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โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
อ าเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 เพ่ือใช้เป็นหลักในการด าเนินงานของโรงเรียน โดยก าหนดทิศทางให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  และมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งระบบ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่จัดท าข้ึนใช้ในการเรียนการสอน  สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย
ของโรงเรียนที่ทุกฝ่ายได้ร่วมก าหนดไว้ แนวทางในการจัดท า ได้น าประเด็นปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์ รวมถึงผล
รายงานการ ประเมินตนเองท่ีจัดท าไว้ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดด้อย ของโรงเรียน แผน  นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 1  มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพมาวิเคราะห์หลอมรวม  สรุปเป็นประเด็นข้อก าหนดใน  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี การศึกษา 2563  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะผู้บริหาร  คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน   มีความตระหนักว่ายังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ก้าวสู่วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายและมาตรฐานที่ก าหนดไว้โดยเร็ว  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในชุมชน  ด้านการศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นแผนฉบับหนึ่งที่สนองนโยบายของทางราชการ  ความต้องการของชุมชนและ
รองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งด าเนินตามพันธกิจเป้าหมายที่ร่วมก าหนดไว้ 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 - 2565   (แผน 4 ปี) ของโรงเรียน 

ท้ายนี้  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรที่ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ.2563 ให้ส าเร็จ  ลุล่วง   ถ้ามีสิ่งใดต้องปรับปรุงแก้ไข  ขอให้ท่านได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารเพ่ือ
ปรับปรุงต่อไป   และหวังอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีฉบับนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะครูผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  ได้ก้าวสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 

         
     คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ 

พฤษภาคม 2564 
              

 

 
 
 
 



 
ประกาศเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

……………………………………………. 
 

  ตามที่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้
ด าเนินการประชุม จัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2564โดยยึดยุทธศาสตร์
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 -  2565 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยเน้น
เรื่องบูรณาการเป็นโครงการกิจกรรม พร้อมจัดตั้งงบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องเป็นแผนที่สามารถน าไป
ด าเนินการได้มีประสิทธิภาพคาดว่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาโรงเรียนยิ่งขึ้นต่อไป 

  พร้อมกันนี้  ได้เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะน าไปเป็นแผนด าเนินงานได้ ข้าพเจ้าในฐานะประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบและรับรองเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีสามารถน าไปปฏิบัติปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 

   ประกาศ  ณ    วันที่   11  เมษายน   พ.ศ. 2564 

 

 

    ลงชื่อ       พล.ต.ต. 
                                              (สุนทร   เฉลิมเกียรติ) 
                                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
   ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา         
   สภาพทั่วไป            
   ผลการด าเนินงาน                   
   ประมาณการจ านวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษา                                      
ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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                นโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 1       
   ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)                 
ส่วนที่ 3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม            
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ส่วนที่ 4 การก ากับ   ติดตาม ประเมิน และรายงาน        
ภาคผนวก                                                        
 -  ค าสั่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564            

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
สรุปยอ่ความเป็นมา 

ประวัติโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  ตั้งอยู่เลขที่ 117  หมู่ 7  ต าบลธรรมศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม             
มีเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  41  ตารางวา  ( ซ่ึงต้ังในบริเวณท่ีดินของวัดธรรมศาลา )  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่
ในชุมชนธรรมศาลา  สภาพชุมชนและประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์และรับจ้าง  มีฐานะ
ปานกลาง  ต าบลธรรมศาลามีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  2  ประเภท  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบล
ธรรมศาลาและเทศบาลต าบลธรรมศาลา  โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลธรรมศาลา 

 โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ    ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่วันที่   10   กันยายน   2465  เวลา  09.00  น. 
(ก.ท.) โดยที่มีพระอธิการน้อย  อินทสโร   เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา , พระยาอุปกรณ์ศิลปศาสตร์  ศึกษาธิการ
มณฑล, นายพิน ไชยวุฒิ  สมุห์บัญชีแทนนายอ าเภอ, นายสิงห์ วานัชยานนท์ ศึกษาธิการอ าเภอ  ได้ร่วมกันรับ
เด็กเข้าเรียนและอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน 

 ในสมัยแรกเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ต่อมาได้เปิดท า
การสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และได้เปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  
และเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2503  ได้ขอเปิดท าการสอนสายสามัญศึกษาและได้ขยายห้องเรียนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5, 6, 7  ในปีการศึกษา  2519  ทางจังหวัดได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับ  ให้
นักเรียนเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และในปีพุทธศักราช  2520  ทางรัฐบาลได้เปลี่ยนแผนการศึกษา
แห่งชาติใหม่เป็นระบบ  6-3-3  ปีการศึกษา  2521  โรงเรียนได้ปรับระดับชั้นตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  คือ
ประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 ในปีการศึกษา  2530  เปิดท าการสอนชั้นเด็กเล็ก  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 ในปีการศึกษา  2537  เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   เปิดท าการสอนเพ่ิมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที่  1-3 )    
 ปัจจุบัน  โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ) 

 ด้านการก่อสร้าง ปี  พ.ศ. 2495  ด้วยความร่วมมือจากประชาชน กรรมการวัด  คณะครูและเจ้า
อาวาสวัดธรรมศาลา  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น  โดยได้รับเงินบริจาคประมาณหนึ่งแสนบาท  

 



ท าพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่  5   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2495  โดยพระครูทักษิณานุกิจ  (หลวงพ่อเงิน)         
เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม  เป็นประธานวางศิลาฤกษ์  เวลา  07.20 น. ต่อมาได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการอีกหนึ่งแสนบาท  อาคารเรียนไม้สองชั้นหลังแรกนี้ได้ส าเร็จเรียบร้อย  ปี พ .ศ.2497  
ปัจจุบันอาคารเรียนหลังนี้ได้ท าการรื้อถอนแล้วเพราะสภาพทรุดโทรม 

ในปี พ.ศ. 2505   ได้สร้างอาคารเรียนไม้สองชั้น   เป็นอาคารแบบ  017  ขึ้นอีกหลังหนึ่ง  โดย             
หลวงพ่อน้อย  อินทสโร  เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา เป็นผู้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  15  เมษายน  2505  
ซึ่งประชาชนร่วมบริจาคเป็นเงิน  65,000  บาท  และงบประมาณราชการ  50,000  บาท  ปี พ.ศ.2508  
ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการอีก  90,000  บาท  เพ่ือต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  พระอธิการ
น้อย  อินทสโร  ได้บริจาคเงิน  20,000  บาท  ให้สร้างโรงอาหารและต่อท่อน้ าประปา  ปี พ.ศ.2539  ได้รับ
เงินบริจาคจากสมเด็จปู่พรหมประกาศิต (คุณเมี้ยน รุ่งมณี)  และ ส.ส.ไชยยศ  สะสมทรัพย์, บริษัทฟลีต
อินเตอร์เนชันแนล   พร้อมคณะศิษย์  ร่วมบริจาคเงินซ่อมอาคารเรียน  017  โดยเปลี่ยนโครงไม้ที่ผุ  เปลี่ยน
กระเบื้องหลังคา ปูกระเบื้องชั้นล่าง สร้างห้องน้ าเด็กอนุบาลด้านหลัง ห้องน้ าครู กั้นห้องใหม่ชั้นล่าง  เปลี่ยน
ฝาไม้แดง  เข้าลิ้น  ทาสีน้ ามัน  เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม  2539  คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น                  
1,500,000  บาท 

 ในปี  พ.ศ. 2509   โรงเรียนได้ขอขนานนามโรงเรียนใหม่   จาก  “โรงเรียนวัดธรรมศาลา”   เป็น 
“โรงเรียนวัดธรรมศาลา  (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)”  ตามหนังสืออ าเภอ  ที่ น.ฐ. 51/6204  ลงวันที่                          
19  สิงหาคม  2509 

 ในปี   พ.ศ.2519  โรงเรียนได้รับเงินจากโครงการ  พ.ป.ช. ต่อเติมโรงอาหารและเก็บพัสดุ สร้าง             
ถังน้ าฝน  ประมาณ  100,000  บาท   

 ในปี พ.ศ.2520   โรงเรียนได้รับเงินบริจาคสร้างอาคารทรงไทยเป็นส านักงานครู  เงินก่อสร้าง  
100,000  บาท  และเจาะบ่อน้ าบาดาล - เครื่องสูบน้ า  40,000  บาท  ประชาชนบริจาคสร้างถังน้ าบาดาลอีก  
55,000  บาท  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  70,000  บาท,  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  60,000  บาท 
ได้รับงบประมาณจากสุขาภิบาลธรรมศาลา  เดินท่อน้ าประปาขนาด  2  นิ้ว  3,000  บาท  และที่ดื่มน้ าอีก 2 
ที่  3,000 บาท  มีผู้บริจาคสร้างอาคารทรงไทยเป็นห้องสมุดโรงเรียน 100,000 บาท  และสุขาภิบาลให้ป้าย
ประกาศ  1  ที่  6,000  บาท  ( ปัจจุบันช ารุดแล้ว ) 

ในปัจจุบัน โรงฝึกงาน  อาคารทรงไทยและบ้านพักครู ได้ท าการรื้อถอนเพ่ือสร้างอาคารเรียน             
4  ชั้น ( อาคารภาวนากิตติคุณ )  ทดแทนและเพ่ือใช้พื้นที่ปรับภูมิทัศน์ของบริเวณโรงเรียน    
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สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่หมู่ 7  ต าบลธรรมศาลา   อ าเภอเมือง     
จังหวัดนครปฐม   รับผิดชอบเขตบริหารมนพ้ืนที่  หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 และ หมู่ 7 ต าบลธรรมศาลา   
มีจ านวน 4 หมู่บ้าน    ลักษณะภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่พ้ืนที่เป็นที่ราบรุ่มมีคลองธรรมชาติ เป็นคลองชลประทาน
เหมาะส าหรับการท าเกษตร แสดงตามตาราง  ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชาการชาย และประชาการหญิงในเขตพื้นที่บริการ จ าแนกตามหมู่บ้าน 
หมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม (คน) 

หมู่ 1 258 280 565 
หมู่ 2  756 834 1,590 
หมู่ 5  737 762 1,499 
หมู่ 7 361 361 722 

รวม 2,139 2,237 4,376 
 
ตารางจ านวนนักเรียนอัตราย้อนหลัง - ก้าวหน้า 5 ปี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 - 2563 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

ปี ก.ศ. 60 ปี ก.ศ. 61 ปี ก.ศ. 62 ปี ก.ศ. 63 ปี ก.ศ. 64 
อ.1 - 42 31 30 30  
อ.2 59 80 56 55 60  
อ.3 59 56 78 77 52  

รวมปฐมวัย 118 178 165 162 142  
ป.1 64 59 50 54 47  
ป.2 64 63 60 62 73  
ป.3 84 82 61 62 57  
ป.4 73 75 83 80 63  
ป.5 72 77 71 71 62  
ป.6 71 72 80 80 83  

รวมประถม 428 428 405 409 385  
ม.1 82 60 64 60 47  
ม.2 82 77 59 58 69  
ม.3 73 63 76 74 58  

รวมมัธยม 237 200 199 192 174  
รวมทั้งหมด 783 806 769 763 701  
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ข้อมูลบุคลากร 
           ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 โรงเรียนมีบุคลากรดังต่อไปนี้ 
ตารางจ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา ด ารงต าแหน่ง 

เมื่อ 
เบอร์โทรศัพท์ 

ป.ตรี/สาขา ป.โท/เอก/สาขา 
1 นายสุนัย    ทองนวล ผอ.ร.ร. พลศึกษา บริหารการศึกษา 1 ก.พ. 2526 089-918-4664 
2 นางรัตนาภร  คงเปรม รอง ผอ.ร.ร. การประถมศึกษา บริหารการศึกษา 10 มิ.ย. 2537 085-849-9044 
3 น.ส.ศิรริภา  นาสะอ้าน รอง ผอ.ร.ร. การประถมศึกษา บริหารการศึกษา 18 ต.ค.2555 097-945-9483 
4 นางจีรภา  วรด ี ครู คศ.2 ปฐมวัย - 1 มิ.ย. 2537 089-595-0020 
5 น.ส.แก้วตา     ตะเพียนทอง ครู คศ.2 ปฐมวัย บริหารการศึกษา 1 ก.ค. 2551 091-880-7645 
6 นางสาววรัชญ์กัญญ์  ทรัพย์ผุด ครู คศ.2 ปฐมวัย - 1 ต.ค. 2553 089-347-9588 
7 นางสาวปทิตตา  ช่างทุ่งใหญ่ ครู คศ.3 ปฐมวัย - 7 มี.ค. 2561 086-369-4201 
8 นางสาวแอนนา สงเคราะห์สุข ครู คศ.1 ปฐมวัย - 1 พ.ย. 2561 086-094-6656 
9 นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม ครู คศ.1 ปฐมวัย - 1 ธ.ค.2559 098-719-6964 
10 น.ส.อรกช    เกตุประดิษฐ ์ ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ - 5 พ.ค. 2560 087-371-2535 
11 นางสาวอรณัชชา   พูพวง ครู คศ.1 ประถมศึกษา - 2 ม.ค. 2562 088-462-7793 

12 นางวชรพร       จันดา ครู คศ.3 ประวัติศาสตร์ - 1 ต.ค. 2534 087-071-2195 
13 นางสาวน้ าเพชร ครองระวะ ครูคศ.1 ภาษาอังกฤษ - 2 ม.ค. 2562 094-519-5333 

14 น.ส.นิภาพร  เดชสุภา ครูผู้ช่วย สื่อสารมวลชน - 17 ต.ค.2563 088-022-0532 
15 น.ส.ภคณัท   เงินทองดี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย - 17 ต.ค.2563 091-549-7125 
16 น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ - 15 พ.ย. 60 082-227-4532 
17 น.ส.ศุภสิราย์   มั่นคง ครู คศ.3 วิทยาศาสตร์ - 30 มิ.ย. 2549  
18 น.ส.ปุณิกา   เจริญจิตต ์ ครู คศ.2 ชีววิทยา - 28 พ.ค. 2557 089-019-7845 
19 นางสมใจ         แกล้วกล้า ครู คศ.2 บรรณารักษ์ - 1 พ.ย. 2531 081-880-1758 
20 นางรัชฎาพร  วันเย็น ครู คศ.1 ภาษาไทย - 15 พ.ย. 60 092-259-1415 
21 นางสาวภาสุรีย์  ผลศรสีง่า ครู คศ.1 คณิตศาสตร์ - 1 พ.ย. 2561 080-658-5808 
22 น.ส.เสาวณี       แก้วนิตย์ ครู คศ.3 สังคม - 18 มิ.ย.2533 089-962-8678 
23 นางเปรมวดี   จักรเพชร ครู คศ.1 เกษตร - 5 มิ.ย. 2556 081-007-7302 
24 นายนราฤทธ์ิ  ทิศกระโทก ครู คศ.1 คอมพิวเตอร์ฯ - 2 พ.ค. 2559 086-169-4665 
25 นางไอริณ    ปิ่นตบแต่ง ครู ค.ศ.1 ดนตรีไทย ดนตรีไทย 12 ธ.ค. 2553 084-575-8585 
26 นายดนุพงศ์   บริสุทธ์ิ ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ - 5 พ.ค. 2560 097-918-9109 
27 นายปฐมเดช  สุขศริ ิ ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์ - 1 ก.พ. 2560 062-606-6673 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ด ารงต าแหน่ง 
เบอร์โทรศัพท์ 

ป.ตรี/สาขา ป.โท/เอก/สาขา 
28 นายเอกชัย   วิเชียรณรตัน ์ ครู คศ.1 คณิตศาสตร์ - 24 ก.พ. 2556 092-352-5963 
29 นายบุญญฤทธิ์   ฉิมแก้ว ครู คศ.1 คอมฯ - 10 เม.ย.2560 086-512-8636 
30 นายปริญญา ธรรมชาติ ครูผู้ช่วย สังคม - 1 พ.ย. 2561 098-453-3582 
31 นายรณชัย   ทองงามข า ครู คศ.1 พละศึกษา - 11 พ.ย. 2557 086-397-4988 
32 น.ส.ฐิติวรรณ   สารพิมพ์ ครู คศ.1 ศิลปะ - 29 ส.ค. 2551 084-409-5756 
33 นายเอกพล  เรืองสกลุ ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีฯ เทคโนโลยีฯการศึกษา 30 ส.ค. 2562 099-3388997 
34 นายศุภโชค    แตงทอง ครู คศ.1 การศึกษาตลอดชีวิต การสอนภาษาไทย 16 มี.ค. 2558 095-559-4897 
35 นายเพทาย   พลทอง ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์ - 16 มี.ค. 2564 091-7167763 
36 น.ส.อาภาภรณ์   ค าปาน ครู คศ.1 คณิตศาสตร์ - 14 พ.ย. 2561 0615570526 

 
  ตารางหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ความรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ประจ าชั้น วิชาที่สอน งานพิเศษ 

1 นางจีรภา  วรด ี ครู คศ.2 
อนุบาล 1/1 ทุกกลุ่มประสบการณ ์ หัวหน้าวิชาการ

ปฐมวัย 
 

2 นางสาวแอนนา สงเคราะห์สุข ครู คศ.1 อนุบาล 1/2 ทุกกลุ่มประสบการณ ์ งานอาคารสถานที ่  

3 
นางสาวปทิตตา  ช่างทุ่งใหญ่ ครู คศ.3 

อนุบาล 2/1 ทุกกลุ่มประสบการณ ์ คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน
สวัสดิการ 

 

4 นางสาววรัชญ์กัญญ์  ทรัพย์ผุด ครู คศ.2 อนุบาล 2/2 ทุกกลุ่มประสบการณ ์ งานทะเบียน  

5 นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม ครู คศ.1 
อนุบาล 3/1 ทุกกลุ่มประสบการณ ์ งานประกัน

คุณภาพ 
 

6 น.ส.แก้วตา     ตะเพียนทอง ครู คศ.2 
อนุบาล 3/2 ทุกกลุ่มประสบการณ ์ งานหลักสูตร/ 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
 

7 นางสาวอรณัชชา   พูพวง 
ครู คศ.1 ป.1/1 ไทย /คณติ/แนะแนว/

ลูกเสือ/ชุมนุม 
งานนักเรียน
เรียนร่วม 

 

8 น.ส.อรกช    เกตุประดิษฐ ์ ครู คศ.1 
ป.1/2 ไทย /อังกฤษ แนะแนว/

ลูกเสือ/ชุมนุม 
หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียน 

 

9 นางสาวน้ าเพชร ครองระวะ 
ครูคศ.1 ป.2/1 อังกฤษ/แนะแนว/

ลูกเสือ/ชุมนุม 
หัวหน้าโครงการ
อาหารกลางวัน 

 

10 นางวชรพร       จันดา ครู คศ.3 ป.2/2 ไทย/สังคม/แนะแนว/
ลูกเสือ/ชุมนุม 

หัวหน้าโครงการ
นักเรียนเรียนร่วม 

 

11 น.ส.อาภาภรณ์   ค าปาน ครู คศ.1 ป.3/1 คณิต/แนะแนว/
ลูกเสือ/ชุมนุม 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัสด ุ
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ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ความรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ประจ าชั้น วิชาที่สอน งานพิเศษ 
9 น.ส.ภคณัท   เงินทองดี ครูผู้ช่วย ป.3/2 ไทย/แนะแนว/ลูกเสือ/

ชุมนุม 
วิชาการประถม 1-3  

10 น.ส.ศุภสิราย์   มั่นคง ครู คศ.3 ป.4/1 คณิต / วิทย์ /แนะแนว/
ลูกเสือ/ชุมนุม 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  

11 น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ ครู คศ.1 ป.4/2 อังกฤษ/แนะแนว/
ลูกเสือ/ชุมนุม 

หัวหน้า
สวัสดิการรร. 

 

12 น.ส.ปุณิกา   เจริญจิตต ์ ครู คศ.2 ป.5/1 วิทย์/แนะแนว/ลูกเสือ/
ชุมนุม 

หัวหน้าบริหาร
ทั่วไป 

 

13 นางสมใจ         แกล้วกล้า ครู คศ.2 ป.5/2 ไทย / อังกฤษ/แนะ
แนว/ลูกเสือ/ชุมนุม 

งานห้องสมุด  

14 นางรัชฎาพร  วันเย็น ครู คศ.1 ป.6/1 ไทย/แนะแนว/ลูกเสือ/
ชุมนุม 

งานสวัสดิการ  

15 นางสาวภาสุรีย์  ผลศรสีง่า ครู คศ.1 ป.6/2 คณิต/แนะแนว/ลูกเสือ/
ชุมนุม 

วิชาการป.4-6  

16 น.ส.เสาวณี       แก้วนิตย์ ครู คศ.3 พิเศษป.4-6 สังคม /ประวัติ ป.5-6 หัวหน้า
งบประมาณ 

 

17 นายนราฤทธ์ิ  ทิศกระโทก ครู คศ.1 พิเศษป.4-6 วิทย์ / เทคโน  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
18 นางไอริณ    ปิ่นตบแต่ง ครู ค.ศ.1 พิเศษ ป.1-3 ศิลปะ  งานประกัน

นักเรียน 
 

19 นายเพทาย   พลทอง ครูผู้ช่วย ม.1/1 วิทย์ / โครงงานวิทย์  งานวัดผล  
20 นายเอกพล  เรืองสกลุ ครูผู้ช่วย ม.1/1 วิทย์ค านวณ / 

สังคม/ประวัติ / 
พละ  

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

21 นางเปรมวดี   จักรเพชร ครู คศ.1 ม.1/2 การงาน / เกษตร  หัวหน้าวิชาการ  
22 นายรณชัย   ทองงามข า ครู คศ.1 ม.1/2 พละ  งานอาคาร

สถานท่ี 
 

23 นายปฐมเดช  สุขศริ ิ ครู คศ.1 ม.2/1 วิทย์ ม.2-3 ไฟฟ้า ม.2 หัวหน้างาน
บุคคล 

 

24 นายศุภโชค    แตงทอง ครู คศ.1 ม.2/1 ไทย ม.1-3 งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประจ าชั้น วิชาที่สอน งานพิเศษ 
25 นายดนุพงศ์   บริสุทธ์ิ ครู คศ.1 ม.2/2 อังกฤษ ม.1-3 งานอาคาร/

สถานท่ี 
 

26 
น.ส.นิภาพร  เดชสุภา ครูผู้ช่วย 

ม.2/2 ประวัติ /ต้านทุจริต /
แนะแนว/ลูกเสือ/
ชุมนุม 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ  

27 นายบุญญฤทธิ์   ฉิมแก้ว ครู คศ.1 ม.3/1 การงาน ม.1-3  
ออกแบบ ม.1-3 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

 

28 นายปริญญา ธรรมชาติ ครูผู้ช่วย ม.3/1 สังคม ม.1-3 หัวหน้ากิจการ
นักเรียน 

 

29 น.ส.ฐิติวรรณ   สารพิมพ์ ครู คศ.1 ม.3/2 ศิลปะป.4 –ม.3 วิชาการมัธยม  
30 นายเอกชัย   วิเชียรณรตัน ์ ครู คศ.1 ม.3/2 คณิต ม.1-3 หัวหน้ากิจกรรม

ลูกเสือ 
 

31 น.ส.เกศมณี   สาลีแก้ว พนักงานราชการ อนุบาล ทุกกลุ่มประสบการณ ์  งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



การก่อสร้างอาคารเรียน 
 1.  อาคารเรียนไม้  2  ชั้น   หลังแรกสร้างเมื่อ 5 กุมภาพันธ์  2495  งบประมาณ   200,000   บาท  
ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว  เมื่อปี พ.ศ.2523 
 2.  อาคารเรียนไม้  2  ชั้น  แบบ  017   สร้างเมื่อ  พ.ศ.2505   จ านวน  8  ห้องเรียน  ใช้
งบประมาณก่อสร้าง  205,000  บาท  ปรับปรุง พ.ศ.2539  เป็นเงิน 1,500,000  บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
1,705,000  บาท  เลขทะเบียน นฐ.1179 
 3.  อาคารเรียนแบบ  505  พิเศษ   ตึก  3  ชั้น  24  ห้องเรียน   สร้างเมื่อ  พ.ศ.2519 - 2520  ค่า
ก่อสร้าง  2,939,000  บาท  เลขทะเบียน นฐ.1178 
 4.  อาคารเรียนแบบสร้างเอง  ( อาคารภาวนากิตติคุณ )  เป็นอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  มีซุ้มพระ
และเทวดาหน้าอาคาร  มีห้องจ านวน  20  ห้องโถง 1  ห้อง  ห้องน้ าแต่ละชั้นในตัวอาคาร  6  ห้อง  สิ้นเงินค่า
ก่อสร้างประมาณ  20  ล้านบาท (รวมถึงครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ด้วย) โดยการบริจาคจากวัดธรรมศาลา,สมเด็จปู่
พรหมประกาศิต ( คุณเมี้ยน  รุ่งมณี ),  คณะศิษย์และประชาชนในท้องถิ่นร่วมจัดหาเงินก่อสร้าง   สร้างเมื่อปี  
พ.ศ.2534  และเสร็จสามารถใช้ได้ในปี พ.ศ.2536  ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เป็น
ส านักงานของโรงเรียนและห้องสมุดโรงเรียน  เลขทะเบียน  นฐ.2767 
 5.  อาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น ( อาคารหลวงพ่อน้อย  อินทศโร) เป็นอาคารเรียน
อเนกประสงค์ 4 ชั้น บริจาคการก่อสร้างโดยพระครูปลัดสุชิน   ธัมเมสโก  เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา โดยมีความ
ประสงค์เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีสถานที่รับประทานอาหารที่เป็นมาตรฐานและมีห้องสมุด , ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ของชั้นที่ 3 และเป็นห้อง
ประชุมใหญ่ในชั้นที่ 4  คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอย่างต่ า 25 ล้านบาท  ได้เริ่มก่อสร้างและวางศิลาฤกษ์ ใน
วันที่  17  พฤศจิกายน 2557  โดยได้รับการจัดระดมหางบจากคณะศิษย์, คณะกรรมการวัด, คณะกรรมการ
โรงเรียน, ผู้น าชุมชน, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยสารวัตรทุกคน โดยเฉพาะท่าน ส.ส.อนุชา   สะสมทรัพย์  
พร้อมครอบครัวได้บริจาคเงินหลายล้านบาทและได้ช่วยเป็นก าลังส าคัญจัดหางบสมทบการก่อสร้างให้ต่อเนื่อง
ก้าวหน้าอีกหลายล้านบาท ซึ่งในขณะนี้ได้ด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การก่อสร้างอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง 
 1.  บ้านพักครู  จ านวน  4  หลัง  ดังนี้ 
      หลังที่  1  แบบกรมสามัญ  สร้างเมื่อ  1  ตุลาคม  2516 เลขทะเบียน นฐ.1182  งบประมาณ  
25,000   บาท  จากทางราชการ  อยู่ติดอาคารไม้  017  ปัจจุบันขอรื้อถอนแล้วเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่  ( ท าการ
รื้อถอนเมื่อ  8  ตุลาคม  2546 ) 
       หลังที่ 2  แบบกรมสามัญ สร้างเมื่อ 1 พฤษภาคม 2518 เลขทะเบียน นฐ.1183 งบประมาณ  
35,000  บาท  จากทางราชการ  ติดกับโรงอาหารและบ้านพักหลังที่  1  ปัจจุบันขอรื้อถอนแล้วเพ่ือ      
ปรับปรุงพื้นท่ี  ( ท าการรื้อถอนเมื่อ  28  ตุลาคม  2545 ) 
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      หลังที่ 3 แบบกรมสามัญ  สร้างเมื่อ 1 พฤษภาคม 2519 เลขทะเบียน นฐ.1184 งบประมาณ  40,000  
บาท  จากทางราชการ  ติดโรงอาหาร  ปัจจุบันขอรื้อถอนแล้วเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่  ( ท าการรื้อถอนเมื่อ  28  
ตุลาคม  2545 ) 
      หลังที่  4  แบบกรมสามัญ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2521  เลขทะเบียน นฐ.1185  งบประมาณ  60,000  
บาท  อยู่ด้านหลังอาคาร  505  พิเศษ  ปัจจุบันรื้อถอนแล้วเนื่องจากทางวัดขอขยายทางตัดผ่าน  ( ท าการ  
รื้อถอนเมื่อ พ.ศ.2540 ) 

 2.  หอประชุมภาวนากิตติคุณ (เอนกประสงค์)   สร้างเมื่อ 17 พฤษภาคม  2525  งบประมาณ จาก
การบริจาคของวัดและหลวงปู่พรหมประกาศิต  เป็นเงิน 1,243,276.50 บาท ปัจจุบัน ใช้เป็นหอประชุม
เอนกประสงค์  ได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างและตัวอาคาร ต่อมาปี พ.ศ.2542  ได้รับงบประมาณจาก
การบริจาควัดธรรมศาลา ประมาณ  1  ล้านบาทโดยพระปลัดสุชิน  ธัมเมสโก  เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา (ปรัง
ปรุงโครงสร้างหลังคา) และขณะนี้เดือน พฤษภาคม 2559 ได้ขอรื้อถอนเพื่อใช้บริเวณเป็นสนามโรงเรียนที่ใหญ่
ขึ้น มาตรฐานโดยเจ้าอาวาสได้ก่อสร้างทดแทนไว้ข้างรั้วแนวเดียวกับอาคารตึก 505 พิเศษ (ประถม) ซึ่งจะทุบ
หอประชุมเดิมน าเอาโครงสร้างหลังคาไปก่อสร้างแห่งใหม ่
 3.  โรงอาหาร   สร้างเมื่อ  1  เมษายน  2509  เลขทะเบียน  นฐ.1181   เงินโครงการ  พ.ป.ช.  และ
ต่อเติมหลายครั้ง   ปัจจุบันได้น าไม้และวัสดุจากการรื้อถอนโรงฝึกงาน  ห้องสมุด  ไปต่อเติมเป็น   โรงอาหาร
แห่งเดียว  เป็นที่รับประทานอาหาร  โดยทางวัดและกรรมการศึกษาร่วมกันปลูกสร้าง   ต่อมาปี  พ.ศ. 2546  
ได้ขออนุญาตรื้อถอนเพื่อปรับภูมิทัศน์ของบริเวณโรงเรียน   ขณะนี้อยู่ในระหว่างรองบประมาณรื้อถอน 

4.  ห้องสมุด  สร้างเมื่อ พ.ศ.2520   เลขทะเบียน  นฐ.2023   งบประมาณ  80,000  บาท  ปัจจุบัน   
รื้อถอนแล้ว  เพื่อใช้พื้นที่สร้างอาคารเรียน  4  ชั้น 
 5.  ส านักงานครู    อาคารเรือนไทยชั้นเดียว  สร้างเมื่อ  4  พฤศจิกายน  2520  เลขทะเบียน 
นฐ.2024   งบประมาณบริจาค 100,000  บาท  ปัจจุบันใช้เป็นร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  (ได้ขอรื้อถอนเพ่ือ
ใช้พื้นที่ปรับ     ภูมิทัศน์  ขณะนี้ได้ท าการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6.  เรือนเพาะช า   แบบ  พ.1  สปช. งบประมาณ 10,000 บาท   สร้างเมื่อ   25   พฤศจิกายน   
2527   

ปัจจุบันรื้อถอนแล้วเพราะช ารุด 
 7.  เสาธง  แบบ  3  ชั้น  มีคูน้ ารอบ  สร้างเมื่อ  23  มีนาคม  2529  เงินบริจาค  84,302  บาท  
อยู่หน้าอาคาร  505  พิเศษ ปัจจุบันคูน้ าปรับเป็นไม้ประดับ 
 8.  ส้วมนักเรียน 
      -  หลังที่  1  แบบกรมสามัญ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2523  เลขทะเบียน นฐ.1187  จ านวน  10  ที่นั่ง   
งบประมาณจากทางราชการ  30,000  บาท  มีที่ปัสสาวะกั้นกลาง  ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว 
      -  หลังที่  2  แบบ สปช. 602/2526  สร้างเมื่อ พ.ศ.2527  เลขทะเบียน  นฐ.2027   จ านวน  
10  ที่นั่ง  งบประมาณ จากทางราชการ  90,000  บาท    อยู่ติดกับหลังที่  1  ปัจจุบันขอรื้อถอนแล้วเพราะ
ช ารุด 
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         -  หลังที่  3  แบบ สปช. 601/2526  ทรงจั่ว  สร้างเมื่อ   พ.ศ. 2534   เลขทะเบียน  นฐ.2741   
งบประมาณ  192,500  บาท  จ านวน  10  ที่นั่ง  อยู่ติดโรงอาหาร  ปัจจุบันรื้อถอนแล้วเพราะต้องใช้พ้ืนที่          
ปรับภูมิทัศน์ 
      -  หลังที่  4  แบบสร้างเอง  สร้างปี พ.ศ.2537  ทะเบียนเลขที่  นฐ.2770   จ านวน  7  ที่นั่ง  
โดยงบประมาณจากการบริจาคของวัดธรรมศาลา  เป็นเงิน 150,000  บาท  ปัจจุบันเป็นห้องส้วมส าหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ( อยู่หลังอาคารเรียน  017 ) 
      -  หลังที่  5  แบบสร้างเอง   สร้างปี  พ.ศ. 2544  เลขทะเบียน นฐ.2707  จ านวน  25  ห้อง       
 งบประมาณ  700,000  บาท  โดยการบริจาคจากวัดธรรมศาลา โดยพระครูปลัดสุชิน  ธัมเมสโก  เจ้าอาวาส       
วัดธรรมศาลา  เป็นผู้สนับสนุน   อยู่หลังอาคารเรียน  505  พิเศษ 
 9.  อาคารเก็บของ  แบบสร้างเอง  สร้างปี พ.ศ.2542  เลขทะเบียน นฐ.2768   ด้วยงบประมาณ   
400,000  บาท  ได้รับบริจาคการก่อสร้างจาก   พระครูปลัดสุชิน  ธัมเมสโก  เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา  เพ่ือใช้
เก็บโต๊ะ,  เก้าอ้ี,  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
 10.  รั้วโรงเรียน  สร้างครั้งแรก  ในปี พ.ศ. 2529   ด้านหน้าและด้านข้างทิศเหนือ  ด้วยเงินจาก 
อบต.  บริจาคเป็นเงิน  250,000  บาท    และสร้างเพ่ิมเติมด้านทิศใต้   ในปี   พ.ศ. 2541  เป็นเงินบริจาค
การก่อสร้างจากวัดธรรมศาลา  เป็นงบประมาณ  250,000  บาท  เลขทะเบียน นฐ.2338 และในปีต่อมาได้รับ
งบประมาณจากเทศบาลต าบลธรรมศาลา 430,000 บาท สร้างรั้วที่เหลือด้านชายคลอง บรรจบรอบบริเวณ 4 
ด้าน 
 11.  สนามวอลเล่ย์บอล    สร้างปี   พ.ศ.2534   เลขทะเบียน นฐ.2771  ด้วยงบประมาณราชการ   
จ านวน  70,000  บาท   
 12.  สนามบาสเกตบอล  สร้างปี พ.ศ.2538  เลขทะเบียน นฐ.2773  ด้วยเงินงบประมาณราชการ   
จ านวน  128,000  บาท   
 13.  บ่อน้ าบาดาล  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535  ด้วยเงินบริจาคเป็นเงิน  150,000  บาท  ปัจจุบันเลิกใช้
แล้วเพราะอุดตัน โดยขอใช้น้ าบาดาลวัดธรรมศาลาและต่อท่อน้ าประปาเทศบาลธรรมศาลาส ารองไว้ 
 14.  หอกระจายข่าว  สร้างปี พ.ศ.2540  งบพัฒนาจังหวัดนครปฐมตามข้อเสนอของ ส.ส. สร้างไว้ 
หน้าหอประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 15.  เครื่องกรองน้ าดื่ม RO และแทงค์น้ าดื่ม RO   สร้างปี  พ.ศ.2546   โดยเงินบริจาคและก่อสร้าง
โดยวัดธรรมศาลาน าโดยพระครูปลัดสุชิน  ธัมเมสโก  เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา บริจาค  สิ้นงบประมาณ  
200,000  บาท 
 16.  ถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 505 พิเศษ ได้รับบริจาคงบประมาณจากคุณประเทือง                    
หวลบุตตา      นายกเทศมนตรีต าบลธรรมศาลา    ขนาด 2.70 x 50 เมตร งบประมาณ 70,000 บาท               
ในปี พ.ศ. 2551 
 17.  อาคารพัฒนาอาชีพ อาคารชั้นเดียวมีห้องน้ าในตัว พร้อมถนนรอบทางเดินสระน้ าโรงเรียน 
(สระน้ าเก่าหลวงพ่อน้อย) เป็นงบประมาณของต าบลธรรมศาลา โดยการร่วมประสานจาก ก านันสุภาพ   
เฉลิมธ ารงค์ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเสนอจัดสร้างให้โรงเรียนไว้เป็นที่ฝึกฝนอาชีพทั้งของโรงเรียนและ
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หน่วยงานอ่ืนมาใช้จัดกิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อไปโดยให้โรงเรียนควบคุมดูแล  สิ้นงบการสร้าง                         
เป็นเงิน 1,950,000 บาท 
 18.  อ่างล้างหน้า แปรงฟันของนักเรียนประถมโดยรับบริจาคจากคุณชินิบูลย์    อินทรภิรมย์             
เป็นเงิน  40,000 บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคา ปี พ.ศ.2553   
 19.  อ่างล้างหน้าแปรงฟันของนักเรียนมัธยมศึกษา  ได้รับบริจาคเงินจากชุมชน และปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มีสภาพใหม่ เสร็จสิ้นโดยใช้เงินโรงเรียน ปี พ.ศ.2553 ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเป็นเงิน     
30,000 บาท 
 20.  ที่จอดรถจักรยานยนต์ ครู และบุคลากร  สร้างด้วยงบรายหัวประถมศึกษา เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรใช้จอดรถจักรยานยนต์ตั้งอยู่ข้างอาคารเรียน 017 ปี  พ.ศ. 2553  ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเป็นเงิน 
40,000  บาท  
 21.  ที่นั่งพักรอผู้ปกครองของนักเรียน สร้างด้วยเงินบริจาคจากวัดธรรมศาลาโดยพระครูปลัดสุชิน    
ธัมเมสโก  เจ้าอาวาส บริจาค 30,000 บาท  และรายได้จากการรับฝากรองเท้างานปิดทองลูกนิมิตลูกเอกของ
วัดธรรมศาลา จ านวน 18,000 บาท และ สมทบจากเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 26,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
74,000 บาท รูปแบบอาคารเทพ้ืนปูนหนา 20 ซม. ติดตั้งโครงหลังคาอลูซิงค์  กันฝน/กันแดด มีโต๊ะมาหินเป็น
ที่นั่งได้จ านวน 150 คน จ านวน 8 ชุด  
 22.  ที่ปัสสาวะ นักเรียนชายอนุบาล จ านวน  10 ที่ จ้างด้วยเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียน จ านวนเงิน 
50,000 บาท จัดท าเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  21  เมษายน  2557 
 23.  อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว(ทดแทนหอประชุมเดิม)ซึ่งเจ้าอาวาสได้ท าการก่อสร้างไว้แนว
เดียวกับอาคารเรียน ส.505 พิเศษ (ประถมตึก 3 ชั้น) ขนาดกว้าง ยาว เท่ากับอาคารหอประชุมเดิม ซึ่ง
จุดประสงค์เพ่ือใช้พ้ืนที่หอประชุมเดิมเป็นสนามที่มาตรฐาน กว้างขวาง ใช้เด็ก/ครู/ชุมชนท ากิจกรรมต่าง ๆ 
และอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวนี้ให้สามารถใช้เป็นโรงยิม/สอนกีฬานักเรียนในร่มได้/ใช้ประชุมท ากิจกรรม
ของโรงเรียนได้/ใช้เป็นที่จัดงานสังสรรค์ต่าง ๆ ของชุมชนได้โดยจะเป็นห้องโล่ง ๆ ให้ได้พ้ืนที่มากที่สุด ซึ่งจะ
สร้างอาคารประกอบด้านหลังไว้ส าหรับท าครัวหรือเก็บอุปกรณ์พละและสร้างส้วม/ห้องน้ าที่ทันสมัยมาตรฐาน
รองรับด้านหลังหอประชุมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 24.  อาคารเอนกประสงค์(ศาลาพักผู้ปกครอง)  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
จัดสร้างโดย พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ  เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา  โดยใช้วัสดุไม้เก่า จากการรื้อถอน
บ้านพักครู  โรงอาหารชั่วคราว  อาคารเอนกประสงค์ มีวัสดุที่ใช้เพ่ิมเติม เช่น ปูน  กระเบื้อง เหล็ก วัสดุสร้าง
ในครั้งนี้ และ ค่าแรงก่อสร้างบริจาคโดยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา จ านวน
เงิน  400,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 25.  อาคารผลิตน้ าบาดาลเพ่ือใช้เป็นน้ าดื่มสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 2562  สร้างโดยกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลขบ่อน้ าบาดาล 6208A003  
หมายเลขครุภัณฑ์ระบบ RO 
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ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ.2563 
 ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ ปีการศึกษา พ.ศ.2563 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

- โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
-สื่อวิดีทัศน์ การจัดการขยะในหน่วยงาน 
-สถานศึกษาน าร่องระดับภาค  การพัฒนา
หลักสูตรเชื่อมโยง 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

-สพฐ. 
 
-สพฐ. 
-สพฐ. 
 
-สพฐ. 

ผู้บริหาร 
1.นายสุนัย  ทองนวล 

- ผู้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรเชื่อมโยง ระดับภาค 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-ประกวดสื่อวิดีทัศน์ ประเภทการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รางวัล
เหรียญทอง 

-ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
-สพฐ. 
-สพป.นฐ.1 
 

รองผู้อ านวยการ 
2. นางรัตนาภร  คงเปรม 

 
-ประกวดสื่อวิดีทัศน์ ประเภทการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รางวัล
เหรียญทอง 

 
-สพป.นฐ.1 
 

3. นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน -ประกวดสื่อวิดีทัศน์ ประเภทการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รางวัล
เหรียญทอง 

-สพป.นฐ.1 
 

ครู 
2. นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง 

 
-ครูดีในดวงใจ 
-ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
-ประกวดสื่อวิดีทัศน์ ประเภทการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับ
ปฐมวัย รางวัลเหรียญเงิน 
-ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมฉีก ตัด ปะ งานวัน
เปิดโลกอนุบาล รางวัลระดับเหรียญเงิน  
รองชนะเลิศอันดับ 1 

 
-สพป.นฐ.1 
-มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
-สพป.นฐ.1 
 
 
 
 
 
-โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
3.นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม -ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 

-ครูดีไม่มีอบายมุข 
- ครูผู้ฝึกซ้อม ปั้นดินน้ ามัน งานวันเปิดโลก
อนุบาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 

-มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
--สพฐ. 
-โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

4.นางจีรภา  วรด ี
 

-ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมฉีก ตัด ปะ งานวันเปิดโลก
อนุบาล รางวัลระดับเหรยีญเงิน  รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
-ประกวดสื่อวิดีทัศน์ ประเภทการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญ
เงิน 

-โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
 
 
-สพป.นฐ.1 
 

5.นางสาววรัชญ์กัญญ์  ทรัพย์ผุด 
 

- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรยีนไดร้ับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสีด้วยสีเทียน งานวันเปดิโลกอนุบาล 
-รางวัลครูดไีมม่ีอบายมุข  
-ประกวดสื่อวิดีทัศน์ ประเภทการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญ
เงิน 

-โรงเรียนอนบุาลนครปฐม 
 
 
 
-สพฐ. 
-สพป.นฐ.1 
 

6.นางสาวแอนนา สงเคราะห์สุข 
 

-ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมฉีก ตัด ปะ งานวัน
เปิดโลกอนุบาล รางวัลระดับเหรียญเงิน  
รองชนะเลิศอันดับ 1 

-โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
 

7.นางเปรมวดี  จักรเพชร - แสดงนิทรรศการแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตรเชื่อมโยง ระดับภาค 
-ครูดีไม่มีอบายมุข 
-ประกวดสื่อวิดีทัศน์ ประเภทการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รางวัล
เหรียญทอง 

-ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
-สพฐ. 
-สพป.นฐ.1 
 

8.นายเอกพล  เรืองสกุล -ประกวดสื่อวิดีทัศน์ ประเภทการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รางวัล
เหรียญทอง 

-สพป.นฐ.1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
9.น.ส.ฐิตวิรรณ  สารพิมพ์ - แสดงนิทรรศการแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ หลักสูตรเชื่อมโยง ระดับภาค 
-ครูดีไม่มีอบายมุข 

-ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
-สพฐ. 

10.น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต์ - แสดงนิทรรศการแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตรเชื่อมโยง ระดับภาค 
-ครูดีไม่มีอบายมุข 

-ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
-สพฐ. 

11.นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก - แสดงนิทรรศการแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตรเชื่อมโยง ระดับภาค 
-ครูดีไม่มีอบายมุข 

-ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
-สพฐ. 

12.นายปฐมเดช  สุขศิริ -ครูดีไม่มีอบายมุข -สพฐ. 
13.นายปริญญา  ธรรมชาติ - แสดงนิทรรศการแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ หลักสูตรเชื่อมโยง ระดับภาค 
-ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

14.นางรัชฎาพร  วันเย็น -ครูดีไม่มีอบายมุข -สพฐ. 
15.น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ -ครูดีไม่มีอบายมุข -สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1.ด.ช.ดนุพัฒน์ พรมสวัสดิ์ อ.3/2 
2.ด.ช.ชิตวร  พานแก้ว    อ.3/2 
3.ด.ช.พีรธัช  ปั้นปาน     อ.3/2 

 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ปั้นดินน้ ามนั 
งานวันเปิดโลกอนุบาล  

 
-โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
 

ด.ช.กฤศพลัฎฐ์ จตุรงคโยธิน 

 

-รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสี
เทียน งานวันเปิดโลกอนุบาล 

-โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
 

1.ด.ญ.วิมลสิริ  วงศ์ดียิ่ง 
2.ด.ญ.ปริยฉัตร  มงคลเกาะ 
3.ด.ญ.อนัญญา  คล้ายทวน 

-รางวัลระดับเหรียญเงิน  รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรมฉีก ตัด ปะ งานวันเปิด
โลกอนุบาล 

-โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
 

ด.ช.กิตติพัทธ์  หนูหนอง -การแข่งขัน WRG Online Edition 2021 
ประเภท One Minute Games รางวัล
เหรียญทองแดง 
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ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา การอ่าน เขียน และ อื่นๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา  
พ.ศ.2563  (เปรียบเทียบกับสังกัด/ประเทศ และ ผลพัฒนา 2-3 ปี) 
ตารางผล  NT ป.3 เปรียบเทียบกับ สพฐ/ประเทศ และ เปรียบเทียบ 62-63 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา พ.ศ.2562 ปีการศึกษา พ.ศ.2563 

ระดับ 
รร 

สพป.น
ฐ.1 

สพฐ. ประเทศ 
ระดับ 
รร 

สพป.น
ฐ.1 

สพฐ. ประเทศ 

ด้านภาษาไทย 31.57 48.78 46.00 46.46 52.33 48.49 47.79 47.46 
ด้านคณิตศาสตร์ 36.43 49.40 45.64 44.94 43.52 40.53 41.30 40.47 
 - - - - - - - - 
เฉลี่ยรวม 34.00 49.09 45.82 45.70 47.92 44.57 44.53 43.97 
 
ผลการสอบ การสอบ O-NET  
ตางรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) เปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่า             
เฉลี่ยระดับประเทศ O-NET 

สาระวิชา 
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดบัประเทศ 

ปี 2562 ปี 2563 
ภาษาไทย 49.35 50.21 45.96 56.20 
คณิตศาสตร์ 36.55 35.46 28.59 29.88 
วิทยาศาสตร์ 34.47 32.76 37.64 38.70 
ภาษาต่างประเทศ 37.30 33.73 38.87 43.55 

รวมเฉลี่ย 39.42 38.04 40.02 42.11 
 
ตางรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) เปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่า             
เฉลี่ยระดับประเทศ O-NET 

สาระวิชา 
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ปี 2562 ปี 2563 
ภาษาไทย 63.37 44.26 55.18 54.29 
คณิตศาสตร์ 32.59 20.78 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 38.85 25.94 30.17 29.89 
ภาษาต่างประเทศ 36.97 34.50 34.14 34.38 

รวมเฉลี่ย 42.19 31.37 36.33 36.03 
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   ประมาณการจ านวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.2564 
        ปีการศึกษา พ.ศ.2563 ประมาณการจ านวนนักเรยีนของโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ดังนี้ 
 
ตารางแสดงประมาณการจ านวนนักเรียนปี การศึกษา พ.ศ.2564 

ที ่ ระดับชั้น 
แยกเป็น 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

14 
29 
26 
27 
39 
39 
27 
38 
36 
24 
39 
36 

16 
31 
26 
20 
34 
18 
36 
24 
47 
23 
30 
22 

30 
60 
52 
47 
73 
57 
63 
62 
83 
47 
69 
58 

 

 รวมทั้งสิ้น 374 327 701  
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

นโยบายระดับชาติ 
นโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ 
           สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
          1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                       2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
                      3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
                      4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
                     5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
                    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เป้าหมาย 
                    1. ผู้เรียน เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
                    2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
                     3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย้าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

ส่วนที ่2 



 
                    4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น้าทาง
วิชาการ มีส้านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
                    5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
                    6. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส้านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก้ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
                   7. ส้านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท้างาน โดย กระจายอ้านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก้ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 
นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พ.ศ.2562 
 
          วิสัยทัศน์ 
                    ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นองค์กรชั้นน้าสู่นครแห่งคุณภาพ
การศึกษา 
 
          พันธกิจ 
                    1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ เป็นผู้เรียนแห่งทศวรรษที่ 21 
                    2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
                    3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวันเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค   
                    4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 
 
          เป้าประสงค์ 
                    1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
                    2.นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพ มีคุณลักษณะผู้เรียนในทศวรรษท่ี  
21และมีความเป็นเลิศ 
                    3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถตรงตามสายงาน มีความเป็นมืออาชีพสู่การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 2
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      4.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
                    5.  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส้านึก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
                    6.  สถานศึกษาและส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้มแข็งได้มาตรฐาน มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ 
                    1.  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                    2.  พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งความเป็นเลิศ 
                    3.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    4.  จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                    5.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
          กลยุทธ์ 
          ยุทธศาสตร์ 1 :  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                                    1.1  เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                                    1.2  ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
          ยุทธศาสตร์ 2 :  พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
                                    2.1  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
                                    2.2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                                    2.4  สนับสนุนการวิจัยและน้าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ 3  :  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                   3.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                                         ในรูปแบบที่หลากหลาย 
                                   3.2  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
         ยุทธศาสตร์ 4  :  จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                                    4.1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
                                    4.2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
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         ยุทธศาสตร์ 5 :  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                    5.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
          ยุทธศาสตร์ 6 :  พัฒนาระบบการบริการจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                                   6.1  พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
                                   6.2  สร้างความเข้มแข็งในการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                                   6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา พ.ศ.2562 
 
          วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

                  โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  นวัตกรรม และ เทคโนโลยี  ผู้เรียนมี
คุณธรรมตามแนววิถีพุทธ  ด้ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 
           พันธกิจ (Mission) 
 1.  พัฒนาหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเน้นให้เด็กเกิดการคิด 
วิเคราะห์ น้าไปพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 2.  พัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ด้านการให้บริการ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนด้วยตนเอง 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ  มีสุขภาพและ
บุคลิกภาพที่ดี รักการออกก้าลังกายและปลอดจากสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 5.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม   ตามแนววิถีพุทธ  มีความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข 
 6.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพตามมาตรฐานและมี
ความสามารถจัดการเรียนรู้ตามการปฏิรูปการศึกษารองรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
 7.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
รายงานผลการด้าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนอย่างเป็นระบบ 
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8.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
 9. สนับสนุนการบริหารงานโดยให้องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการระดมทรัพยากรสร้างอาคารสถานที่ พัฒนาบริเวณให้รองรับเป็นศูนย์การเรียน
ระดับต้าบลของท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ (Goals)  

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้เรียนมีการคิด
วิเคราะห์ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.  ผู้เรียนมีห้องสมุดที่มีมาตรฐาน 3 ดี ในการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์วิทยากรใหม่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพ กีฬา ศิลปะ มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี รักการออก
ก้าลังกาย และปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถน้าความรู้ ทักษะ มาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
 6.  ครูและบุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและมีเทคนิค วิธีการถ่ายทอด
การเรียนรู้ในการปฏิรูปการศึกษารองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 7.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
รายงานผลการด้าเนินงานต่อสาธารณชนอย่างมีระบบ 
 8.  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 9. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยองค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ปรับปรุงพัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนของต้าบล 
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2.4 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

อักษรย่อ 
 
 ธ.ล.  =   นักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา  ( ก่อนประถม , ป.1 - ป.6 ) 
 ม.ธ.ล.  =   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 - ม.3 ) 
 
 
 
  

สีเขียว  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง  งอกงาม  เปรียบเสมือนใบไม้ที่แตกช่อ  ออกใบ  ให้ผลผลิตที่ดี  ซึ่ง
เป็นผลมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คณะครูและบุคลากรที่ทุ่มเทก้าลังกาย  ก้าลังใจร่วมพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญ  ความผูกพัน  ได้รับการอุปการะจากส้านักงานพระพุทธศาสนา                        
เป็นหลัก  โดยเฉพาะคณะสงฆ์,   คณะกรรมการวัดธรรมศาลา    ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา    ร่วมให้ปัจจัย 
ก้าลังกาย   ก้าลังใจเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์ : ตราประจ าโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน  : เขียว - เหลือง  
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ปรัชญาของโรงเรียน 

 
 
 

คุณธรรม  หมายถึง  การเป็นผู้มีศีลธรรมประจ้าใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  
ประพฤติปฏิบัติตามครรลองของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

น าวิชา   หมายถึง  การเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในวิชาการต่าง ๆ เพียงพอที่จะเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพที่ตนมี 

พัฒนาชีวิต   หมายถึง  การน้าคุณธรรมและทักษะความรู้ไปเป็นปัจจัยบูรณาการการเรียนรู้และ
การด้ารงชีวิตประจ้าวันเพ่ือเป็นบุคคลที่ดีต่อครอบครัว  ต่อสังคม  ต่อประเทศชาติต่อไป 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 
 
 

หมายถึง ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ทุกคน 
เปรียบเสมือนมีหลวงพ่อน้อยเป็นที่เคารพอย่างยิ่งจะต้องมีอัธยาศัยที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส
ทักทายซึ่งกันและกัน และมีกิริยามารยาทที่งดงาม คือ การไหว้ทักทายด้วยรอยยิ้ม                 
ทุกคน 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 

หมายถึง  พระครูภาวนากิตติคุณ หรือหลวงพ่อน้อย อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลาผู้เป็นที่นับถือ    
พุทธศาสนิกชน ทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ใช้
ธรรมะของพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธโน้มน้าวให้ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นต้าบล                
ธรรมศาลา ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในธรรมะ ท้าให้ร่วมใจกันก่อตั้งโรงเรียนวัด
ธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  เจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน และขณะเดียวกันคณะ
ผู้บริหาร คณะครู ไดน้้อมน้าธรรมะดังกล่าวปลูกฝังให้กับเยาวชน นักเรียน ซึ่งเป็น   บุตร
หลาน ของผู้ปกครองในท้องถิ่นได้เข้าใจ ถือปฏิบัติเป็นคนดี ใช้ชีวิตในสังคม ด้วยศีลธรรม 
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  

“คุณธรรม   น าวชิา   พฒันาชีวติ” 

 

ลูกหลวงพ่อ    ยิม้พมิพ์ใจ    ไหว้งดงาม 

 

หลวงพ่อน้อยน าธรรม      คุณธรรมน าชีวติ 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ก าหนดยุทธศาสตร์สถานศึกษา 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนและจัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน       
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการด้านโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
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      ปีการศึกษา พ.ศ.2564  ประมาณการงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ที ่ รายการ 

จ้านวน 
นักเรียน
คาดคะเน 

10 มิ.ย. 64 

อัตราต่อภาค
เรียน/คน 

เทอม 1 ป ี
ก.ศ.2564 
จ้านวนเงิน            

ที่จะได ้

เทอม 2 
ก.ศ.2564 
จ้านวนเงิน 

ที่จะได ้

รวม 

เงินที่เหลือจ่าย   จากปีการศึกษา 2563  
1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      
 ก่อนประถม 136 850 115,600 115,600  
 ประถม 403 950 382,850 382,850  
 มัธยมศึกษาตอนต้น 198 1,750 346,500 346,500  
 เพิ่มพิเศษ(ประถมเล็ก)      
 เพิ่มพิเศษ(ขยายโอกาส)      

รวมปีการศึกษา 2564    844,950  
รวมค่าจดัการเรียนการสอน 

(รายหัว)ท้ังสิน 
     

2 ค่าหนังสือเรียน      
 อนุบาล 1 41 200 8,200   
 อนุบาล2 41 200 8,200   
 อนุบาล 3 54 200 10,800   
 ประถมศึกษาปีท่ี 1 73 625 45,625   
 ประถมศึกษาปีท่ี 2 73 619 45,187   
 ประถมศึกษาปีท่ี 3 56 622 38,564   
 ประถมศึกษาปีท่ี 4 60 673 40,380   
 ประถมศึกษาปีท่ี 5 58 806 46,748   
 ประถมศึกษาปีที่ 6 89 818 67,894   
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 70 764 53,480   
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 70 877 61,390   
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 58 949 55,042   

รวมปีการศึกษา 2564 737 7,353 481,510   

28 



 

ที ่ รายการ 

จ้านวน 
นักเรียน
คาดคะเน 

10 มิ.ย. 64 

อัตราต่อภาค
เรียน/คน 

เทอม 1 ป ี
ก.ศ.2564 
จ้านวนเงิน            

ที่จะได ้

เทอม 2 
ก.ศ.2564 
จ้านวนเงิน 

ที่จะได ้

รวม 

   รวมค่าหนังสือเรียนทั้งสิ้น      
3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน      
 ก่อนประถม 136 300 40,800   
 ประถม 403 360 145,080   
 มัธยมศึกษาตอนต้น 198 450 89,100   

  รวมปีการศึกษา 2563      
รวมค่าเคร่ืองแบบ นักเรียนทั้งสิ้น      

4 ค่าอุปกรณ์การเรียน      
 ก่อนประถม 136 100 13,600 13,600  
 ประถม 403 195 78,585 78,585  
 มัธยมศึกษาตอนต้น 198 210 41,580 41,580  

รวมปีการศึกษา 2564      
รวมค่าอุปกรณ์การเรียนทั้งสิ้น      

5 ก่อนประถม 136 215 29,240   
 ประถม 403 240 96,720   
 มัธยมศึกษาตอนต้น 198 440 87,120   

รวมปีการศึกษา 2564      
รวมค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งสิ้น      

6 เงินรายได้อื่น ๆ       
 1.อาหารกลางวัน 539 20x100 1,078,000 1,078,000  
 2.ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน  500    
 3.ปจัจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ม.ต้น  1,500    
 4.เงินรายได้สถานศึกษา (บริจาค)      
 5.เงินอุดหนุนโครงการจาก อปท.      
 6.ผ้าป่า      
 7.งบท่ีได้รับแจ้งจากเขต 

(1 ต.ค. 2561-ปัจจุบัน) 
     

       
รวมปีการศึกษา 2564      
                  รวมรายได้อื่น ๆ ทั้งสิ้น      
รวมรายทั้งสิ้น      
รวมเงินรายได้ทั้งหมดที่ต้องปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564    
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สรุปงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 
ตารางสรุปงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  
 1.1 งบบริหารงานวิชาการ และสาธารณูปโภค (ร้อยละ 60) 785,940 
 1.2  งบบริหารทั่วไป รวมค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 30) 641,980 
 1.3 งบนโยบายเร่งด่วน ส้ารองจ่าย (ร้อยละ 10) 65,495 
2 ค่าหนังสือเรียน 481,510 
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 274,980 
4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 267,530 
5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 426,160 
6 เงินรายได้อ่ืน ๆ   

รวมทั้งสิ้น  
 
 
         ตารางงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานอ่ืน (ต.ค.62-เม.ย.64) 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
1 โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล  
2 โรงเรียน Stem  
3 โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน  
4 แก้ไขปัญหายาเสพติด  
5 งบอ่านออกเขียนได้  
6 เศรษฐกิจพอเพียง  
7 ก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบ ปรับปรุงสถานที่  
8 ประปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
9 ได้รับบริจาคคอมฯ 42 เครื่อง (42x18,000)  
10 ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง ห้องคอมฯ  

รวมทั้งสิ้น  
 

30 



 
 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม พร้อม 

แสดงงบประมาณประเภทต่าง ๆ 

ที่ใช้ประกอบการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ า 

ปีการศึกษา  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปประมาณการงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว, เงินรายได้สถานศกึษาและเงินสวสัดิการโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564  เพื่อจัดตั้งค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมของแผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

แผนงาน 

จ านวน ภาคเรยีน1/2564 (เม.ย. 64 -  ก.ย. 64) ภาคเรยีน 2/2564 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

โครงการ 
รายหัว           

ก่อนประถม 
รายหัว          
ประถม 

รายหัว
มัธยม 

รายได้
สถานศึกษา 

สวัสดิการ 
ร.ร. 

บริจาค
ต่าง ๆ 

รายหัว          
ก่อนประถม 

รายหัว
ประถม 

รายหัว
มัธยม 

รายได้
สถานศึกษา 

สวัสดิการ 
ร.ร. 

บริจาค
ต่าง ๆ 

รวม 
ภาค  
1 

ภาค 
2 

วิชาการและ
กิจกรรมนักเรียน 

19 19 78,000 163,000 123,940 - - - 67,000 155,500 195,500 - - - 785,940 

บริหารบุคคล 3 3 5,000 16,000 11,000 72,450 211,250 20,000 5,000 16,000 13,495 72,450 211,250 20,000 752,345 
งบประมาณ 2 2 37,000 115,000 103,495 - - - 37,000 115,000 103,495 - - - 510,990 
บริหารทั่วไป 9 9 23,000 78,000 66,500 20,000 4,000 - 23,000 35,000 36,480 5,000 27,000 - 317,980 
รวมงบประมาณ

จัดตั้งตาม
โครงการ 

33 33 143,000 376,000 303,935 92,450 224,250 20,000 132,000 267,500 349,970 77,450 248,250 20,000 2,416,255 

รับจัดสรร 
งบประมาณและ

จัดหา 
- - 143,100 382,850 346,500 168,800 303,000 20,000 132,100 381,500 350,095 168,800 303,000 20,000 - 

คงเหลือ- จ่าย
เกิน 

31 31 +100 +6,850 +42,565 - - - +100 +14,350 +125 - - - 64,090 

 ถัวจ่ายจากรายหัวประถม     

 

 

 

56,450 
ประมาณการเหลือรายหวัก่อนประถม 100            (งบกลาง) 
ประมาณการเหลือรายหวัประถม    6,850            (งบกลาง) 
ประมาณการเหลือรายหวัมัธยม     42,565           (งบกลาง) 

รายหัวก่อนประถม        100   (งบกลาง) 
รายหัวประถม              14,350 
รายหัวมธัยม                125 

- 

หมายเหต ุ -  จัดงบประมาณทีเ่หลือจัดไวเ้ป็นงบกลางเพื่อผู้บริหารท าโครงการพิเศษ/ส าคัญ/จ าเป็นเร่งด่วน แต่ต้องดูความชัดเจนของจ านวนนักเรยีนอีกครั้ง พร้อมวางแผนการใช้เงนิอีกครั้ง 
  -  งบท่ีจ่ายเกินของภาคเรียนท่ี 1 และ 2 น้ันเมื่อลงรายละเอียดโครงการกิจกรรมให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเงินท่ีจะคุมการจ่ายเงินประเภทใดในกิจกรรมใดตลอดภาคเรียนเพื่อการ 
     จัดท าบัญชีการเงินได้ถูกต้องถัวจ่ายลงตัวต่อไป 
  -  งบท่ีได้ประมาณการนี้ใช้จ านวนนักเรียนของภาคเรียนท่ี 2/2563  ถ้าจ านวนนักเรียนลดลงในปี2564 จะถูกตัดงบลงตามจ านวนจึงต้องดูตัวเลขนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2564  
       และ พฤศจิกายน 2564 และค านวณอีกครั้ง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้งโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565(ภาคเรียนที่ 2) 

แผน งานวิชาการและกิจกรรมนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2564 (เม.ย.63 -  ก.ย. 64) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ระดับปฐมวัย 8,000 รายหัวก่อนประถม 7,000 รายหัวก่อนประถม ครสูุนันทา 
2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 8,500 รายหัวก่อนประถม 8,500 รายหัวก่อนประถม ครสูุนันทา 
3 โครงการเด็กดีมีวินัยใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและ

พอเพียง 
 - กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสร้างธรรมะแต่เยาว์วัย 

2,000 
 

2,000 

รายหัวก่อนประถม 
 

รายหัวก่อนประถม 

2,000 
 

1,000 

รายหัวก่อนประถม 
 

รายหัวก่อนประถม 

ครูเกศมณี 
 
ครูสุนันทา 

4 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 3,500 รายหัวก่อนประถม 3,500 รายหัวก่อนประถม ครูแก้วตา 
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 - กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ 
- 

5,000 
 

รายหัวก่อนประถม 

5,000 
4,000 

รายหัวก่อนประถม 
รายหัวก่อนประถม 

ครวูรัชญ์กัญญ์ 
ครูแก้วตา 

6 โครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 2,000 รายหัวก่อนประถม - - ครจูีรภา 
7 โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 4,000 รายหัวก่อนประถม - - ครวูรัชญ์กัญญ์ 
8 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 31,000 รายหัวก่อนประถม 31,000 รายหัวก่อนประถม ครูแอนนา 
9 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัย 6,000 รายหัวก่อนประถม - - ครูปทิตา 
10 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 รายหัวก่อนประถม - - ครูจีรภา 

รวมรายหัวก่อนประถม 73,000  62,000         135,000 
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 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  

แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 

แผน งานวิชาการและกิจกรรมนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2564 (เม.ย.64 -  ก.ย. 64) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ต.ค. 63 - มี.ค.64) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

11 โครงการพัฒนาวิชาการ      

11.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุบริหารงานวิชาการและ
บริหารงานบุคคล 

8,500 รายหัวประถม 5,000 รายหัวประถม ผู้บริหาร    
ครเูปรมวดี 
ครูปฐมเดช 

5,440 รายหัวมัธยม 5,000 รายหัวมัธยม 

11.2 กิจกรรมจัดหาสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์                               
ระดับประถมศึกษา 

35,000 รายหัวประถม 30,000 รายหัวประถม ครเูปรมวดี 
ครูภัคณัท 
ครูหัวหน้าสายชั้น 

11.3 กิจกรรมจัดหาวัสดุสื่อเพ่ือการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษา 

25,000 รายหัวมัธยม 25,000 รายหัวมัธยม ครูเปรมวดี 
ครูฐิติวรรณ 
และคณะ 

11.4 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน วัดและ
ประเมินผลระดับประถมและมัธยมศึกษา 

20,000 
10,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

10,000 รายหัวมัธยม ครูภาสุรีย์ 
ครูฐิติวรรณ 
และคณะ 

11.5 กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองทุก
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

6,000 
6,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

5,000 
5,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

ครูวิชาการ 
ครูหัวหน้าสายชั้น 
ทุกระดับ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564(ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 
แผน งานวิชาการและกิจกรรมนักเรียน 

ที ่
 ภาคเรียนที่ 1/2564 (เม.ย.64-  ก.ย. 64) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ต.ค. 64-  มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

11.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการจบการศึกษาภาคบังคับ และ 
จบ ป.6 ปีการศึกษา 2564 
 

- - 8,000 
15,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

ครูฐิติวรรณ 
ครูปริญญา 
ครูสายชั้นมัธยม 
ครูสายชั้น ป.6 

11.7 กิจกรรมจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  
และการจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563รายงานการประเมินตนเองและ
รายงานประเมินโครงการ ปี พ.ศ. 2563 

ประถม 10,000 
มัธยม 10,000 

-  รายหัวประถม ครูเปรมวดีและคณะ 
ครูวิชาการ 
ครุหัวหน้าสายชั้น 
ครูหัวหน้ากลุ่มงาน 

รายหัวมัธยม 

11.8 กิจกรรมประกวดแข่งขันวิชาการนักเรียนทุกระดับ 
ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนทางวิชาการ 

5,000 
10,000 
10,000 

รายหัวก่อนประถม 
รายประถม 
รายหัวมัธยม 

5,000 
25,000 
30,000 

รายหัวก่อนประถม 
รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

ครเูปรมวดี ,ครูปฐมเดช  
ครูไอริณ, 
 ครูหัวหน้าสายชั้น 

11.9 กิจกรรมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ - - 15,000 
5,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

ครูหัวหน้าสายชั้น 
และคณะ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564(ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 
แผน งานวิชาการและกิจกรรมนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2563(เม.ย.63 - ก.ย. 63 ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (ต.ค. 63- มี.ค. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชา
หลัก 

18,500 รายหัวประถม 20,000 รายหัวประถม ครภูคณัท 
และคณะ 18,000 รายหัวมัธยม 20,000 รายหัวมัธยม 

13 โครงการนิเทศภายในก ากับติดตามระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2,000 
2,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

2,000 
2,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

ผู้บริหารครูวิชาการ 
ครูหัวหน้าสายชั้น 
ครูหัวหน้ากลุ่มงาน 

14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และทักษะอาชีพ 28,000 รายหัวประถม 28,000 รายหัวประถม ครูศุภโชค 
ครูเพทาย  ครูวิชาการ 18,500 รายหัวมัธยม 18,500 รายหัวมัธยม 

15 โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 6,500 รายหัวประถม 2,000 รายหัวประถม ครูเปรมวดี 
และคณะ 7,000 รายหัวมัธยม 22,000 รายหัวมัธยม 

16 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ 
เรียนรวม 

3,000 รายหัวประถม 1,000 รายหัวประถม ครูอรณัชชา 
และคณะ 3,000 รายหัวมัธยม 1,000 รายหัวมัธยม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 
 
แผน งานวิชาการและกิจกรรมนักเรียน 

ที ่
 

ภาคเรียนที่ 1/2563 (เม.ย. 63-  ก.ย. 
63) 

ภาคเรียนที่ 2/2563 (ต.ค. 63 - มี.ค.64) ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน  
17 โครงการห้องสมุด 3 ดี 13,000 รายหัวประถม 12,000 รายหัวประถม ครูศุภโชค 

และคณะ 
10,000 รายหัวมัธยม 13,000 รายหัวมัธยม 

18 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 1,500 
1,000 

เทศบาลสนับสนุน 
รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

1,500 
1,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

ครเูปรมวดี 
และคณะ 

19 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ        
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

1,000 
1,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

1,000 
23,000 

รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

ครเูปรมวดี 
และคณะ 
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สรุปงบประมาณแผนงานวิชาการ 
และกิจกรรมนักเรียน 

ประเภทเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 รวม 
รายหัวก่อนประถม 5,000 5,000 - 

รายหัวประถม 163,000 155,500 - 
รายหัวมัธยม 126,940 195,500 - 

รายได้สถานศึกษา - - - 
สวัสดิการ - - - 

รวม 294,940 356,000 650,940 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 
แผน งานบริหารบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2564 (เม.ย.64  - ก.ย. 64) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ต.ค. 64- มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

1 โครงการจ้างบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา (ต่อเนื่อง) 4 คน 
        -   น.ส.รัตน์ดาวรรณ    ปิ่นทอง 
           (เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี)  
        -  นางเสนาะรัก    เกษมสวัสดิ์ 
          (แม่บ้านอาคารเรียนภาวนากิตติ
คุณ) 
        -  นางอุไร     ยุดกระโทก 
          (แม่บ้านอาคารเรียน 017) 
        -  น.ส.สมพิศ     จุลเจริญดุลย์ 
          (เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ) 
 

 
 

72,450 
15,000 
63,750 

 
 

63,750 
 

63,750 
 
 

 
 

รายได้สถานศึกษา 
สวัสดิการ ร.ร 
สวัสดิการ ร.ร 

 
 

สวัสดิการ ร.ร 
 

สวัสดิการ ร.ร 
 
 

 
 

72,450 
15,000 
63,750 

 
 

63,750 
 

63,750 
 
 

 
 

รายได้สถานศึกษา 
สวัสดิการ ร.ร 
สวัสดิการ ร.ร 

 
 

สวัสดิการ ร.ร 
 

สวัสดิการ ร.ร 
 
 

 
 
ครูปฐมเดช 
 และคณะ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 
แผน งานบริหารบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2564(เม.ย. 64 -  ก.ย. 64) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ต.ค.64 - มี.ค.65) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5,000 
16,000 
11,000 

รายหัวก่อนประถม 
รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

5,000 
15,000 
13,495 

รายหัวก่อนประถม 
รายหัวประถม 
รายหัวมัธยม 

ครปูฐมเดช และคณะ 
 

3 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและ 
บุคลากร 

20,000 
5,000 

บริจาค 
สวัสดิการ ร.ร. 

20,000 
5,000 

บริจาค 
สวัสดิการ ร.ร. 

ครปูฐมเดช 
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สรุปงบประมาณแผนงานบริหารบุคคล 

ประเภทเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 รวม 
รายหัวก่อนประถม 5,000 5,000 10,000 

รายหัวประถม 16,000 16,000 32,000 
รายหัวมัธยม 11,000 13,495 24,495 

รายได้สถานศึกษา 72,450 72,450 144,900 
สวัสดิการ 211,250 211,250 422,500 
บริจาค 20,000 20,000 40,000 
รวม 335,700 338,195 673,895 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564   (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565  (ภาคเรียนที่ 2) 
แผน งานงบประมาณ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2564 (เม.ย. 64 - ก.ย.64) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ต.ค. 64 - มี.ค.65) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

1 โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหาร
ทั่วไป 

     

1.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุใช้ในงานงบประมาณ
และบริหารทั่วไป 

6,000 รายหัวก่อนประถม 6,000 รายหัวก่อนประถม ครเูสาวณี   และคณะ 
30,000 รายหัวประถม 30,000 รายหัวประถม 

29,495 รายหัวมัธยม 29,495 รายหัวมัธยม 
2 โครงการเบิกจ่ายสาธารณูปโภคโรงเรียนเพื่อ

การศึกษา 
31,000 รายหัวก่อนประถม 31,000 รายหัวก่อนประถม ผอ.สุนัย ทองนวล 

ครูเสาวณี  และคณะ 
หัวหน้าอาคารเรียน 

85,000 รายหัวประถม 85,000 รายหัวประถม 

74,000 รายหัวมัธยม 74,000 รายหัวมัธยม 

190,000  190,000  
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สรุปงบประมาณแผนงานงบประมาณ 

ประเภทเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 รวม 
รายหัวก่อนประถม 37,000 37,000  

รายหัวประถม 115,000 115,000  
รายหัวมัธยม 103,495 103,495  

รายได้สถานศึกษา - -  
สวัสดิการ - -  
บริจาค - -  
รวม 255,495 255,495 510,990 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้งโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 
แผน งานบริหารทั่วไป 

ที ่
                                                    ภาคเรียนที่ 1/2564(เม.ย. 64  - ก.ย. 64) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

1 
 

1.1 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/พัฒนา 
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน 
ครุภัณฑ์ และบริเวณต่าง ๆ  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ผอ.สุนัย   ทองนวล 
ครปูุณิกา 
ครูเอกชัย 

8,000 รายหัวก่อนประถม 8,000 ก่อนประถม 
20,000 รายหัวประถม 8,000 รายหัวประถม 

17,000 รายหัวมัธยม 8,000 รายหัวมัธยม 

1.2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้า ประปาโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ 
สิ่งก่อสร้างอาคารห้องเรียน 

15,000 รายหัวก่อนประถม 15,000 รายหัวก่อนประถม ผอ.สุนัย   ทองนวล 
ครรูณชัย 
 

30,000 รายหัวประถม 15,000 รายหัวประถม 
30,000 รายหัวมัธยม 10,000 รายหัวมัธยม 

 
 

 
 
 
 
 
. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 

แผน งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2564 (เม.ย.64  – ก.ย. 64) ภาคเรียนที่ 2/2564  (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

2 โครงการประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5,000 รายได้สถานศึกษา 5,000 รายได้สถานศึกษา ผอ.สุนัย 
ครปูุณิกา 

3 โครงการสานสัมพันธ์  บ้าน ชุมชน 
โรงเรียน 

2,500 รายหัวประถม 2,500 รายหัวมัธยม ครปูฐมเดช,ครูฐิติวรรณ 
และคณะ - - 5,000 รายหัวมัธยม 

4 โครงการประสานสามัคคี อันดี กับชุมชน 5,000 สวัสดิการ ร.ร. 27,000 สวัสดิการ ร.ร. ผอ.สุนัย 
ครูปฐมเดช, ครูขวัญหทัย 
ครดูนุพงศ์ 
 

5 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติด 

4,000 รายหัวประถม 1,000 รายหัวมัธยม ครูรณชัย 
ครูเอกชัย 2,500 รายหัวมัธยม - - 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 12,000 รายหัวประถม 9,000 รายหัวประถม ครูน้ าเพชร และคณะ 

12,000 รายหัวมัธยม 5,000 รายหัวมัธยม 

7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 รายหัวประถม 1,000 รายหัวมัธยม ครูอรณชัชา  และคณะ 

 
 
 
 
 
 

 
46 



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณที่จัดตั้ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 1) ปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 2) 
แผน งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2564 (เม.ย.64  – ก.ย. 64) ภาคเรียนที่ 2/2564  (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนเงิน ประเภทเงิน จ านวนเงิน ประเภทเงิน 

8 โครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก  
3RS 

5,000 รายหัวประถม 5,000 รายหัวมัธยม ครูเพทาย และคณะ 

1,000 รายหัวมัธยม - - 

15,000 เงินรายได้ - - 

9 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรม 
วันส าคัญ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน 

3,500 รายหัวประถม 3,000 รายหัวประถม ครูปริญญา  และคณะ 

4,000 รายหัวมัธยม 3,980 รายหัวมัธยม 
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สรุปงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป 

ประเภทเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 รวม 
รายหัวก่อนประถม 23,000 23,000 46,000 

รายหัวประถม 78,000 35,000 113,000 
รายหัวมัธยม 66,500 36,480 102,980 

รายได้สถานศึกษา 20,000 5,000 25,000 
สวัสดิการ 5,000 27,000 32,000 
บริจาค - 
รวม 192,500 126,480 318,980 
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โครงการกิจกรรม 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ระดับปฐมวัย 



 
 

 

รายละเอียดโครงการกิจกรรม 
แผนงานวิชาการ ระดับปฐมวัย 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบอุดหนุนรายหัวก่อนประถม 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 
2 
3 
 
 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
โครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ  รู้ประหยัดและ
พอเพียง  
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสร้างธรรมะแต่
เยาว์วัย 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ 
โครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 
- กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัย 
โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัย 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8,000 
8,500 
2,000 

 
2,000 

 
3,500 
5,000 

 
2,000 

 
4,000 
31,000 

 
6,000 
1,000 

7,000 
8,500 
2,000 

 
1,000 

 
3,500 
9,000 

 
- 
 
- 

31,000 
 
- 
- 

-ครูสุนันทา 
-ครูสุนันทา 
-ครูเกศมณี 
 
-ครูสุนันทา 
 
-ครูแก้วตา 
-ครูวรัชญ์กัญญ์ 
-ครูแก้วตา 
-ครูจีรภา 
ครูปทิตตา 
-ครูวรัชญ์กัญญ์ 
-ครูแอนนา 
 
-ครูปทิตตา   
-ครูจีรภา 

รวมรายหัวก่อนประถม 
 

73,000 62,000 135,000 
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1.  ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม , นางสาวเกศมณี สาลีแก้ว, 

นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง , นางจีรภา  วรดี,นางสาวปทิตตา   ช่างทุ่งใหญ่ 
 นางสาววรัชญ์กัญญ์    ทรัพย์ผุด และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2564 - มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1           

 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดมุ่งหมาย           
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป  เด็กเมื่อจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย  ควรมีดังนี้  

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี   
2. สุขภาพจิตดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข 
4. มีทักษะการคิด  การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  เด็กมีร่างกาย  

อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล  มีสุขภาพแข็งแรง  ร่าเริง  แจ่มใส  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม จึงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กเข้าร่วมเพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องได้รับการดูแลเอาใส่จากครูและผู้ปกครองร่วมมือกัน 
วัตถุประสงค์ 

1.  เด็กมีน้้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
3.  เด็กใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
4.  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
5.  เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 
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 เป้าหมาย 
ก. ด้านปริมาณ 

เด็กระดับปฐมวัยทุกคนร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ข. ด้านคุณภาพ 

1.  เด็กร้อยละ 90  มีน้้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  เด็กร้อยละ 90 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
3.  เด็กร้อยละ 90  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
4.  เด็กร้อยละ 90  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
5.  เด็กร้อยละ 90 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 

 
  ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด้าเนินการ 
งบด้าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

1.  วางแผน
ด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- อนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท้างาน 
- จัดท้าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 
 

นางสาวสุนันทา
ทักษิณธรรม 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
2.1 จัดซื้ออุปกรณ์การ
รักษาความสะอาด
ร่างกาย 
2.2มอบหมายงานให้
คณะครูประจ้าชั้นได้
ปฏิบัติตามเอกสารงาน 
- การชั่งน้้าหนัก  

วัดส่วนสูงเด็กทุกเดือน 
 - การตรวจสุขภาพ
ร่างกาย  เช่น  เล็บมือ  หู
ตา  ฟัน  ผิวหนัง  ผมทุก
วัน 
- บันทึกการดื่มนม 

 

อุดหนุนรายหัว 
ก่อนประถม 
8,000  บาท 

อุดหนุนรายหัว 
ก่อนประถม 
7,000 บาท 

พ.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

นางสาวสุนันทา
ทักษิณธรรมและ
คณะครูปฐมวัย 
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กิจกรรม การด้าเนินการ 
งบด้าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 2.3 กิจกรรมกีฬาสี 
- ประชาสัมพันธ์
คัดเลือกนักกีฬา 
- ฝึกซ้อมนักกีฬา 
- จัดเตรียมสถานที่
แข่งขันกีฬา 
- ด้าเนินกิจกรรมวัน
กีฬาสี 
-กิจกรรมฟันสวยยิ้ม
ใส 

   นางสาวสุนันทา
ทักษิณธรรมและ
คณะครูปฐมวัย 

 3.  ประเมินผล   มี.ค. 65 นางสาวสุนันทา
ทักษิณธรรม 

 4.  สรุปและรายงาน
ผล 

  มี.ค. 65 นางสาวสุนันทา
ทักษิณธรรม 

 
การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1.  เด็กร้อยละ 90  มีน้้าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  เด็กร้อยละ 90  เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
3.  เด็กร้อยละ 90 ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี 
4.  เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 
5.  เด็กร้อยละ  90  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 

 

การสังเกต 
การปฏิบัติจริง 
การสังเกต 
แบบปะเมินความพึงพอใจ 

ภาพถ่าย 
แบบประเมิน 

 
 

 
        ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เด็กมีน้้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
3.  เด็กใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
4.  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
5.  เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด 
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นางสาวสุนันทา   ทักษิณธรรม) 
 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้นิเทศ/ก้ากับโครงการกิจกรรม 
            (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 

                     รองผู้อ้านวยการฝ่ายงบประมาณ 
 
 
 

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

                      รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายสนุัย    ทองนวล) 

              ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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2.  ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม , นางสาวเกศมณี สาลีแก้ว 

นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง,นางจีรภา  วรดี,นางสาวปทิตตา ช่างทุ่งใหญ่ 
  นางสาววรัชญ์กัญญ์    ทรัพย์ผุด และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564- มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2,3  ยุทธศาสตร์ที่ 6  กลยุทธ์ที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที ่1  ตัวบ่งชี้ที่  1.2    
  
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดมุ่งหมาย               
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป  เด็กเมื่อจบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ควรมีดังนี้  

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี   
2. สุขภาพจิตดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข 
4. มีทักษะการคิด  การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

  การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องบุคคล และสถานที่รอบๆตัวเด็ก  เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ  มีความร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออก  มีความควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  มีความชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ  รู้จักหน้าที่ของตนเอง  รับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม  ดังนั้นจึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2. เด็กมีความม่ันใจ  และกล้าแสดงออก 
3. เด็กมีความควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กมีความชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ 
5.  เด็กรู้หน้าที่รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
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เป้าหมาย 

ก. ด้านปริมาณ 
เด็กระดับปฐมวัยทุกคนร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ข. ด้านคุณภาพ 
1.  เด็กร้อยละ  92 มีความร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2.  เด็กร้อยละ  92  มีความม่ันใจ  และกล้าแสดงออก 
3.  เด็กร้อยละ 92  มีความควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4.  เด็กร้อยละ 92  มีความชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ 
5.  เด็กร้อยละ  92 รู้หน้าที่รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

1.  วางแผน
ด าเนินการ 

 - ประชุมชี้แจง 
- อนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าหนังสือ สื่อ
การเรียนการสอน 
จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 63 
 
 

 

น.ส.สุนันทา 
ทักษิณธรรม 
 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
- ประชาสัมพันธ์ให้
คณะครูและนักเรียน
ทราบ 
- วันไหว้คร ู
- การแสดงของ 
 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
8,500 บาท 
 
 
 
 
 
 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
8,500 บาท 

พ.ค. 64 
- มี.ค.65 

 
 
 

 
 

น.ส.สุนันทา 
ทักษิณธรรม 
และคณะครู
ปฐมวัย 
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 นักเรียนประกอบ
เพลงในวันส าคัญคือ 
วันเฉลิมฯ รัชกาลที่ 
10 วันแม่  วันเด็ก 

   น.ส.สุนันทา 
ทักษิณธรรม 
และคณะครู
ปฐมวัย 

  - การท ากิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
คือ วันมาฆบูชาวันวิ
สาขบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา 
- วันเด็ก 
- การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

   น.ส.สุนันทา 
ทักษิณธรรม 
และคณะครู
ปฐมวัย 

 - กิจกรรม เล่น 
เรียนรู้สู่สร้างสรรค์  
(เพ้นท์ผ้าเช็ดหน้า,เพ้
นท์กระเป๋าผ้า) 

   น.ส.สุนันทา 
ทักษิณธรรม 
และคณะครู
ปฐมวัย 

 3.  ประเมินผล   พ.ค. 64 
- มี.ค.65 

น.ส.สุนันทา 
ทักษิณธรรม 

 4.  สรุปและ
รายงานผล 

  มี.ค.65 น.ส.สุนันทา 
ทักษิณธรรม 
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  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1.  เด็กร้อยละ  92  มีความร่าเริงแจ่มใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2.  เด็กร้อยละ   92   มีความมั่นใจ  และกล้า
แสดงออก 
3.  เด็กร้อยละ  92    มีความควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4.  เด็กร้อยละ  92   มีความชื่นชมศิลปะ  
ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ 
5.  เด็กร้อยละ   92    รู้หน้าที่รับผิดชอบ  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. การสังเกต 
2. บันทึกการท ากิจกรรม 
3. การถ่ายภาพ 
4. ผลงานเด็ก 
 
 

- แบบบันทึก 
- แบบสังเกต 
- กล้องถ่ายรูป 
- ใบงาน 
 
 
 
 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2. เด็กมีความม่ันใจ  และกล้าแสดงออก 
3. เด็กมีความควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กมีความชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ 
5.  เด็กรู้หน้าที่รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
   (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                       (นางสาวสุนันทา      ทกัษิณธรรม) 
 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 

                                (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)  
                               รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 
                                          (นางรัตนาภร    คงเปรม) 
                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
 

(ลงชื่อ)..................... ..............................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสุนัย  ทองนวล) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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3.  ชื่อโครงการ     โครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมมะ รู้ประหยัดและพอเพียง 
แผนงาน     วิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเกศมณี สาลีแก้ว , นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม , 

   นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง , นางจีรภา  วรดี , นางสาวปทิตตา   ช่างทุ่งใหญ่ 
    นางสาววรัชญ์กัญญ์    ทรพัย์ผุด และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม  2564 -  มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 /  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที ่1  ตัวบ่งชี้ที่  1.3           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดมุ่งหมาย              
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป  เด็กเมื่อจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย  ควรมีดังนี้  

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี   
2. สุขภาพจิตดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
3. มีทกัษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข 
4. มีทักษะการคิด  การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 โครงการเด็กดีมีวินัย ใฝ่ธรรมะ รู้ประหยัดและพอเพียงนี้เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กได้ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน  ห้องเรียน มีความรับผิดชอบ  ช่วยเหลือตนเอง  มีความประหยัดและพอเพียง            
มีการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีมารยาท  ความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย  และศาสนาที่ตนนับถือ
โดยอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  ชว่ยเหลือตัวเอง 
2.  เด็กมีความประหยัดและพอเพียง 

 3.  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4.  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่

59 



 

เป้าหมาย 
ก.  ด้านปริมาณ 

เด็กปฐมวัยทุกคนได้เข้าร่วมโครงการเด็กดีมีวินัย รู้ประหยัดและพอเพียง 
ข.  ด้านคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 90 เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  ช่วยเหลือตัวเอง 
2.  ร้อยละ 90  เด็กมีความประหยัดและพอเพียง 

 3.  ร้อยละ 90  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4.  ร้อยละ 90 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

เด็กดีมีวินัย     
รู้ประหยัดและ
พอเพียง 

1.  วางแผนด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 
 

นางเกศมณี สาลีแก้ว 
 

 2.  ด าเนินการตามแผน  
กิจกรรม เด็กดีมีวินัย       
รู้ประหยัดและพอเพียง 
- การแต่งกายเสื้อผ้า
ไทยทุกวันพุธ 
-ประกวดการไหว้ 
-กิจกรรมหนูน้อย 
นักออม 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 

2,000 บาท 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
2,000 บาท 

พ.ค. 64 
- มี.ค.65 

นางสาวเกศมณี  
สาลีแก้ว  
และคณะครูปฐมวัย 

 3.  ประเมินผล   มี.ค.65 นางสาวเกศมณี  
สาลีแก้ว และคณะ
ครูปฐมวัย 

 4.  สรุปและรายงานผล   มี.ค.65 นางสาวเกศมณี  
สาลีแก้ว 
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

สวดมนต์ไหว้
พระ  สร้าง
ธรรมะแต่
เยาว์วัย 

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

  พ.ค. 64 
 

นางสาวสุนันทา  
ทักษิณธรรม 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
- สวดมนต์ทุกเช้า 
- การนั่งสมาธิทุกเช้า
วันศุกร์ 
- ร่วมท าบุญฟังเทศน์ที่
วัดทุกวันพระในช่วง
เข้าพรรษา 
- เข้าค่ายธรรมะ 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
2,000บาท 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
1,000 บาท 

พ.ค. 64 
- มี.ค.65 

นางสาวสุนันทา  
ทักษิณธรรม 
และคณะ 
ครูปฐมวัย 

 3.  ประเมินผล   มี.ค.65 นางสาวสุนันทา  
ทักษิณธรรม 
 

 4.  สรุปและรายงาน
ผล 
 

  มี.ค.65 นางสาวสุนันทา  
ทักษิณธรรม 
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         การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 

1.  ร้อยละ 90 เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  ช่วยเหลือ
ตัวเอง 
2.  ร้อยละ 90 เด็กมีความประหยัดและพอเพียง 
3.  ร้อยละ 90 เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.  ร้อยละ 90 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
 

- บันทึกการออม 
- บันทึกพฤติกรรม 
- ภาพถ่าย 

- บันทึกการออม 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  ชว่ยเหลือตัวเอง 
2.  เด็กมีความประหยัดและพอเพียง 

   3.  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   4.  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นางสาวเกศมณี    สาลีแก้ว) 
 

 
 

  (ลงชื่อ)...................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 
                           (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 
                          รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/บริหารทั่วไป 
 
 
 

      (ลงชื่อ)...................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 
                                                      (นางรัตนาภร    คงเปรม) 
                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสุนัย         ทองนวล) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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4. ชื่อโครงการ       โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนงาน       วิชาการ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวแก้วตา ตะเพียนทอง, นางจีรภา   วรดี,   
                                      นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม ,นางสาวเกศมณี  สาลีแก้ว, 
                                        นางสาวปทิตตา ช่างทุ่งใหญ่ ,นางสาววรัชญ์กัญญ์   ทรัพย์ผุด และ 
                                       นางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 
ระยะเวลาด าเนินการ      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 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดมุ่งหมาย  มุ่งให้
เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป  เด็กเมื่อจบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ควรมีดังนี้  

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี   
2. สุขภาพจิตดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข 
4. มีทักษะการคิด  การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
ซึ่งการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นเป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กที่มีความ

สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ส่งเสริมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจาก
การเรียนรู้  เด็กได้ใช้ทักษะทางภาษาในการเล่าประสบการณ์ต่างๆ  เด็กมีการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้เพื่อค้นหาค าตอบ   เด็กได้เรียนรู้จากการเชิญวิทยากรมามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน  ท าให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานส่งเสริมความคิดจินตนาการ  และความคิด
สร้างสรรค์  ดังนั้นการสอนแบบโครงการจึงเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมเด็กให้เต็มศักยภาพ  
 
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 

เด็กระดับปฐมวัยทุกคนได้ร่วมโครงการการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  
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 

ขั้นตอนการด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

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

  พ.ค. 64 

 

นางสาวแก้วตา   
ตะเพียนทอง 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
-  แจ้งครูประจ าชั้น
อนุบาลปีที่ 1 – 3 

ทราบ 
-  จัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 

3,500 บาท 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 

3,500 บาท 

มิ.ย.64- 

ก.พ.65 

นางสาวแก้วตา  

ตะเพียนทอง 

และครูปฐมวัย 

 3.  ประเมินผล   มี.ค. 65 นางสาวแก้วตา  

ตะเพียนทอง 

และครูปฐมวัย 

 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 าถามในสิ่ง
ที่ตนสนใจหรือสงสัย 
3. เด็กร้อยละ 91 มีความสามารถใน
การคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
4. เด็กร้อยละ 91  มีทักษะการ
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ ได้ 
5. เด็กร้อยละ 91 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กร้อยละ 91 ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ 
7. เด็กร้อยละ 92 เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 
 

-  ประเมินจากแบบสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 
-  ประเมินจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-  ประเมินจากผลงานนักเรียน 
-  ภาพถ่าย 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 
-  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 ากับโครงการกิจกรรม 
         (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
      (ลงชื่อ)...................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 

         (นางรัตนาภร    คงเปรม) 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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5. ชื่อโครงการ       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
แผนงาน       วชิาการ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววรัชญ์กัญญ์   ทรัพยฺผุด , นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง,    

      นางจีรภา   วรดี, นางสาวสุนันทา  ทักษิณธรรม, นางสาวเกศมณี  สาลีแก้ว 
     นางสาวปทิตตา     ช่างทุ่งใหญ่ และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 

ระยะเวลาด าเนินงาน      พฤษภาคม  2564 -  มีนาคม  2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่  4   กลยุทธ์ที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน      มาตรฐานที ่1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
        มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดมุ่งหมาย  มุ่ง
ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป  เด็กเมื่อจบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ควรมีดังนี้  

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี   
2. สุขภาพจิตดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข 
4. มีทักษะการคิด  การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
ซึ่งการเรียนการสอนบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนั้นเป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กที่มีความ

สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ส่งเสริมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจาก
การเรียนรู้  เด็กได้ใช้ทักษะทางภาษาในการเล่าประสบการณ์ต่างๆ  เด็กมีการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้เพื่อค้นหาค าตอบ   เด็กได้เรียนรู้จากการเชิญวิทยากรมามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน   ท าให้เด็กเรียนรู ้อย่างสนุกสนานส่งเสริมความคิดจินตนาการ  และ
ความคิดสร้างสรรค์  ดังนั้นการสอนแบบโครงการจึงเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมเด็กให้เต็มศักยภาพ 
 
 
 

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 
  นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  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 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

1. วางแผนด าเนินการ 
-  ประชุมชี้แจง 
- ขออนุมัติโครงการ 
-  แต่งตั้งคณะท างาน 
-  จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 

 

น.ส.วรชัญ์กัญญ์ 
ทรัพผุด 
 

 2. ด าเนินการตาม
แผน 
- คณะครูทุกชั้นเรียน
จัดเตรียมเอกสารงาน
วิชาการและผลงาน
นักเรียนจัดนิทรรศการ 
- ติดต่อประสานงาน
กับผู้ปกครองเพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

- งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย   
4,000 บาท 

ก.พ.65 น.ส.วรชัญ์กัญญ์ 
ทรัพผุด 
และคณะครู
ปฐมวัย 
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 - ท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
คณะครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนทราบ 
- ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
- จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน 

    

 3. ประเมินผล   มี.ค. 65 น.ส.วรชัญ์กัญญ์ 
ทรัพผุด 

 4. สรุปและรายงาน
ผล 

  มี.ค. 65 น.ส.วรชัญ์กัญญ์ 
ทรัพผุด 

กิจกรรมเปิด
โลกกว้าง
ทางการเรียนรู้ 

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

  พ.ค. 65 

 

นางสาวแก้วตา   
ตะเพียนทอง 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
- แจ้งครูประจ าช้ัน
อนุบาลปีที่ 1 – 3ทราบ 
- จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้ 
1. จัดตารางการเข้าใช้
ห้องสมุด 
2. จัดกิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่ 
3. จัดกิจกรรมประกวด
วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับ
วันส าคัญ 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
5,000 บาท 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
5,000 บาท 

มิ.ย. 64 
- ก.พ. 65 

 
 
 

นางสาวแก้วตา  

ตะเพียนทอง 

และครูปฐมวัย 
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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 

-  ภาพถ่าย 
-  การสังเกต 
-  การปฏิบัติจริง 
-  แบบสอบถาม 
 

-  กล้องถ่ายรูป 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-  ภาพถ่าย 
-  แบบประเมินความ                             
   พึงพอใจ 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 4. ติดต่อประสานงาน
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 
5. จัดตารางการเข้าเรียน
คอมพิวเตอร์ 
- จัดกิจกรรมเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ 

    

 3.  ประเมินผล   มี.ค.65 
 

นางสาวแก้วตา  

ตะเพียนทอง 

และครูปฐมวัย 
 4.  สรุปและรายงานผล   มี.ค.65 

 
นางสาวแก้วตา   
ตะเพียนทอง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นางสาววรัชญ์กัญญ์     ทรัพย์ผุด) 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 
                      (นางสาวศริินภา  นาสะอ้าน) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 
                    (นางรัตนาภร     คงเปรม) 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 
  (ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายสุนัย     ทองนวล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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6.  ชื่อโครงการ   โครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสุนัย  ทองนวล  นางรัตนาภร  คงเปรม  นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน         

และนางจีรภา  วรดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564 - มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1  / ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1,2,4  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1,2 /ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1,2 

สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.6 
      มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้  
กล่าวถึง วิชาชีพ  หมายความว่า  วิชาชีพทางการศึกษาที่ก าหนดหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้  ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  รวมทั้งรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา  ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  “ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ” 
 

วัตถุประสงค์ 
1. มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 2. จัดครูได้พอเพียงกับชั้นเรียน 
 3.  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 4.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 6.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม 
 7. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 8. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
เป้าหมาย 
     ก.  ด้านปริมาณ 

ครปูฐมวัยทุกคนได้ร่วมโครงการก ากับนิเทศการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
     ข.  ด้านคุณภาพ 

1. ครูร้อยละ 93  มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2. ครูร้อยละ 93  จัดครูได้พอเพียงกับชั้นเรียน 
 3. ครูร้อยละ 92  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 4. ครูร้อยละ 90  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 5. ครูร้อยละ 90  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ                        
จัดประสบการณ์ 
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6. ครูร้อยละ 92 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม 
7. ครูร้อยละ 94 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
8. ครูร้อยละ 90 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 
 
 ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

ก ากับนิเทศการ
จัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย 

1.  วางแผน
ด าเนินการ 
ก าหนดแผนการก ากับ
นิเทศ  โดยแจ้งให้ครู
ทราบทุกคน 

  พ.ค. 64 ผอ.สุนัย   
ทองนวล        
นางจีรภา วรดี 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
ครูผู้สอนและผู้บริหาร
ด าเนินการตามแผน 
- จัดประชุมท า
หลักสูตรสถานศึกษาปี 
2561 (ปรับปรุง2562) 
- จัดท าสมุดบันทึกการ
นิเทศภายในสมุด
บันทึกการแนะแนว  
- สมุดบันทึกการผลิต
สื่อ สมุดบันทึกการ
สอนซ่อมเสริม สมุด
การเยี่ยมชั้นเรียน 
-  ครูผู้สอนท าแผนการ
สอนส่งก่อนสอนทุก
สัปดาห์ 
- ผู้บริหารนิเทศการจัด
ห้องเรียนตามก าหนด 
 

งบอุดหนุน
ปฐมวัย 

2,000  บาท 

- พ.ค. 64- 
มี.ค. 65 

 

ผู้บริหารและ 
คณะครูปฐมวัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

73 



 

 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 - ผู้บริหารและครู
หัวหน้าสายชั้นร่วม
นิเทศการสอนของครู
ตามตามค าสั่ง
ก าหนดการนิเทศการ
เรียนรู้ 

   ผู้บริหารและ 
คณะครูปฐมวัย 
 

 3.  ประเมินผล 
ประเมินโครงการทั้ง 3 
ระยะและส ารวจตาม
ความพึงพอใจของ
โครงการก ากับ นิเทศ 
พร้อมน าผลสรุป
ปรับปรุงพัฒนาพัฒนา
ให้เกิดผลพัฒนา 
สมบูรณ์ยิงขึ้นทั้งในปี
การศึกษา 2562 
 

  พ.ค. 64 
ก.ย. 64 
มี.ค. 65 

ผู้บริหารและ 
คณะครูปฐมวัย 

 4.  วัดและประเมิน 
เพ่ือสรุปคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พร้อมรายงานผู้บริหาร
เพ่ือทราบผลและ
พัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

  พ.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

 

ผู้บริหารและ 
คณะครูปฐมวัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1.ครูร้อยละ 93  มีหลักสูตรคลอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ครูร้อยละ 93 จัดครูได้พอเพียงกับชั้นเรียน 
3. ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
4.ครูร้อยละ 90  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
5. ครูร้อยละ 90 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 
6. ครูร้อยละ 92 มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม 
7. ครูร้อยละ 94 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
8. ครูร้อยละ 90 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

-ตรวจแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
-ตรวจเอกสารประกอบ            
การนิเทศ 
-ตรวจงานวิจัย 
-นิเทศการสอน 
-ภาพถ่าย 

-แบบบันทึกการตรวจแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
-แบบนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน 
-แบบบันทึกเอกสารประกอบการ
นิเทศ 
-ผลงานการวิจัย 
-แบบการนิเทศภายใน 
-กล้องถ่ายรูป 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

1. มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2. จัดครูได้พอเพียงกับชั้นเรียน 
 3.  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 4.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 6.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม 
 7. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 8. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                   (นางจีรภา          วรด)ี 
   
 
 

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

            รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

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

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/บริหารบุคลากร 
 
 
 
 

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

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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7. ชื่อโครงการ   โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววรัชญ์กัญญ์   ทรัพย์ผุด , นางจีรภา  วรด ี 

นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง,นางสาวสุนันทา  ทักษิณธรรม 
นางสาวเกศมณี สาลีแก้ว ,นางสาวปทิตตา  ช่างทุ่งใหญ่ 
และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564 - เมษายน 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1,2  / ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1  

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1,2,3 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 , 2.6  
    มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 

 
หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553  
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา
คุณภาพ  ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของระดับปฐมวัย  เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  จึงได้ด าเนินการสรุปผลการพัฒนาและรายงานประจ าปี
(SAR)  ปีการศึกษา 2564 และเครื่องมือประเมินมาตรฐาน  ตลอดจนรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในของปฐมวัย  
 
วัตถุประสงค์ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม 
3. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
เป้าหมาย  

ก. ด้านปริมาณ 
เด็กระดับปฐมวัยทุกคนร่วมโครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 

ข. ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละ 93 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. ร้อยละ 92 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม 
3. ร้อยละ 92 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

77 



 
 

ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน1/64 ภาคเรียน 2/64 

ประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย 

1.  วางแผนด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- อนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 
 

น.ส.วรชัญ์กัญญ ์
ทรัพย์ผุด 
 

 2.  ด าเนินการตามแผน 
- ประชุมคณะครูปฐมวัย 
- ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา 
- ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  เพ่ือ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- จัดท าและ 
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาจัดการศึกษา
ของปฐมวัย 
- จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
- ประเมินผลการเรียน
นักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยปี
การศึกษา 2564 
- ท า SAR และสรุป
รายงานประจ าปี
การศึกษา 
2564 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย   
4,000 บาท 

 พ.ค. 64- 
มี.ค.65 

 

น.ส.วรชัญ์กัญญ ์
ทรัพย์ผุด 
คณะครูปฐมวัย 
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 - ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 

    

 3.  ประเมินผล   พ.ค. 64 
- มี.ค.65 

น.ส.วรชัญ์กัญญ ์
ทรัพย์ผุด 
คณะครูปฐมวัย 

 4.  สรุปและรายงาน
ผล 
 

  มี.ค.65 น.ส.วรชัญ์กัญญ ์
ทรัพย์ผุด 

 
 
การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 93 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. ร้อยละ 92 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม 
2. ร้อยละ 92 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 
 

1. การสัมภาษณ์ 
2. การจัดท ารายงานประจ าปี 
(SAR)  
3. การถ่ายภาพ 
 
 

- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
- เอกสารการประเมิน 
- บันทึกการประชุม 
- กล้องถ่ายรูป 
 

 

 
 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม 
3. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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(ลงชื่อ)...................... .......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (น.ส.วรชัญ์กัญญ์    ทรัพย์ผุด) 
 
 
 

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

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

(ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายสุนัย       ทองนวล) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ 
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8.  ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข, นางจีรภา  วรดี , นางสาวแก้วตา  

ตะเพียนทอง,นางสาวสุนันทา  ทักษิณธรรมนางสาวเกศมณี สาลีแก้ว,     
นางสาวปทิตตา  ช่างทุ่งใหญ่  และนางสาววรัชญ์กัญญ์    ทรัพย์ผุด 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564 –  มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2, /  ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับ มาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ 2.4, 2.5 
    มาตรฐานที ่3  ตัวบ่งชี้ 3.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดประสงค์ ที่จะ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน  มีพัฒนาการที่ดี  ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม  เพ่ือสนับสนุ นตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยจัดหาสื่อ  อุปกรณ์  วัสดุ  เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน  
การฝึกปฏิบัติและการท าสื่อการสอนอย่างหลากหลาย  มุ่งพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ            
ส่งผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

เป้าหมาย 
ก. ด้านปริมาณ 

เด็กระดับปฐมวัยทุกคน  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
ข. ด้านคุณภาพ 

1. ร้อยละ 90 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2. ร้อยละ 90 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
3. ร้อยละ 90 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
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ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/65 

ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

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

  พ.ค. 64 
 

นางสาวแอนนา 
สงเคราะห์สุข 
 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
- ส่งแบบส ารวจตาม
ความต้องการ 
- สรุปแบบส ารวจความ
ต้องการ 
- ท ารายงานขออนุมัติ
จัดซื้อ 
- จัดหาสื่ออุปกรณ์และ
วัสดุการศึกษา 
- รับของจากร้านค้า 
- จ่ายสื่อ อุปกรณ์ และ
วัสดุการศึกษาให้กับครู
ประจ าชั้น 
- ครูประจ าชั้นน าไป
จัดท าสื่อการสอน ใช้ใน
การเรียนการสอน และ
การฝึกปฏิบัติการสอน 
 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
31,000บาท 

งบอุดหนุนราย
หัวปฐมวัย 
31,000 บาท 

พ.ค. 64 
- มี.ค.65 

นางสาวแอนนา 
สงเคราะห์สุข 
และคณะครู
ปฐมวัย 
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 3.  ประเมินผล   มี.ค.65 นางสาวแอนนา 
สงเคราะห์สุข 

 4.  สรุปและรายงาน
ผล 

  มี.ค.65 นางสาวแอนนา 
สงเคราะห์สุข 

 
 
การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 90 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 
2. ร้อยละ 90 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
3. ร้อยละ 90 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
 

- ประเมิน 
- การสอบถาม/สัมภาษณ์ 
- ผลงานเด็ก 
- ภาพถ่าย 
- แบบสรุปผลการประเมิน
โครงการ 
 

- แบบประเมินการความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
- ใบงาน 
- กล้องถ่ายรูป 
- แบบสรุปผลการประเมินโครงการ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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             ลงชื่อ)....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข) 
 

 
                     

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

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

(ลงชื่อ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายสุนัย       ทองนวล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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9.  ชื่อโครงการ       โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัย 
แผนงาน       วชิาการ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวปทิตตา    ช่างทุง่ใหญ่ , นางสาวเกศมณี  สาลีแก้ว, 

               นางสาวสุนันทา   ทักษิณธรรม , นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง    
               นางจีรภา  วรดี, นางสาววรัชญ์กัญญ์  ทรัพย์ผุด  
               และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 

ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1,3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  2.6 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560  เป็นหลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
วัย มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาท่ีสร้างการมีส่วนร่วม และ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านที่มีจุดประสงค์ที่จะ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เป็นไป
ตามศักยภาพ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัยขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. สถานศึกษามีระบบและกลไก ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่น 
3. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  

ชุมชน และองค์กร 
เป้าหมาย 

ก. ด้านปริมาณ 
ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัยทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัย 

ข. ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละ 91 สถานศึกษามีระบบและกลไก ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด  
    การศึกษา  
2. ร้อยละ 92 สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน 

                   และท้องถิ่น 
     3. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา  
        กับครอบครัว ชุมชนและองค์
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    ขันตอนด าเนินงาน / กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 

งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียน 
1/64 

ภาคเรียน 
2/64 

1.  วางแผนด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

  พ.ค. 64 นางสาวปทิตตา  
ช่างทุ่งใหญ่ 

2.  วางแผนค าเนินการ 
- แจ้งครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่1-3ทราบ 
- ก าหนดวันประชุม 
- ท าหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
- คัดเลือกผู้ปกครองเครือข่าย 
 

งบอุดหนุน
รายหัวก่อน

ประถม 
6,000 บาท 

- มิ.ย.64- 
มี.ค.65 

นางสาวปทิตตา  
ช่างทุ่งใหญ่และ
คณะครูปฐมวัย 

3.  ประเมินผล   มี.ค.65 นางสาวปทิตตา  
ช่างทุ่งใหญ่ 

4.  สรุปและรายงานผล   มี.ค.65 นางสาวปทิตตา  
ช่างทุ่งใหญ่ 

 
 
    การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
      1.  ร้อยละ 91 สถานศึกษามีระบบและกลไก ให้
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษา  

2. ร้อยละ 92 สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  
และท้องถิ่น 

3. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กร 
 

-   จ านวนผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม 
-   การสัมภาษณ์ 
-   แบบประเมินการ
ด าเนินโครงการ 
-   ภาพถ่าย 

-   ทะเบียนผู้เข้าประชุม 
-   แบบประเมิน 
-   กล้องถ่ายรูป 
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   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษามีระบบและกลไก ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  
3. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กร 
 

 
 
(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) 
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10.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ผู้รับผิดชอบ  นางจีรภา  วรดี , นางสาวสุนนัทา ทักษิณธรรม , นางสาวเกศมณี สาลีแก้ว 

นางสาวแก้วตา  ตะเพียนทอง , นางสาวปทิตตา   ช่างทุ่งใหญ่ 
  นางสาววรัชญ์กัญญ์    ทรัพย์ผุด และนางสาวแอนนา  สงเคราะห์สุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564 - มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 / ยุทธศาสตร์ที่  2 กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1 ,1.2 ,1.3, 1.4 
             

 
หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิด
ปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไป
ในทิศทางท่ีถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหิน
ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค ์

1  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียน  
    ทุกคน 
2  เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษ
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เป้าหมาย 
ก. ด้านปริมาณ 
เด็กระดับปฐมวัยทุกคนร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านคุณภาพ 
   1.  เด็กร้อยละ 90  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัยของ ตนเองได้ 
   2.  เด็กร้อยละ 92  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง อารมณ์ได้ 
   3.  เด็กร้อยละ 90  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ สังคม 
   4.  เด็กร้อยละ 91  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 
  ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

1.  วางแผน
ด าเนินการ 
ประชุมคณะท างาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระ
งาน 

  พ.ค. 64 
 

นางจีรภา วรดี 

 2.  ด าเนินการตาม
แผน 
- กิจกรรมระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- จัดเก็บข้อมูล  
- คัดกรองข้อมูล
นักเรียน 
กลุ่มปกติ,กลุ่มเสี่ยง
,กลุ่มท่ีมีปัญหา 

อุดหนุนรายหัว 
ก่อนประถม 
1,000  บาท 

 พ.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางจีรภา วรดีและ
คณะครูปฐมวัย 
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    การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1.  เด็กร้อยละ 90  มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 
2.  เด็กร้อยละ 92  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3.  เด็กร้อยละ 90  มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ     
สังคม 
4.  เด็กร้อยละ 91  มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน     
และแสวงหาความรู้ได้ 

การส ารวจ 
การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
แบบปะเมินความพึงพอใจ 

ภาพถ่าย 
แบบประเมิน 

 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

 - จัดท าระบบ
สารสนเทศระดับ
ห้องเรียน ระดับชั้น
เรียนและระดับ
โรงเรียน 
 - จัดระบบช่วยเหลือ
ตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง) 

   นางจีรภา วรดี
และคณะครู
ปฐมวัย 

 3.  ประเมินผล   มี.ค. 64 นางจีรภา วรดี 
 4.  สรุปและรายงาน

ผล 
  มี.ค. 64 นางจีรภา วรดี 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (นางจีรภา       วรดี) 

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

   รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

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

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 
 

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

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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โครงการกิจกรรม 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ป.1 - ม.3 
 



 
 

รายละเอียดโครงการกิจกรรม 
แผนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 

1/64 
ภาคเรียนที่
2/64 

1 โครงการพัฒนาวิชาการ 
 1.1กิจกรรมจัดหาวัสดุบริหารงานวิชาการ
และบริหารงานบุคคล 

รายหัวประถม
8500 
รายหัวมัธยม 
5440 

รายหัวประถม
5,000 
รายหัวมัธยม
5,000 

ผู้บริหาร 
นางเปรมวดี/นายปฐม
เดช  

 1.2กิจกรรมจัดหาวัสดุสื่อเพ่ือการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา 

รายหัวประถม
3,5000 
 

รายหัวประถม
30,000 
 

น.ส.ภาสุรีย์/น.สภคนัท 

 1.3กิจกรรมจัดหาวัสดุ สื่อเพ่ือการเรียนการ
สอนระดับมัธยม 

มัธยม 25000 มัธยม 25000 นางเปรมวดี/น.ส.ฐิติ
วรรณ 

 1.4กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผลระดับประถมและมัธยม 

ประถม20,000 
มัธยม10000 

มัธยม 10,000 น.ส.ภาสุรีย์/น.ส.ฐิติ
วรรณ 

 1.5กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประถม6000 
มัธยม 6000 

ประถม 5,000 
มัธยม 5,000 

เปรมวดี/หัวหน้าสายชั้น
ทุกระดับ 

 1.6กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการจบการศึกษา
ภาคบังคับและจบ ป.6 ปีการศึกษา 2564 

- ประถม 8,000 
มัธยม 15,000 

น.ส.ฐิติวรรณ / ขวัญ
หทัย/ปริญญา 

 1.7กิจกรรมจัดท าระบบประกันคุณภาพภาร
ในตามระเบียบการทรวงศึกษาธิการของ
โรงเรียน/การจัดท าแผนปฏิบัติการ/รายงาน
การประเมินตนเองและรายงานโครงการ 

ประถม10,000 
มัธยม 10,000 

- นางเปรมวดี/น.สปุณิ
การ์/นายปฐมเดช/น.ส.
เสาวณ ี

 1.8กจิกรรมแข่งขันวิชาการนักเรียนทุก
ระดับ 

ก่อนประถม
5000 

ประถม10000 
มัธยม10000 

ก่อนประถม
5000 

ประถม25000 
มัธยม30000 

รัชฎาพร/นิภาพร 

 1.9กิจกรรมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ - ประถม15000
มัธยม 5,000 

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระวิชาหลัก 

ประถม 18,500 
มัธยม 18,000 

ประถม 
20,000 
มัธยม 20,000 
 

น.ส.ภคนัท/ปฐมเดช 

3. โครงการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประถม 2,000 
มัธยม 2,000 

ประถม 2,000 
มัธยม 2,000 
 

ผู้บริหาร/ครูวิชาการ/                 
ครูหัวหน้าสายชั้น 
ครูหัวหน้ากลุ่มงาน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 

1/64 
ภาคเรียนที่
2/64 

4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และทักษะ
อาชีพ 

ประถม 28,000 
มัธยม 18,500 

ประถม 
28,000 
มัธยม 18,500 
 

นายศุภโชค/นายเพทาย 
น.สปุณิการ์/ 
น.ส.ฐิติวรรณ 

5. โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประถม 65,00 
มัธยม 7,000 

ประถม 2,000 
มัธยม 22,000 

นางเปรมวดี/ 
น.ส.ปุณิการ์/ 
นายปฐมเดช 

6. โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียน
ร่วม 

ประถม 3,000 
มัธยม 3,000 

ประถม 1,000 
มัธยม 1,000 

ครูวชรพร/ครูอรณัชชา 

7. โครงการห้องสมุด 3 ดี ประถม1 3,000 
มัธยม 10,000 

ประถม 
12,000 
มัธยม 13,000 

ครูสมใจ/นายศุภโชค/
นางรัชฎาพร 

8. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประถม 15,00 
มัธยม 1,000 

ประถม 15,00 
มัธยม 1,000 

นางเปรมวดี 
น.ส.ปุณิกา 
นายปฐมเดช 

9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 

ประถม 1,000 
มัธยม 1,000 

ประถม 1,000 
มัธยม 23,000 

เปรมวดี/นิภาพร
ปริญญา 

 รวมเงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม 
รวมเงินอุดหนุนรายหัวประถม 
รวมเงินอุดหนุนรายหัวมัธยม 

5,000 
163,000 
126,940 

5,000 
155,500 
195,500 

 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว 294,940 356,000 650,940 
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1. ชื่อโครงการ   พัฒนาวิชาการ 
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเปรมวดี  จักรเพชร  , นายปฐมเดช  สุขศิริ ,น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 

  น.ส.ภาสุรีย ์ ผลศรีสง่า,น.ส.ภคณัท  เงินทองดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 - มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2-4 /  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 / ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 ตบช.ที่1-6 และข้อที่ 1.2  ตบช.ที่ 1-4   
                                          มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.3 ,2.5-2.6  
                                         มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1 – 3.5  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิธีการโดยเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นส าคัญ
พร้อมค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล    ครูจะต้องใช้ทักษะกระบวนการจัดกิจกรร การเรียนการสอนให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติทดลองเพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ทั้งนี้สื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีนี้เป็นส่วนส าคัญ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นก าลังของชาติ ให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งร่างกาย   ความรู้   คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป้นพเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ให้มีการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษา  ทางโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครู  จึงจัดท าโครงการ และกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนี้  กิจกรรมบริหารงานวิชาการ และงานบริหารบุคคล,  กิจกรรมการจัดหา
วัสดุสื่อ,  กิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ปกครองทุกระดับชั้น, กิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 
2564 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา  
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
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3.เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 84 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ83 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 82 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 84 

 
4.ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวล

า 
ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 
1.1  กิจกรรม
จัดหาวัสดุใช้
บริหารงานวิชาการ
และบริหารบุคคล 

ขั้นเตรียม (PLAN) 
- เสนอโครงการกจิกรรม
และรายละเอียดแผนงาน
พร้อมขออนุมัติด าเนินการ 
- ประชุมผู้เกีย่วข้องเพื่อ
วางแผนด าเนินงาน 
ด าเนินการ(DO) 
- ด าเนินงานในกิจกรรมแบ่ง
หน้าท่ีด าเนินงานตาม 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
-กิจกรรมการจัดหาวัสดสุื่อ 
ระดับประถม 
- กิจกรรมการจัดหาวสัดสุื่อ 
ระดับมัธยมศึกษา 
 
 

รายหัวประถม 
8,500 

รายหัวมัธยม 
5,440 

รายหัวประถม 
5,000 

รายหัวมัธยม 
5,000 

พ.ค. 64-
เม.ย.65 

นางเปรมวดี 
นายปฐมเดช 

1.2 กิจกรรมการ
จัดหาวัสดุสื่อ 
ระดับประถมศึกษา 

รายหัวประถม 
35,000 

รายหัวประถม
30,000 

พ.ค. 64- 
มี.ค.65 

น.ส.ภาสุรีย ์
น.ส.ภคณัท 

1.3 กิจกรรมการ
จัดหาวัสดุสื่อ 
ระดับมัธยมศึกษา 

รายหัวมัธยม 
25,000 

รายหัวมัธยม 
25,000 

พ.ค. 64- 
มี.ค.65 

นางเปรมวดี 
น.ส.ฐิติวรรณ 

1.4 กิจกรรม
พัฒนางานทะเบียน
วัดและประเมินผล  

-กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนและประเมินผล 

รายหัวประถม 
20,000 

รายหัวมัธยม 
10,000 

รายหัวมัธยม 
10,000 

พ.ค. 64- 
มี.ค.65 

น.ส.ภาสุรีย ์
น.ส.ฐิติวรรณ 

1.5 กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง 

-กิจกรรมปฐมนเิทศ 
ผู้ปกครองทุกระดับชั้น 
-กิจกรรมปัจฉมินิเทศจบ
การศึกษาภาคบังคับ และ 
จบป.6  
-กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบัติ
การ 
-กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
การเรยีนกลุ่มสาระหลัก 

ประถม 
6,000 
มัธยม  
6,000 

ประถม 
5,000 
มัธยม  
5,000 

พ.ค. 2564 
และ 

พ.ย. 2564 

ครูวิชาการ 
หัวหน้าสายช้ัน 
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5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเปรมวดี  จักรเพชร ,นายปฐมเดช  สุขศิริ และคณะ 

6.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม การด าเนินการ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

1.6  กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศจบการศึกษา
ภาคบังคับ 

 - 
 

รายหัวประถม 
8,000 

รายหัวมัธยม 
15,000 

มี.ค. 2565 น.ส.ฐิติวรรณ 
นายปริญญา 
น.ส.ขวัญหทัย 
 

1.7  กิจกรรมจัดท า
ระบบประกัน
คุณภาพในตาม
ระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการของ
โรงเรียนและ
แผนปฏิบัติการ 
จัดท า/รายงาน
ประเมินตนเองและ
รายงานประเมิน
โครงการ 

(CHECK)           
-นิเทศติตามการ
ด าเนินการ                
กิจกรรม 
ขั้นรายงาน
(ACTION) 
 -สรุปรายงานผล
และประเมินผล
การด าเนินงาน
กิจกรรม น าผล
การประเมินมา
เสนอแนะการ
แก้ปัญหาจัดท าใน
ครั้งต่อไป 

รายหัวประถม 
10,000 

รายหัวมัธยม 
       10,000 

 มี.ค. – เม.ย. 
2565 

นางเปรมวด ี
น.ส.เสาวณ ี
นายปฐมเดช 
น.ส.ปุณิกา 

1.8 กิจกรรมประกวด
แข่งขันวิชาการ
นักเรียนทุกระดับ 

 ก่อนประถม 5,000 
ประถม 10,000 
มัธยม 10,000 

ก่อนประถม 5,000 
ประถม 25,000 
มัธยม 30,000 

พ.ค. 64 - 
ม.ค. 65 

นางรัชฎาพร 
น.ส.นิภาพร 
 

1.9 กิจกรรมแสดงผล
งานและจัด
นิทรรศการ 

 - รายหัวประถม 
15,000 

มัธยม 5,000 

ก.พ. 2565 นางเปรมวด ี
หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

159 161 

96 



 
 

7.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการและประเมินผล เครื่องมือ 

 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ  
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

- การทดสอบ 
- การประเมินผล 
- การสังเกต 
- การก ากับนิเทศของ 
ผู้บริหารและหัวหน้า 
โครงการ 
- การประชุมปรึกษา 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบวัดและ
ประเมินผล 
- แบบนิเทศของ
ผู้บริหาร 
- แบบสังเกต 
- บันทึกการประชุม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. เด็กเรียนร่วมมีการพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ 
4. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
5. นักเรียนมีความภาคภูมิในในการส าเร็จการศึกษา 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
8. นักเรียนชั้นป.1-3 อ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็น 
9.นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่านคล่อง  เขียนคล่องคิดเลขคล่อง 
10.นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการส่งเสริมการอ่าน 
 

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

                       (นางเปรมวดี    จักรเพชร)                          (นายปฐมเดช  สุขศิริ) 

 

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

                        (นางรัตนาภร     คงเปรม)               (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               

       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ           รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ 

 

 

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

                                           (นายสุนัย       ทองนวล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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2. โครงการ                      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก 
แผนงาน                         วิชาการ 
ลักษณะโครงการ               ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                     น.ส.ภคณัท  เงินทองดี / นางเปรมวดี  จักรเพชร 
ระยะเวลาด าเนินการ         พฤษภาคม  2564  ถึง  มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์      ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2-4 /  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 / ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน        มาตรฐานที ่1  ข้อท่ี 1.1  ตบช.ที่1-5   ข้อที่ 1.2  ตบช.ที่1-3    
                                     มาตรฐานที่3  ข้อที่3.1 - 3.5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) พบว่า มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียนมีความรู้
และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร ของโรงเรียน ยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และจากการวิเคราะห์ 
สาเหตุพบว่า นักเรียนอ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง และคิดค านวณไม่เป็น ขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยง ท าให้ไม่
สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาและการคิดค านวณ และการวิเคราะห์   ไปเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
ให้มีคุณภาพได้  นอกจากนี้นักเรียนยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี     เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
2.วัตถุประสงค ์
             1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
             2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  
                 ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  
             3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
             4. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
             5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 
3.เป้าหมาย 
             1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 85 
             2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  
                 ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ร้อยละ 84 
             3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  76 
             4. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ  86 
             5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ  86 
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     4.ขั้นตอนด าเนินการ/กจิกรรมส าคัญ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - พ.ค.64 นางเปรมวดี  
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- - พ.ค.64 

3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

- - พ.ค.64 

4.  สร้างความตระหนัก 
   4.1  ผู้บริหาร ครูและผู้เก่ียวข้องวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
ของโรงเรียน 
       4.2  ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

- -  
พ.ค. 64 

 

ผู้บริหาร 
ครูวิชาการ 
และคณะครู 

5.  วางแผนและพัฒนาสื่อ/เครื่องมือ ในการ
ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
(O-NET/NT) การอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นเลิศ 

  พ.ค. 64 
- มิ.ย. 64 

 

 6. ด าเนินการพัฒนา 
   6.1  ประเมินการอ่านออกเขียนได้
นักเรียน ป.1-ป.6 ทุกคน 
6.2  วิเคราะห์ผลการประเมิน จัดกลุ่ม
นักเรียนตามระดับความสามารถ (เก่ง ปาน
กลาง อ่อน)   
   6.3  จัดท าข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล 
รายชั้นและภาพรวมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
มิ.ย. 64 

 
มิ.ย. 64 

 
 

มิ.ย. 64 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

6.4  นิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนให้ครูจัดการ
เรียนรู้และการวัดผลที่สะท้อนมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดทุกระดับชั้น 
   6.5  ประเมินนักเรียนตามตัวชี้วัดของแต่
ละระดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   6.6  จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น สอบ
ซ่อมเสริม เข้าค่ายวิชาการ ติวเข้มก่อนสอบ    
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

  พ.ค. 64 
- มิ.ย. 64 

 
 

มิ.ย. 64 
 -ก.พ. 65 
มิ.ย. 64 

 - ก.พ. 65 

 

7.  จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   7.1  ภาษาไทย 
         - อ่านและเขียนค าพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้นวันละ  10 ค า 
         - ท่องอาขยานตามระดับชั้น 
         - โครงงานภาษาไทย 
       - เรียนรู้ข้อสอบเพิ่มทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 

   
ตลอดปีการศึกษา 

นางรัชฎาพร 
นางวชรพร 
นางสมใจ 
น.ส.อรณัชชา 
น.ส.ภคณัท 
น.ส.อรกช 
นายศุภโชค 

7.2  ภาษาต่างประเทศ 
  -  อ่านและเขียนค าพ้ืนฐานวันละค า 5 ค า 
  - กิจกรรมวัน Christmas 
  - เรียนรู้ข้อสอบเพิ่มทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
  - โครงงานภาษาอังกฤษ 

  ตลอดปีการศึกษา นายดนุพงษ์ 
น.ส.อรกช 
นางสมใจ 
น.ส.ขวัญหทัย 
น.ส.น้ าเพชร 
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กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียน 
1/64 

ภาคเรียน 
2/64 

7.3  คณิตศาสตร์ 
- ท่องสูตรคูณ 
  - กิจกรรมคณิต  
 -  โครงงานคณิตศาสตร์ 
  -  เรียนรู้ข้อสอบเพ่ิมทักษะการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 

1/2564 
รายหัว
ประถม 
18,500 
รายหัว
มัธยม 

18,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 
รายหัว
ประถม 
20,000 
รายหัว
มัธยม 

20,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายเอกชัย 
น.ส.ภาสุรีย ์
น.ส.อรณัชชา 
น.ส.อาภาภรณ์ 

7.4  วิทยาศาสตร์ 
  -  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  -  เรียนรู้ข้อสอบเพ่ิมทักษะการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

น.ส.ปุณิกา 
นายเพทาย 
นายปฐมเดช 
น.ส.ศุภิสราย ์

7.5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  กิจกรรมเปิดโลกวัฒนธรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

น.ส.เสาวณ ี
นางวชรพร 
นายปริญญา 
น.ส.นิภาพร 

7.6  งานวิจัยในชั้นเรียน 
        -  แผนการสอน 
        -  วิจัย 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางเปรมวดี 
น.ส.ฐิติวรรณ 

8. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค. 65 คณะครู 
9. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บริหาร 

  มี.ค. 65 ครูวิชาการ 

 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวภคณัท  เงินทองดี ,นายปฐมเดช  สุขศิริ และคณะ 

6.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  

 

 

 

 

 

 

 

159 161 
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7.  การประเมินผล 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีการวัดผลและ 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ  
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา  
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 4. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

1. ทดสอบ 
2. ประเมิน 
3. ประเมิน 
4.  ทดสอบ 
5. ส ารวจ 
6. ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 
-แบบส ารวจ 
-แบบประเมินความ 
พึงพอใจของนักเรียน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนชั้นป.1-3 อ่านออก เขียนได้ 
3.นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่านคล่อง  เขียนคล่องคิดเลขคล่อง 
4.นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการส่งเสริมการอ่าน 

 
 

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

                          (น.ส.ภคณัท  เงินทองดี)                         (นางเปรมวดี   จักรเพชร) 

 

 

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

                        (นางรัตนาภร     คงเปรม)                (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               

                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร   รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

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

                                          (นายสุนัย       ทองนวล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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3.ชื่อโครงการ   นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะผู้บริหาร และ คณะครูวิชาการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564  - มีนาคม   2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2,4 /  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1-2 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.1- 2.6        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

    การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  และจะประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานและพัฒนางาน
ด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ห้องเรียนคุณภาพ  คุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์นครแห่งคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและร้อยรัดกันทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  1 
ก าหนด โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายใน โดยก าหนดกิจกรรมตาม
กรอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.   สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

         3.   สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4.   เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. เพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
3. เป้าหมาย 

1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน    ร้อยละ 86  
2.   สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาร้อยละ  86 

            3.   สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมายร้อยละ  86 
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4.   เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร้อยละ  86 
5. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ           

ร้อยละ  86 
6. เพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ร้อยละ  89 

 
4.ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/วิธีการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.1 ปี64 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนเลือก
วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  

   ผู้บริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

2.จัดท าเครื่องมือนิเทศภายใน รายหัว
ประถม 

2,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
2,000 บาท 

รายหัว
ประถม 

2,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
2,000 บาท 

พฤษภาคม 64 นางเปรมวดี 
น.ส.ฐิติวรรณ 

3.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศ
ภายใน 

  พฤษภาคม 64 ฝ่ายวิชาการ 

4.ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตามปฏิทิน 
เช่น 
 4.1  สังเกตการสอน 
 4.2  ประเมินแผนจัดการเรียนรู้ 
 4.3  ประเมินสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 4.4  ประเมินแบบวัดและเครื่องมือ
วัดผล 
 4.5  เยี่ยมชั้นเรียน(ห้องเรียนคุณภาพ) 

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

 ผู้บริหาร  
ฝ่ายวิชาการ 
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กิจกรรม/วิธีการ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.1 ปี64 

5.สรุปผลการนิเทศและมอบ
รางวัล 

  ตุลาคม  64 ผู้บริหาร  
ฝ่ายวิชาการ 

6.วิเคราะห์และประเมินผล
โดยการประชุมชี้แจงผลการ
นิเทศเพ่ือปรับปรุงและวาง
แผนการนิเทศในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 

  พฤศจิกายน 64 ผู้บริหาร  
หัวหน้างาน 
คุณครูผู้สอนทุกคน 

7.คณะผู้นิเทศ ด าเนินการ
นิเทศและติดตามผลภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

  ธ.ค. 64- ก.พ.65 - ผู้บริหาร  นิเทศระดับ
มัธยมศึกษา 
นิเทศระดับ
ประถมศึกษา 

8. สรุปโครงการและ
ประเมินผลโครงการ 

  มีนาคม  65 - ผู้บริหาร 
- คุณครูผู้สอนทุกคน 

 

         5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเปรมวดี จักรเพชร และคณะ 

         6.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  

         7.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการและประเมินผล เครื่องมือ 

1.สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
3.   สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4.   เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
5. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. เพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

-  การสังเกต,นิเทศการ
สอน 
-  การสังเกต,ประเมิน                         
 
- แผนการสอน,นิเทศ
การสอน 
 
  การสังเกต,สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ   
 
 
- แบบประเมิน 

1. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน  
3. แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
4. แบบสังเกตการสอน 
5. แบบประเมินแผน
จัดการเรียนรู้  
6. แบบประเมินสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

 
 

159 161 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลมรการวางแผนการเรียนรู้เพ่ิม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และ
พัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน                
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

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

                         (นางเปรมวดี   จักรเพชร)                      (น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์) 

 

 

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

                         (นางรัตนาภร     คงเปรม)        (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 
                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร   รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
                                    ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการงบประมาณ 
                                             (นายสุนัย       ทองนวล) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมถ์) 
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4.  ชื่อโครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ  
     แผนงาน   วิชาการ 
     ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
     ผู้รับผิดชอบ นายศุภโชค  แตงทอง , นายเพทาย  พลทอง,นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ 
     ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564 - มีนาคม  2565 
     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
     สอดคล้องกับมาตรฐาน     มฐ.ที่ 1  ข้อ 1.1  ตัวชี้วัด ข้อ 5, 6   ข้อ 1.2  ตัวชี้วัดข้อ 2 
    มฐ.ที่ 2  ข้อ 2.3,  2.5   มฐ.ที3่  ข้อ 3.1 

หลักการและเหตุผล 
  ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ผู้เรียนใช้ศึกษาสืบค้นข้อมูลความรู้ และพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์  ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ทรงคุณค่ามากด้วยประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาไทย ที่ปลูกฝังตก
ทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทย การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เป็นทักษะกระบวนการส าคัญในอันที่จะท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณภาพตามหลักสูตร  ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีสภาพจิตใจที่งดงามมีสุนทรียภาพ มีรสนิยม มีความ
สวยงาม รักความเป็นระเบียบ เห็นคุณค่าความส าคัญของศิลปะ ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกภูมิปัญญาของคนในชาติ สามารถค้นพบศักยภาพความสนใจของตนเอง มี
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย  สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามความสนใจ  ความถนัดตามธรรมชาติ และความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนชุมชนและประเทศชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
4. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน   ชีวิตได้ 

 
 เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ  77  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 90  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3. นักเรียนร้อยละ  90 มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
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เชิงคุณภาพ 
 1. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  

   2. สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 88 
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ       
   ร้อยละ 88 

4. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป                                
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 84 

 
1.  ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมส าคญั 

กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 
1/64 

ภาคเรียนที่ 
2/64 

1.ขั้นเตรียม 
(PLAN) 

 1.ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
 4.ประชุมชี้แจง 

  พฤษภาคม 
2564 

ถึง มีนาคม 
2565 

ครูวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
หัวหน้าสายชั้น 
ครูผู้สอนทุกท่าน 

2. ข้ัน
ด าเนินการ 

(DO) 

1.กิจกรรมท าทะเบียนคุมการ
เข้าใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
(ส่ ง เ สริมการ ใช้ แหล่ ง เ รี ยนรู้
ภายในโรงเรียนโดยมอบหมายให้
ครูรับผิดชอบห้องเรียนพิเศษ 
ปรับปรุงห้อง ท าแผนจัดการใช้
ห้อง ให้ครูน าน.ร.มาใช้เรียนและ
ท าทะเบียนคุมการเข้าใช้ห้อง
พิเศษดังกล่าว พร้อมรายงานสมุด
คุมการใช้ ต่อผู้บริหารทราบลงชื่อ
ก ากับทุกสิ้นเดือน อาทิ 
2.1 ห้องสมุด 
2.2 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
2.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 
2.4 ห้องวิทยาศาสตร์ 
2.5 ห้องดนตรีไทย 
2.6 ห้องดนตรีสากล 
2.7 ห้องนาฏศิลป์ 
2.8 ห้องศิลปะ 
2.9 ห้อง DLTV 

รายหัว
มัธยม 
500 

รายหัว
มัธยม 
500 

พฤษภาคม 
2564 ถึง 

มีนาคม 2565 
 

ครูสมใจ 
ครูดนุพงศ์ 
ครูนราฤทธิ์ 
ครูบุญญฤทธิ์ 
ครูปฐมเดช 
ครูปุณิกา 
ครูเปรมวดี 
ครูไอริณ 
ครูฐิติวรรณ 
ครูรัชฎาพร 
ครูเอกชัย 
ครูรณชัย 
ครูเสาวณ ี
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กิจกรรม การด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 
1/64 

ภาคเรียนที่ 
2/64 

 2.10 ห้องเด็กพิเศษเรียนร่วม 
2.11 ห้องพละศึกษา 
2.12 ห้องอาเซียน 

    

 2. จัดหาวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และน าเสนอผลงาน
ตามโอกาส 

รายหัว
มัธยม 
5,000 

รายหัว
มัธยม 
5,000 

 

พฤษภาคม 
2564 ถึง

มีนาคม 2565 

ครูไอริณ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาวงดุริยางค์ 
 2.1.1 กิจกรรมจัดหาวิทยากร
ฝึกฝนนักเรียนวงดุริยางค์ 
2.1.2 กิจกรรมซ่อมสร้างพัฒนา
เครื่องดนตรีสากล 

รายหัวมัธยม 
(5,000) 

รายหัวมัธยม 
(5,000) 

 ครูไอริณ 

2.2 กิจกรรมพัฒนาทัศนศิลป์ รายหัวมัธยม 
(5,000) 

รายหัวมัธยม 
(5,000) 

 ครูฐิติวรรณ 

2.3 กิจกรรมพัฒนาดนตรีไทย 
2.3.1 การจัดหาวิทยากรฝึกฝน
ดนตรีไทย 

รายหัว
ประถม 
10,000 

รายหัว
ประถม 
10,000 

พฤษภาคม 
2564 

ถึง มีนาคม 
2565 

ครูไอริณ 
 

2.4 กิจกรรมพัฒนานาฏศิลป์ 
2.4.1 การจัดซื้อชุดนาฏศิลป์
ไทย 

รายหัว
ประถม 
(10,000) 

รายหัว
ประถม 
(10,000) 

 ครูไอริณ 

2.5 กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
2.5.1 กิจกรรมจัดหาวิทยากร
ท้องถิ่นมาให้ความรู้ และฝึก
ปฏิบัติอาชีพที่สุจริต (ป.1-6) 

รายหัว
ประถม 
8,000 

รายหัว
ประถม 
8,000 

พฤษภาคม 
2564 

ถึง มีนาคม 
2565 

ครูเปรมวดี 
 

2.6 กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐาน
กีฬา และแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

รายหัว
มัธยม 
3,000 

รายหัว
มัธยม 
3,000 

พฤษภาคม 
2564 

ถึง มีนาคม 
2565 

ครูรณชัย 

3.ขั้นตรวจสอบ 
(CHECK) 

นิเทศติดตามและ ประเมินผล - - มีนาคม 2565 ผู้บริหาร 

4.ขั้นรายงาน 
(ACTION) 

สรุปและรายงาน - - มีนาคม 2565 ครูไอริณ 
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   5. การประเมินผล 

 
 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนิน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพ  นักเรียนทุกคนได้
เข้าร่วมรับการพัฒนาส่งเสริมทักษะความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ เต็มตามศักยภาพจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก - ภายใน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
                      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายศุภโชค    แตงทอง) 
               

 
 

                      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายเพทาย      พลทอง) 
               

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

- นิเทศการสอน 
- ภาพถ่าย 

- แบบบันทึก 
- แบบประเมิน 
-แบบสรุปรายงาน 

2.นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน   
และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

- การปฏิบัติจริงตามงานต่างๆ 
- การจัดการแสดง 
- ภาพถ่าย 

- รางวัล 
- เกียรติบัตร 

3. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย  
 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

- รางวัล 
- เกียรติบัตร 
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                         (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   วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางเปรมวดี  จักรเพชร , นายปฐมเดช  สุขศิริและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564  -  มีนาคม  2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1,2 /  ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มฐ.1 ข้อ 1.1  ตัวบ่งชี้ที่ 2,6 / มฐ.1 ข้อ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 

มฐ.2 ข้อ 2.5 / มฐ.3 ข้อ 3.1,3.3 
............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชน 
ในทกุระดับให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้
น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปรากฏความส าเร็จจาก
ความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6   ว่าด้วย
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนโดยใช้ความมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ฝึกฝนนักเรียนให้มี
ทักษะในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าความรู้ทักษะจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงไปต่อยอดประกอบอาชีพหรือหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ ทั้งเป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย 
อยู่ดี มีสุข  
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีการวางแผนในการท างาน และท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2.5 เพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีการวางแผนในการท างาน และท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง ร้อยละ 84 
2. ผู้เรียนเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ร้อยละ 87 
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      3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม ร้อยละ 84 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กร ที่เก่ียวข้อง  

    2. การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

1. เสนอโครงการ - - พ.ค. 2564 นางเปรมวดี  จักรเพชร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - พ.ค. 2564 ผู้บริหาร 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นเตรียม (PLAN) 
 -  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ 
วางแผนด าเนินงาน 
 - จัดท าปฏิทินวางแผนการ 
ท ากิจกรรม 
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดเวลาด าเนินการ 

- - พ.ค. 2564 ผู้บริหาร 
นางเปรมวดี  จักรเพชร

คณะท างาน 

4. 
 
 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ 
1.กิจกรรม ผักริมรั้ว สวนครัวกินได้ 
-อุปกรณ์ในการปลูกพืชสวนครัว 
-ใส่ปุ๋ยหมักที่โรงเรียนผลิตเอง 

 
รายหัว
ประถม 

1,500 

 
-มัธยม 
1,000 

 
พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

 
นางเปรมวดี 
นางสาวปุณิกา 

 2.กิจกรรม แผนบูรณาการเรียนรู้สู่ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
-คณะครูจัดท าแผนการสอนวิชาของ
ตนเองบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
-ผลงานนักเรียนจากแผนบูรณาการ 

- - พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางเปรมวดี  
นางสาวฐิติวรรณ 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

 3.กิจกรรมพวงมาลาและบุปผาสวรรค์ 
(พวงหรีดและดอกไม้จันทร์) 
-ฝึกนักเรียนให้ท าดอกไม้จันทน์ 
-นักเรียนสามารถน ากลับไปท าที่บ้าน
แล้วมาส่งให้โครงการมีค่าตอบแทน 
-เข้าเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    
-จัดจ าหน่ายที่วัดธรรมศาลา 
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 

ประถม 
 2,000 
มัธยม 
 2,000 

 

- พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางสาวปุณิกา 
นางสาวขวัญหทัย 
นางรัชฎาพร 

 
 

4.กิจกรรม ปุ๋ยมหัศจรรย์ 
(การท าปุ๋ยมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก 
ฯลฯ) 
-นักเรียนแยกเศษใบไม้ หญ้าใส่คอก 
-ท าปุ๋ยหมักใบไม้ 
-บรรจุถุง ใช้ในโรงเรียนและจ าหน่าย 

-ประถม  
1,000 
มัธยม 
1,000 

รายหัวมัธยม 
-ค่าอุปกรณ์ 
5,000 บาท 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางเปรมวดี 
นายรณชัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.กิจกรรม วัสดุพอเพียง เลี้ยงชีพได้ 
-ศึกษาขั้นตอนในการประดิษฐ์ 
 วัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-ลงมือปฏิบัติ 
-จ าหน่ายและส่งเสริมการหารายได้
พิเศษ 

ประถม 
1,000 
มัธยม 
1,000 

 
 

ประถม 
1,000 
มัธยม  
2,000 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางเปรมวดี   
นายบุญญฤทธิ์ 
 

 6.กิจกรรม พังก็ซ่อมได้ 
- เชิญ อาจารย์และนักศึกษาจาก   
  วิทยาเทคนิคนครปฐมเป็นวิทยากร 
-ฝึกการซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน  
-เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
-เดือนละ 2 ครั้ง 

รายหัวมัธยม 
2,000 บาท 

 

รายหัวมัธยม 
ค่าอุปกรณ์ 
9,000 บาท 

 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นายเพทาย 
นายเอกชัย 
 

 7.กิจกรรม ผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ 
-นักเรียนเรียนรู้วิธีการท าน้ ายา
เอนกประสงค์และสามารถท าเองได้ 
-จ าหน่ายให้นักเรียน ผู้ปกครอง  
- ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
- ใช้ของที่ผลิตเอง ประหยัดปลอดภัย 

ประถม 
1,000 
มัธยม 
1,000 

 
 

- พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

น.ส.ปุณิกา 
นางเปรมวดี 
นางสาวเสาวณี 
 

 
 
 

8.กิจกรรม ปุ๋ยมหัศจรรย์ 
(การท าปุ๋ยมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก 
ฯลฯ) 
 -ปลูกผักปลอดสารพิษ 

- รายหัวมัธยม 
-ค่าอุปกรณ์ 
5,000 บาท 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางเปรมวดี 
นายปฐมเดช 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

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

  
 
- 

 
 
มีนาคม 2565 

 
ผู้บริหาร 
นางเปรมวดี   

6. สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน 
 ขั้นรายงาน (ACTION) 
 - สรุปรายงานผลและประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
-จัดท าแฟ้มรายงานและรายละเอียด 

 รายหัวประถม 
1,000 บาท 

 

มีนาคม 2565 
 

ผู้บริหาร 
นางเปรมวดี   

 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเปรมวดี  จักรเพชร ,นายปฐมเดช  สุขศิริ และคณะ 

6.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) วัดธรรมศาลา  ตลาดนัดวัดธรรมศาลา 

 

7. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1.นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
2.นักเรียนด ารงตนบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ แสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ 
3.โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

-แบบบันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้,รายชื่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-สังเกตพฤติกรรม 
-ภาพถ่ายการท า
กิจกรรมทุกกิจกรรม 
-ภาพถ่ายการท า
กิจกรรม 
 

-แบบประเมิน 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1.  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ  
                       อาชีพสุจริต 
         2.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        3.  ผู้เรียนด ารงตนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ และมี      
                       ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   
ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................   ................................................. 

                        (นางเปรมวดี    จักรเพชร)                            (นายปฐมเดช  สุขศิริ) 

 

 

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

                          (นางรัตนาภร     คงเปรม)     (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร    รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

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

                              (นายสุนัย       ทองนวล) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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6.  โครงการ     พัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนรวม 
แผนงาน                    วิชาการ    
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรณัชชา   พูพวง, นางวชรพร   จันดา,  นางสาวปณุิกา    เจริญจิตต์  

น.ส.ฐิติวรรณ    สารพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2564  ถึง   มีนาคม 2565  
สอดคล้องมาตรฐาน มฐ.ที่ 2 ข้อที่ 2.1,2.3     มฐ.ที่ 3.1  ,3.5 
   มฐ.ที่ 1  ข้อที่ 1.1   ตบช.ที่ 1  ข้อ 2 ตบช.ที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ืออนาคตของคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและ
เยาวชน ความไม่เป็นธรรมในสังคม    เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น    ลดความเหลื่อมล่่าทางการศึกษาใน
สังคมไทย เกิดการยอมรับมากข้ึน     ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการมีโอกาสเรียนหนังสือเหมือนคนปกติและ 
มีทักษะชีวิตที่ดีมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

2.วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก่าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ

ศึกษา ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
  2.  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
       3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก่าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ

สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
       4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

สรุปองค์ ความรู้ และสามารถน่าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
       5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก่าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ   
         และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ร้อยละ 85 
 2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
         การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานร้อยละ 85 

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก่าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ  
         สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบร้อยละ 84 

4.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
     สรุปองค์ความรู้ และสามารถน่าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีร้อยละ 85 
5.  ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     
    ร้อยละ 85 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ภาค1/64 ภาค2/64 

1. ขั้นเตรียม (PLAN) 
 -  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
วางแผนด่าเนินงาน 
 -  ส่ารวจคัดกรองโดยครูประจ่า
ชั้นและผู้ประสานงานโครงการ 
 - ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่าหนดเวลาด่าเนินการ 
 - จัดเตรียมเอกสาร 

 
 

พฤษภาคม 
2564 

 
 

 

 
 
- 

 
น.ส.อรณัชชา  พูพวง 
นางวชรพร  จันดา 
น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต์ 
น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 

2. ด่าเนินการ (DO) 
-   แต่งตั้งกรรมการคัดกรอง 
 -  ด่าเนินการคัดกรองประสาน
ข้อมูลจากครูชั้นเรียนที่เลื่อน
ขึ้นมา  
 - รายงานข้อมูลผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 
2564 

ถึงมีนาคม  
2565 

  น.ส.อรณัชชา  พูพวง 
นางวชรพร  จันดา 
น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต์ 
น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ภาค1/64 ภาค 2/65 

- คณะกรรมการประเมินอาการ/
พบผู้ปกครองร่วมกันเขียนแผน 
IEP   
 - จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการด่าเนิน
กิจกรรม 
 - ด่าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนได้แก่ 
 - จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
 - กิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเรื่องการผลิต 
- กิจกรรมประกวดแข่งขันทาง
วิชาการ 
 - กิจกรรมจัดหา/จัดซื้อ ผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยี 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 - จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากร   
 - จัดศึกษาดูงานโรงเรียนจัดการ
เรียนร่วมให้กับครู  และ
บุคลากร 
- กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน 
 - กิจกรรมวัดผลประเมินผลที่
สอดคล้องกับผู้เรียนด้อยโอกาส 
 - กิจกรรมแสดงผลผลิตของเด็ก
พิเศษเรียนรวมจัดนิทรรศการ 

 
 
 
 

 
พฤษภาคม 

2564 
ถึงมีนาคม  

2565 

 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 
1/64 

ประถม 
3,000 
มัธยม  
3,000 

 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 
2/64 

ประถม 
1,000 
มัธยม 
1,000 

 

 
 
 
 
 
น.ส.อรณัชชา  พูพวง 
นางวชรพร  จันดา 
น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต์ 
น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ภาค1/64 ภาค 2/65 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการเด็กพิเศษเรียนรวมตาม
โครงสร้างซีท จัดท่าไวนิ่วและ
แผ่นพับโครงการ 

    

3.  ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 - นิเทศการด่าเนินการ
ให้บริการของครู 
 - สังเกตความสนใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วม  
กิจกรรม 

พฤษภาคม 
2563 

พฤศจิกายน 
2563 

   

4.  ขั้นรายงาน (ACTION) 
 - สรุปรายงานผลและ
ประเมินผลการด่าเนินงาน
กิจกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
-จัดท่ารายงานการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
ส่าหรับคนพิการ(SAR) 

30 ตุลาคม 
2563 

30 มีนาคม 
2564 

   

 
     5.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (output) 
 -  โรงเรียนได้ช่วยสร้างอนาคตของชาติด้วยการ
พัฒนาคนให้เท่าเทียมและเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้่าทางการศึกษาในสังคมไทย ส่งเสริม
พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีผลพัฒนาบรรลุ
จุดประสงค์ที่ก่าหนดไว้ 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ผลลัพธ์ (outcome) 
 - นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพและส่งเสริม
ประสบการณ์ มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้และ
มีความสุข 

 
ประเมิน 
สังเกต 

 
 
 

ประเมิน 
 

สังเกตพฤติกรรม 
 

 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึก 
 
 
 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนได้ช่วยสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคนให้เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล้่าทางการศึกษาในสังคมไทย นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ มีทักษะชีวิตที่ดี
ด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้และมีความสุข    เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
 
  

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                            (น.ส.อรณัชชา      พูพวง)                            

                 
                    

                (ลงชื่อ)............................................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางวรชพร     จันดา)                 
 
 

   (ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก่ากับโครงการ 
               (  นางสาวศิรินภา    นาสะอ้าน)   
                      รองผู้อ่านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารบริหารทั่วไป      
                                 

 
  (ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก่ากับโครงการ 

               (  นางรัตนาภร  คงเปรม  )   
                        รองผู้อ่านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร       
                                 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายสุนัย        ทองนวล) 
                  ผู้อ่านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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7.  ชื่อโครงการ     ห้องสมุด 3 ดี 
แผนงาน     บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมใจ  แกล้วกล้า , นายศุภโชค  แตงทอง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม  2564 -  มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2,3,4  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
                                   กลยุทธ์ที่ 1,2  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1    
สอดคล้องกับมาตรฐาน     มฐ. 1 ข้อ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,4 และ 6 มฐ. 3 ข้อ 3.2 และข้อ 3.5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห์ คัดเลือก จัดหาหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  จัดบรรยากาศห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   
ตลอดจนการให้บริการที่ดีซึ่งก่อให้เกิดสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  นักเรียน ครู บุคลากร 
และชุมชนมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 จากสภาพสังคมไทยปัจจุบันพบว่า  เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนยังไม่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ   ห้องสมุดจึงจัดท าโครงการห้องสมุด 3 ดี
ขึ้น  เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือดี  มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมการอ่านและเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน  ตลอดจนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
2.วัตถุประสงค์ 
    1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
              2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
              3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
              4.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
              5.  ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
              6.  ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 
3. เป้าหมาย 

ก.  เชิงปริมาณ 
              1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 86 
              2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
ร้อยละ 85  
             3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ  90 
             4.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ  90 
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             5.  ผู้เรียนใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 89 
             6. ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 87 
 
           ข.  เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนทุกคน  ครู  บุคลากร  และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุด 3 ดี 
 
4. วิธีด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

1 เสนอโครงการ - - พ.ค. 2564 นางสมใจ  แกล้วกล้า 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - พ.ค. 2564 ผู้บริหาร 
3 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ขั้นเตรียม (PLAN) 
-ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน 
-จัดท าปฏิทินวางแผนการท า
กิจกรรม 
-ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนดเวลาด าเนินการ 

- - พ.ค. 2564 ผู้บริหาร 
นางสมใจ  แกล้วกล้า
และคณะ 

4. ด าเนินการตามโครงการ 
1.วิเคราะห์จัดหาจัดซื้อ 
-สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ และ
สื่ออีเล็กทรอนิกส์ 

รายหัวประถม 
10,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
10,000 บาท 

รายหัวประถม 
12,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
10,000 บาท 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

นางสมใจ  แกล้วกล้า 
และคณะ 
 
 

 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านวันแม่แห่งชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 
-จัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่าง ๆ  
-แนะน าหนังสือใหม่  
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 

รายหัวประถม 
3,000 บาท 
 

รายหัวมัธยม 
3,000 บาท 

พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

นางสมใจ  แกล้วกล้า 
นายศุภโชค  แตงทอง 
ครูวิชาการ 
ครูประจ าชั้น 
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
โดยให้ประสานกับครู
รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ และ
กิจกรรมวันส าคัญ 

5. ประเมินผล 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-นิเทศการด าเนินการ 
-สังเกตความสนใจของนักเรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

- - มี.ค. 2565 
ผู้บริหาร 
นางสมใจ  แกล้วกล้า 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

6. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-สรุปรายงานผลและประเมินผล 
-จัดท าแฟ้มรายงานและ
รายละเอียด 

- 

รายหัวประถม 
2,000 บาท 

 มี.ค. 2565 
ผู้บริหาร 
นางสมใจ  แกล้วกล้า 

 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมใจ  แกล้วกล้า , นายศุภโชค  แตงทอง , นางรัชฎาพร  วันเย็น  
                                 และนางสาวภคณัท  เงินทองดี 
6. สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
7. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 
86 

- การสังเกต 
- ตรวจผลงาน 
- การทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- ผลงานนักเรียน 
- แบบทดสอบ 

2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 

- การสังเกต 
- การทดสอบ 
- ตรวจผลงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- ผลงานนักเรียน 

3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 90 

- การสังเกต 
- การทดสอบ 
- ตรวจผลงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- ผลงานนักเรียน 

4.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 

- การสอบถาม 
- การทดสอบ 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

5.  ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 89 

- การสังเกต 
- การทดสอบ 
- ตรวจผลงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- ผลงานนักเรียน 

6.  ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 87 

- การสังเกต 
- การทดสอบ 
- ตรวจผลงาน  

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- ผลงานนักเรียน 
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8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
              2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
              3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
              4.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
              5.  ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
              6.  ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 
 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ……………......………………………..               …………........……………………………..       
      (นางสมใจ  แกล้วกล้า)                            (นายศุภโชค  แตงทอง) 
 
 
                              ………………………………………........              ………………………………………............... 
                                   (นางรัชฎาพร  วันเย็น)                         (นางสาวภคณัท  เงินทองดี) 
 
 
    ผู้นิเทศและก ากับโครงการ…………………………………….....         ………………………………………....................       
      (นางรัตนาภร  คงเปรม)                     (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร    รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
                                              ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสุนัย      ทองนวล) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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8.  ชื่อโครงการ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน            บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเปรมวดี  จักรเพชร,  นางสาวเสาวณี แก้วนิตย์, นายปฐมเดช  สุขศิริ 

น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต์ , 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม  2564 - มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2,4 /  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1-2 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 ข้อที่1.1 ตบช. 1-6    มาตรฐานที่ 1  ข้อที่1.2 ตบช. 1-4 
    มาตรฐานที่ 2 ตบช. 2.1-2.6         มาตรฐานที่ 3 ข้อที่1.1 ตบช. 3.3-3.4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
             โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ 
โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มุ่ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย 
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนะ บ้าน วัด รัฐ และ โรงเรียน 
              โรงเรียนได้ตระหนักถึงเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพขึ้นเพ่ือมุ่ง
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อีกท้ังสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนตาม
ศักยภาพของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา จบแล้วมีงานท าหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น และเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้าน
วิชาการ  อาชีพ  และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็น
ศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียนต่าง ๆที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน       

2.2  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับนักเรียนในท้องถิ่น      
2.3  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น าไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ 
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         3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ใน  4  กลุ่มสาระหลัก   
3.2โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง  และไม่มีปัญหายาเสพติด        
3.3  โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน  ผู้ปกครอง   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนที่อยู่

ใกล้เคียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง              
3.4  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีส านึกความเป็นไทย  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ   

มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระดับสูง และมีสุขภาพพลานามัยดี                   
3.5  นักเรียนมีความรู้ และทักษะอย่างดีด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองอ่ืน ๆ ตามความสนใจหรือความ

ถนัด 
 

    4. วิธีด าเนินงาน 

 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาค 1/64 ภาค 2/64 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ - - พ.ค.64 บุคลากรทุกคน 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
- - พ.ค.64 ผู้บริหารและบุคลากร 

3 ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ - -    
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 กิจกรรมเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคโรงเรียนเพื่อ
การศึกษา    

- - ตลอดปีการศึกษา น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย ์
นางรัชฎาพร  วันเย็น 

ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา 
3.2 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระหลัก 

- - ตลอดปีการศึกษา น.ส.ภคณัท เงินทองดี 
นางเปรมวดี  จักร
เพชร 

3.3 กิจกรรมนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตาม ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

- - ตลอดปีการศึกษา นางเปรมวดี  จักร
เพชร 
น.ส.ฐิติวรรณ  สาร
พิมพ์ 

3.4 กิจกรรมปลอดยาเสพติด - - ตลอดปีการศึกษา นายรณชัย  ทองงาม
ข า 

3.5 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ    - - ตลอดปีการศึกษา นายปริญญา ธรรมชาติ 
3.6กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน - - ตลอดปีการศึกษา นางเปรมวดี  จักรเพชร 
3.7กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ - - ตลอดปีการศึกษา น.ส.น้ าเพชร ครองระวะ 
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5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเปรมวดี  จักรเพชร ,นางสาวเสาวณี แก้วนิตย์,  

                                        นายปฐมเดช สุขศิริ,น.ส.ปณุิกา  เจริญจิตต์ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาค 1/64 ภาค 2/64 

 3.8กิจกรรมวิถีชิวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - ตลอดปีการศึกษา นางเปรมวดี จักรเพชร 

3.9 กิจกรรมห้องสมุด 3D - - ตลอดปีการศึกษา นางสมใจ แกล้วกล้า 
3.10กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจและบุคลากร 

- - ตลอดปีการศึกษา นายปฐมเดช สุขศิร ิ

3.11 กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 

- - ตลอดปีการศึกษา นายปฐมเดช สุขศิร ิ

 ด้านที่ 3 การสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมแนว
ทางการด าเนินการ 
3.12 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

- - ตลอดปีการศึกษา  
 
 
น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต ์

4 ประเมินการด าเนินงาน - -  นางเปรมวดี จักรเพชร 
5 สรุปผลการด าเนินงาน - -  นางเปรมวดี จักรเพชร 

6 รายงานผลการด าเนินงาน ประถม 
1,500 
มัธยม 
1,000 

ประถม 
1,500 
มัธยม 
1,000 

 นางเปรมวดี จักรเพชร 

6.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) วัดธรรมศาลา 
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 7.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความ
พร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ  อาชีพ  และการ
พัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนอย่างมีคุณภาพ  เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียน
ต่าง ๆที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน       

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 

2.เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับ
นักเรียนในท้องถิ่น 

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 
3.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  น าไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียน
และรองรับการกระจายอ านาจ  

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง มีอิสระในการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล การม ี
         ส่วนรว่ม และสร้างโอกาสให้นักเรียนการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ 

2. เป็นสถานศึกษาที่มีคุณธรรม โปร่งใส 
3.  นักเรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดีน าความคิดและองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
4. นักเรียนให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เป็นคนดี และมีจิตสาธารณะ  
5. สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ..............................................   ................................................... 
                        (นางเปรมวดี   จักรเพชร)                           (น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย์) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................   ............................................... 
                          (นายปฐมเดช  สุขศิริ)                              (น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต์) 
 
ผู้นิเทศและก ากับโครงการ...........................................  .............................................. 
                          (นางรัตนาภร     คงเปรม)     (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               
               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร    รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

          ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายสุนัย       ทองนวล) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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9.  ชื่อโครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
    (โรงเรียนสุจริต) 
แผนงาน            บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเปรมวดี  จักรเพชร , น.ส.นิภาพร  เดชสุภาและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม  2564 - มีนาคม  2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2,4 /  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1-2 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1.2 ข้อ 1,3,6,8 
............................................................................................................................. ............................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
              ทุจริตเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยม 
ที่ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการท างานของราชการ
อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริต
ก าลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน 
ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย 
              การศึกษาเป็นทางออกท่ีส าคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้ว
ยังจะท าให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจ าเป็นที่ต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
เยาวชนที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองและมีความ
รักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 
              โรงเรียนได้ตระหนักถึงเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้นเพ่ือมุ่ง
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อีกทั้งสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก ให้นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 

2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้  

2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  2.4 ฝึกทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

2.5 เพ่ือให้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
2.6 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต
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     3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.1.2 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80  มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์

สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

              3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ระดับชั้นอนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3 มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
3.2.2 นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ท างานร่วมกัน ยอมรับ

ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   
                   

4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ    บุคลากรทุกคน 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ    ผู้บริหารและบุคลากร 
3 ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้      

3.1 กิจกรรมทักษะการคิด 
   3.1.1  กิจกรรมยกย่องผู้ประพฤติดี 

   นางสาวเสาวณี  แก้วนิตย์ 
นางเปรมวดี  จักรเพชร 
 

3.2 กิจกรรมสร้างวินัย 
   3.2.1ปิดไฟหลังเลิกใช้ รณรงค์
เกี่ยวกับการประหยัดไฟ ประหยัดน้ า 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   3.2.2การจัดระเบียบเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

  มิ.ย. 2564- 
ก.พ.2565 

 
นายปริญญา ธรรมชาติ 
น.ส.อรกช  เกตุประดิษฐ์ 
นายเพทาย  พลทอง 

3.3 กิจกรรมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
   3.3.1 ของหายได้คืน 

  มิ.ย. 2564- 
ก.พ.2565 

นายรณชัย   ทองงามข า 
นายปฐมเดช   สุขศิริ 

 3.4 กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง 
   3.4.1แยกขยะ ได้ประโยชน์ 

  มิ.ย. 2564- 
ก.พ.2565 

น.ส.ปุณิกา  เจริญจิตต์ 
นายปฐมเดช  สุขศิริ 

 3.5 กิจกรรมจิตสาธารณะ 
   3.5.1 จิตอาสา พาสะอาด 
   3.5.2 ตาวิเศษ 

  มิ.ย. 2564- 
ก.พ.2565 

นางเปรมวดี จักรเพชร 
น.ส.นิภาพร  เดชสภุา 
 

 3.6 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประถม  
1,000 
มัธยม  
1,000 

ประถม 
1,000 
มัธยม 
23,000 

 นายปริญญา  ธรรมชาติ 
นายเอกชัย วิเชียรณรัตน์ 
นายเพทาย  พลทอง 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ภ.1 ปี64 ภ.1 ปี64 
4 ประเมินการด าเนินงาน   มีนาคม 65 นางเปรมวดี จักรเพชร 

5 สรุปผลการด าเนินงาน   มีนาคม 65 นางเปรมวดี จักรเพชร 

6 รายงานผลการด าเนินงาน   มีนาคม 65 นางเปรมวดี จักรเพชร 

 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเปรมวดี  จักรเพชร  น.ส.นิภาพร  เดชสุภาและคณะ                                    

  6.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) วัดธรรมศาลา   

 

  7. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80  มีทักษะการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง จิต
สาธารณะ 

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม,แบบประเมิน 

2.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม,แบบประเมิน 

3.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ80  มีทักษะทาง
สังคมในการอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกัน การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม,แบบประเมิน 

4. พัฒนาสถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80  ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต 

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม,แบบประเมิน 

5. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

แบบสอบถาม,สังเกต แบบสอบถาม,แบบประเมิน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. เป็นสถานศึกษาที่มีคุณธรรม โปร่งใส 
3. นักเรียน มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................      .................................................. 

                        (นางเปรมวดี   จักรเพชร)                           (น.ส.นภิาพร  เดชสุภา) 

 

 

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

                          (นางรัตนาภร     คงเปรม)     (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               

               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลกร  รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

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

                                         (นายสุนัย       ทองนวล) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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โครงการกิจกรรม 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 



       รายละเอียดโครงการกิจกรรม 
      แผนงานบริหารบุคลากร 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 
1/64 

ภาคเรียนที่
2/64 

1 โครงการจ้างบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา(ต่อเนื่อง) 4 คน 
 

เงินรายได้ 
72,450 

เงินสวัสดิการ 
206,250 

เงินรายได้ 
72,450 

เงินสวัสดิการ 
206,250 

ผู้บริหาร 
นายปฐมเดช สุขศิริ 
น.ส.เสาวณ ี
 

2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร รายหัวก่อน
ประถม5,000 
รายหัวประถม

16,000 
รายหัวมัธยม

11,000 

รายหัวก่อน
ประถม5,000 
รายหัวประถม

15,000 
รายหัวมัธยม

13,495 

ผู้บริหาร 
นายปฐมเดช สุขศิริ 
น.ส.เปรมวดี   
น.ส.ขวัญหทัยและ
คณะ 
 

3. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจครูและ
บุคลากร 

เงินบริจาคจาก
คณะครูและ

บุคลากร 
20,000 

เงินสวัสดิการ 
5,000 

เงินบริจาคจาก
คณะครูและ

บุคลากร 
20,000 

เงินสวัสดิการ 
5,000 

บริหาร 
นายปฐมเดช สุขศิริ 
นายเอกพล 
น.ส.อาภาภรณ์  
นางสมใจ 

 ก่อนประถม 5,000 5,000  
 ประถม 16,000 15,000  
 มัธยม 11,000 13,495  
 รวมเงินอุดหนุนรายหัว 32,000 33,495 =65,495 
     รวมเงินรายได้สถานศึกษา 72,450 72,450 =144,900 
             รวมเงินสวัสดิการ 220,250 220,250 =422,500 
             รวมเงินบริจาค 20,000 20,000 =40,000 
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1.  ชื่อโครงการ   จ้างบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 
แผนงาน   บริหารบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปฐมเดช  สุขศิริ , น.ส.เสาวณี   แก้วนิตย์และหัวหน้าอาคาร 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนเมษายน 2564 -  มีนาคม 2565  
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 /  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มฐ.2 ข้อ 2.1  / มฐ.2 ข้อ 2.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                    โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัด
การศึกษาเป็น 3 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา มีจ านวนข้าราชการ
ครู 35 คน  มีจ านวน นักเรียน  752  คน  จ านวนห้องเรียน  25  ห้องเรียน  ยังประสบปัญหาการขาด
อัตราก าลังบุคลากรอ่ืนที่จ าเป็นในการช่วยด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ครูบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่การเงินและพนักงานอ่ืน ๆ จึงด าเนินการจัดหางบจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน  เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

      2.  วัตถุประสงค์        
1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ 

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

      3.  เป้าหมาย 
  1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 88 
           2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ88

136 



 

 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ ภาคเรียน 1/64 
(เม.ย.64 - ก.ย.64) 

ภาคเรียน 2/64 
(ต.ค.64-มี.ค. 65) 

1.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรเดิมในปี
การศึกษา 2562 ที่มีความ
จ าเป็นต้องจ้างต่อ โดยการ
พิจารณาของผู้บริหารและครู
หัวหน้ากลุ่มงาน 
2.จัดท าโครงการขออนุมัติ
จ้างต่อเนื่องพร้อม จัดตั้ง 
จัดหางบประมาณ                     
แจ้งบุคลากรมาท าสัญญาจ้าง 
3.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน
และประชุมชี้แจง 
4.ให้ด าเนินการปฏิบัติตาม
หน้าที่โดยผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบติดตาม
และจ่ายค่าจ้างรายเดือนตาม
ก าหนด 
5.ผู้บริหาร ก ากับ นิเทศเป็น
ระยะ ๆ  ตามแผนการนิเทศ 
6.ประเมินการจ้าง 
ประเมินผลงานและส ารวจ
ความเห็นความพึงพอใจต่อ
ครูที่เก่ียวข้อง/นักนักเรียนที่
เกี่ยวข้อง/ผู้ปกครองที่
เกี่ยวข้อง 
7.สรุปรายงานการ
ด าเนินการ 

เม.ย. 2564 
ถึง 

มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.นางเสนาะรัก 
63,750  บาท 
2. นางอุไร  

63,750 บาท 
3. น.ส.สมพิศ
63,750 บาท 

 
 
1. น.ส.รัตน์ดาวรรณ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 
72,450 บาท 
สวัสดิการ 

15,000 บาท 
 

1.นางเสนาะรัก 
63,750 บาท 
2. นางอุไร  

63,750  บาท 
3. น.ส.สมพิศ
63,750 บาท 

 
 

1. น.ส.รัตน์ดาวรรณ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
72,450 บาท 
สวัสดิการ 

15,000 บาท 
 

ผู้บริหาร 
น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย ์
นายปฐมเดช  สุขศิร ิ

หัวหน้าอาคาร 
สรุป 
รวมจ่ายค่าจ้างทั้งสิ้น 
= เงินรายได้
สถานศึกษา 
144,900   บาท 
=  เงินสวัสดิการ 
412,500 บาท 
หมายเหตุ 
1.นางเสนาะรัก 
/นางอุไร/น.ส.สมพิศ 
รับค่าจ้างรวมประกัน
เดือนละ  
(8,690+435)=9,125 
รวมค่าครองชีพ 
1,500 
= 10,625 บาท 
2.น.ส.รัตน์ดาวรรณ  
รับค่าจ้างรวมประกัน 
เดือนละ 
(11,500+575)=
12,075 บาท 
รวมค่าครองชีพ
สวัสดิการ 2,500 = 
 14,575บาท 
= 10,625 

เงินสวสัดิการ ร.ร. เงินสวสัดิการ ร.ร. 

เงินรายไดส้ถานศึกษา เงินรายไดส้ถานศึกษา 
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5. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

1.   มีงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่ได้
จ านวน 5  คน 

2. มีบุคลากรปฏิบัติงานต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

-  การประมาณการจัดหารายได้
สถานศึกษาและเงินกองทุน
สวัสดิการโรงเรียน 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- ผลส ารวจความพึงพอใจ 

- แบบสัญญาจ้าง 
- แบบรายงานโครงการ 
-บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.  ครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนได้เต็มเวลา เต็มความสามารถมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้                       
มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

2.  โรงเรียนมีบุคลากรเข้ามาช่วยปฏิบัติงานท าให้ผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ใน 
ระดับดี ถึงดีมาก 

3.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................                            ................................... .............                 
                          (นายปฐมเดช  สุขศิริ)                                   (น.ส.เสาวณี   แก้วนิตย์)          
 
 
ผู้นิเทศและก ากับโครงการ......................................              ............................................... 
                         (นางรัตนาภร     คงเปรม)      (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 
                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร   รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
         ลงชื่อ ......................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายสุนัย          ทองนวล) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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2. ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากร 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปฐมเดช  สุขศิริ , นางเปรมวดี  จักรเพชร , นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ

และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 /  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มฐ.2 ข้อ 2.1  / มฐ.2 ข้อ 2.3 / มฐ.2 ข้อ 2.4 
 

1.     หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ และยึดหลักการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ 
ผู้บริหารควรมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียน   การสอน    บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้มีการใช้
กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้  ครูและบุคลากรจะต้องมีความสามารถในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
 จากผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของนักเรียน   ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ าโดยเฉพาะด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ฝ่าย
บริหารและครูจึงหาทางแก้ไขหาเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้   ความเข้าใจ
ในเนื้อหาทางด้านวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ เช่น การเรียนรู้โดยใช้การเผชิญสถานการณ์เป็นการฝึกการ
เชื่อมโยงการกระท ากับการคิดวิเคราะห์เข้าด้วยกัน โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้นและเพ่ือให้การแก้ไขสอดคล้องกับสภาพปัญหา    โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อ
น้อยอุปถัมภ์) จึงจัดต้ังโครงการพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2561 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะตาม

มาตรฐานต าแหน่ง 
3. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน  

และปดิโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
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3. เป้าหมาย 
  1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 88 
          2.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก      
              กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 88 
       3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 88 
 
4.       ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

ที ่ การด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 
1/64 

ภาคเรียนที่ 2/64 ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาครู 
และบุคลากร    

1.  วางแผนการด าเนินการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะท างาน 

       - จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
       - ประชุมชี้แจง 

 
 

 ผู้บริหาร 
นายปฐมเดช  สุขศิริ 

นางเปรมวดี จักรเพชร 
 

การพัฒนาครู 
และบุคลากร    

1.  วางแผนการด าเนินการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะท างาน 

       - จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
       - ประชุมชี้แจง 
 
2  ด าเนินการตามแผน 
    2.1  กิจกรรมการส่งครู
และบุคลากร เข้ารับการ
อบรมตามหน่วยงานต่างๆเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1/64 
รายหัว 

ก่อนประถม 
5,000 

ประถม 16,000 
มัธยม  11,000 
รวม 32,000  

 ผู้บริหาร 
นายปฐมเดช  สุขศิริ 

นางเปรมวดี จักรเพชร 
 
 
 
 

 

ผู้บริหาร 
นายปฐมเดช  สุขศิริ 

นางเปรมวดี จักรเพชร 
นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ 
และคณะครูกลุ่มงาน

บุคลากร 
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ที ่ การด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 

1/64 
ภาคเรียนที่ 2/64 ผู้รับผิดชอบ 

      2.2  กิจกรรมจัดการ
อบรมพัฒนาศึกษาดูงาน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
เป็นต้นแบบเพื่อน าแนวทาง
มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
โรงเรียน 

  
 
 
ภาคเรียนที่ 2/64 

รายหัว 
ก่อนประถม 5,000 
ประถม 15,000 
มัธยม  13,495 

 

 

     2.3 ครูและบุคลากรน า
ความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
3. นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
4. สรุปรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
พ.ค. 64 -มี.ค. 
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   5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพความ
ต้องการและความจ าเป็น 
2. ร้อยละ 89 ของครูที่น าความรู้จากการ
อบรม/สัมมนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

1.  บันทึกการอบรม 
2.  ภาพถ่าย 
3. การส ารวจความคิดเห็น 
4. แบบประเมินโครงการ 
5. การวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
6. แบบรายงานโครงการ 
 

1. แบบบันทึก/รายงานผล 
การอบรมของบุคลากรทุกท่าน 
2. ภาพถ่าย 
3. แบบส ารวจ 
5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 
6. รายงานการประเมินโครงการ 
 

 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและน าความรู้ไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
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 ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................                       .............................................                 

                          (นายปฐมเดช  สุขศิริ)                              (นางเปรมวดี    จกัรเพชร)         

 

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

                           (นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ)            

 

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

                      (นางรัตนาภร     คงเปรม)     (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 

              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร     รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

   ลงชื่อ ......................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุนัย          ทองนวล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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3.  ชื่อโครงการ   เสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากร 
แผนงาน   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปฐมเดช  สุขศิริ , นางเปรมวดี  จักรเพชร , นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ    
                                          และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563  -   เมษายน 2564 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 /  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มฐ.2 ข้อ 2.1  / มฐ.2 ข้อ 2.3 / มฐ.2 ข้อ 2.4 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-หลักการและเหตุผล 

องค์กรจะพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้ดี  บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าส าคัญที่สุด ถ้าบุคลากรในองค์กร
มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน มุ่งมั่น อุทิศตน
ในการท างานเพ่ือพัฒนางานที่รับผิดชอบ รู้จักแสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ใจกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้น รักษาความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ ตั้งใจ
ปฏิบัติงานโดยได้รับการมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับมีขวัญและก าลังใจที่ดี ย่อมมี
ผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เห็นความส าคัญและความ
จ าเป็น จึงจัดโครงการนี้ขึ้น  

1. วัตถุประสงค์ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ 

ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน   
2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
3. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

       2.  เป้าหมาย 
 1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 88 
          2.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 88 
          3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 88 
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1. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 

1/64 
ภาคเรียนที ่

2/64 
ผู้รับผิดชอบ 

-โครงการ 
การเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจครู
และบุคลากรใน
โรงเรียน 

1.  วางแผนการด าเนินการจัดตั้ง
โครงการ 
-  ขออนุมัติโครงการ 
-  แต่งตั้งคณะท างาน 
-  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
-  ประชุมชี้แจง 
2. บันทึกการมอบหมายปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ  
3.  ด าเนินการตามแผนงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีใน 
หมู่คณะ  เสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและ
บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ 
     3.1 กิจกรรมจัดกระเช้าเยี่ยมไข้ครู
บุคลากรและบุคคลในครอบครัวกรณี
เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 
3.2 กิจกรรมการแสดงความยินดีใน
วาระและโอกาสอันควรต่าง ๆ เช่น วัน
ขึ้นปีใหม่ การเลื่อนได้รับต าแหน่ง การ
ส าเร็จการศึกษา การโอนย้ายหรือการ
เกษียณอายุราชการของบุคลากรใน
โรงเรียน 
3.3 กิจกรรมครบรอบวันมรณภาพ
หลวงพ่อน้อย 
3.4 กิจกรรมเป็นเจ้าภาพสวด 
 พระอภิธรรมให้หลวงพ่อน้อย ในช่วง
เข้าพรรษา 
3.5 กิจกรรมวันครู 
4.  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 
5.  สรุปและรายงานผล 

เม.ย.  2564 
 
 
 
 
 

เงินบริจาค 
- จากคณะครู
และบุคลากร 
ภาคเรียนละ  
20,000 บาท 
-เงินสวัสดิการ 
5,000 บาท 

 
 

 
ตุลาคม 2564 

- 
เมษายน 2565 

 

- 
 
 
 
 
 

เงินบริจาค 
- จากคณะครู
และบุคลากร 
ภาคเรียนละ  
20,000 บาท 
-เงินสวัสดิการ 
5,000 บาท 

 
 

ผู้บริหาร 
นายปฐมเดช  สุขศิริ 

นางเปรมวดี จักรเพชร 
นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ 
และคณะครูกลุ่มงาน

บุคลากร 
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      4. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

1.  ข้าราชการครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เกิดความสามัคคีและสัมพันธภาพที่
ดีในโรงเรียน 
3.โรงเรียนและกรรมการสถานศึกษา
และชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

-  บันทึกการเยี่ยมไข้ 
-  บันทึกการร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
อันสมควรต่าง ๆ  
-  บันทึกการมอบหรีดและเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 
- แบบประเมินโครงการ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  ภาพถ่าย 

-  แบบบันทึกต่าง ๆ  
-  ภาพถ่าย 
-  แบบประเมิน 
-  แบบรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียน 

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

                                   (นายปฐมเดช  สุขศิริ)               (นางเปรมวดี    จักรเพชร)         

 

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

                                     (นางสาวขวัญหทัย   ฟูใจ)            

 

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

                         (นางรัตนาภร     คงเปรม)      (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 

                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร  รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

   ลงชื่อ ......................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุนัย          ทองนวล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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โครงการ/กิจกรรม 

แผนงาน 
งบประมาณ 

 



รายละเอียดโครงการกิจกรรม 
แผนงานงบประมาณ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 
1/64 

ภาคเรียนที่
2/64 

1 โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหาร
ทั่วไป 
1.1กิกรรมจัดหาวัสดุใช้ในงานงบประมาณ
และบริหารทั่วไป 

รายหัวก่อน
ประถม6,000 
รายหัวประถม

30,000 
รายหัวมัธยม

29,495 

รายหัวก่อน
ประถม6,000 
รายหัวประถม

30,000 
รายหัวมัธยม

29,495 

ผู้บริหาร 
น.ส.ศิรินภา นาสะอ้าน 
น.ส.เสาวณ ี
 

2. โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน
เพ่ือการศึกษา 

รายหัวก่อน
ประถม3,1000 
รายหัวประถม

85,000 
รายหัวมัธยม

74,000 

รายหัวก่อน
ประถม3,1000 
รายหัวประถม

85,000 
รายหัวมัธยม

74,000 

นางสาวเสาวณี  
และคณะครูหัวหน้า
อาคารเรียน 

 รวม โครงการพัฒนางานงบประมาณและ
บริหารทั่วไป 
 

รายหัวก่อน
ประถม6,000 
รายหัวประถม

30,000 
รายหัวมัธยม

29,495 

รายหัวก่อน
ประถม6,000 
รายหัวประถม

30,000 
รายหัวมัธยม

29,495 

 

  65,495 65,495  
  130,990  
 รวม โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

โรงเรียนเพ่ือการศึกษา 
รายหัวก่อน

ประถม31,000 
รายหัวประถม

85,000 
รายหัวมัธยม

74,000 

รายหัวก่อน
ประถม31,000 
รายหัวประถม

85,000 
รายหัวมัธยม

74,000 

 

  190,000 190,000  
  380,000  
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1.  ชือ่โครงการ   พัฒนางานงบประมาณ และ บริหารทั่วไป 
แผนงาน   งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย์ /นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก / รัตน์ดาวรรณ ปิ่นทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน  2564 - มีนาคม  2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่1,2  / ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1,2 
สอดคล้องมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.1,2.2,2.5 
  มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.3 
 
1.หลักการและเหตุผล 

 การด าเนินงานของสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้เด็กได้มี
พัฒนาด้านต่าง ๆ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญสูงสุดของสถานศึกษา และงานในส่วนอ่ืน ๆ ถือเป็นส่วนประกอบเสริม
ที่ส าคัญที่จะเอ้ือให้การจัดการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงจนเป็นที่พึงพอใจ งานงบประมาณ การเงิน ถือ
เป็นงานหนึ่งที่มีความส าคัญต่อองค์กรมากงานหนึ่ง เพราะการท างานของครู บุคลากรย่อมต้องใช้ปัจจัยเรื่อง
เงิน งบประมาณต่าง ๆ ใช้จ่ายทั้งเรื่องภาระส่วนตัวและปัจจัยในการเรียนการสอน คณะท างานการเงินของ
โรงเรียนจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุคลากรด้านอื่น และเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จด้านงบประมาณด้วยดี จึง
จ าเป็นต้องได้รับการวางแผน การด าเนินการทุกด้านในเรื่องการเงินด้วยดีจึงจะประสบผลส าเร็จ ท าให้ครู 
บุคลากรนักเรียน และสถานศึกษาเกิดความภูมิใจ มีขวัญ ก าลังใจการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
พัฒนาขึ้นต่อไป   

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหส้ถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ

ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

2. เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม ในการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
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4.  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

5. เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

3.เป้าหมาย 
3.1.  เชิงปริมาณ 

3.1.1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 88 

3.1.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 88 

3.1.3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 88 

3.1.4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 84 

3.2.  เชิงคุณภาพ 
 3.1.1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

   3.1.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

   3.1.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
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4.ขั้นตอนด าเนินการ 

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาค 1/64 ภาค 2/64 

 

 

1 

จัดหาวัสดุใช้งานงบประมาณ 

และบริหารทั่วไป 

ส ารวจ/วางแผนการใช้วัสดุการ
ด าเนินงาน 4 กลุ่มงาน งาน
วิชาการบุคลากร ,งบประมาณ 
งานบริหารทั่วไป มาวางแผน 
ก าหนดความต้องการใช้วัสดุ
และการด าเนินการในการ
ประกันคุณภาพ/การจัดท า
แผนต่าง ๆ การผ่านแผนต่าง ๆ 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน/การจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ/การบริการ
ให้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีกับ
การเรียน 

 

 

เม.ย. 
2564 

 

 

 

รายหัวก่อน
ประถม 

6,000 บาท 
รายหัวประถม
30,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
29,495 บาท 

 

 

รายหัวก่อน
ประถม 

6,000บาท 
รายหัวประถม 
30,000 บาท
รายหัวมัธยม 
29,495 บาท 

 

 

ผู้บริหาร 
น.ส.ศิรินภา นาสะอ้าน 

น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย ์

นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก 
น.ส.รัตดาวรรณ ปิ่นทอง 

2 

 

จัดท าโครงการกิจกรรม 
รายละเอียด น าเสนอผู้บริหาร
เพ่ืออนุมัติ 

เม.ย. 
2564 

 

  น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย์
นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก 

น.ส.ศุภิสราย์ มั่นคง 

3 

 

 

จัดท าแผนการใช้เงิน แผน
จัดซื้อ -จัดจ้างจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ด าเนินงานพร้อม
ด าเนินงานตามระเบียบการเงิน 
การพัสดุ 

เม.ย. 
2564 

ถึง 

มี.ค.2565 
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ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาค 1/64 ภาค 2/64 

 อย่างเคร่งครัด และด าเนินการ
ผ่านแผนตามขั้นตอนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/การด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้จัดท า ก าหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน/ด าเนินการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ,การบริหารด้าน
งบประมาณเอ้ืออ านวยความ
สะดวกอุปกรณ์เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้การ
บริหารและการเรียนการสอน 

   ผู้บริหาร 
น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย ์

น.ส.ศิรินภา นาสะอ้าน 

นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก 
 

4 

 

 

 

จัดท ารายงานการเงิน - การพัสดุ
พร้อมตั้งคณะตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องกับการควบคุมภายใน
ของโรงเรียน/รายงานผลต่อไป น า
ผลมาแก้ไข วิเคราะห์ ปรับปรุง 
พัฒนา 

1-5 ต.ค. 64 

 

 

  น.ส.ศิรินภา นาสะอ้าน 

น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย ์

น.ส.รัตน์ดาวรรณ ปิ่นทอง 

5 จัดท ารายงานการเงิน - การพัสดุ 
พร้อมตั้งคณะตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องกับการควบคุมภายใน
ของโรงเรียน/รายงานผลต่อไป น า
ผลมาแก้ไข วิเคราะห์ ปรับปรุง 
พัฒนา 

1 ต.ค. 64 

- 

15 ต.ค. 64 

  น.ส.ศิรินภา นาสะอ้าน 

น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย ์

น.ส.รัตน์ดาวรรณ ปิ่นทอง 

6 จัดเตรียมเอกสารการเงิน-พัสดุไว้
เป็นหมวดหมู่ ทุกไตรมาสเพ่ือให้
ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ  

10-31 ต.ค.64 

 

  น.ส.ศิรินภา นาสะอ้าน 

น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย ์

นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก 

น.ส.รัตน์ดาวรรณ ปิ่นทอง 
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5.การประเมินผล 
 

สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 

1.ประเมินขั้นตอนและกระบวนการท างาน 

การจัดซื้อวัสดุการเบิก-จ่าย พัสดุการ
น าไปใช้การใช้พลังงาน เบิก-จ่าย ค่า
สาธารณูปโภคว่ามีความส าเร็จตามกิจกรรม
โครงการหรือไม่อย่างไร 

-มอบหมายครูรับผิดชอบงาน
งบประมาณและบริหารทั่วไป 

แบบประเมิน 

โครงการกิจกรรม  

2. ประเมินความพึงพอใจ การด าเนินการ
จัดซื้อหาวัสดุใช้งานธุรการ/วิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไปว่ามี
ความพึงพอใจของครูเพียงใด 

-มอบให้ครูอนุบาลประถมและ
มัธยมตอบแบบความพึงพอใจ 
สรุปรายงานผู้บริหาร 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.ประเมินความพึงพอใจการด าเนินการใช้
สาธารณูปโภค-การเบิก-จ่าย การใช้
ประโยชน์คุ้มค่าเพียงใด 

-มอบให้ครูอนุบาลประถมและ
มัธยมตอบแบบส ารวจความพึง
พอใจสรุปรายงานผู้บริหาร 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

4.สรุปการวิเคราะห์ของคณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน รายงานต่อผู้บริหาร 

คณะกรรมการประหยัด
พลังงานโรงเรียนวิเคราะห์สรุป
การปรับปรุงพัฒนาการ
ประหยัดพลังงาน 

แบบรายงาน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานจัดหาวัสดุใช้ในการบริหารงานของงานวิชาการ ,บุคลากร , งบประมาณ/บริหารทั่วไป/งาน 

   ธุรการ สามารถด าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู และนักเรียน 

2. การด าเนินงานจัดหาวัสดุใช้ในการบริหารงาน วิชาการ , บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป มี 

    ประสิทธิภาพและสามารถผ่านการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 
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ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                   (นางสาวเสาวณี    แก้วนิตย์) 
 
 
 

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

                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริการทั่วไป 
 
 
 

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

                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 
 

 
 
 

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

      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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2.  ชื่อโครงการ   โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนเพ่ือการศึกษา 
แผนงาน   งบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    น.ส.เสาวณี  แก้วนิตย์  และ  ครหูัวหน้าอาคารเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน 2564 - มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1,2 / ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2,2.3,2.6   
                                          มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) มุ่งจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีระบบบริหารโดย
ประสานงานกับชุมชนในการระดมทรัพยากร ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
ให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตตามวิถีไทยและมีความรู้ความสามารถในระดับสากล  เช่น ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจ านวนมากเกิดภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งงบค่าสาธารณูปโภค จัดสรร
งบประมาณการใช้จ่ายไว้ตลอดปีการศึกษาเพ่ือให้ครู  บุคลากรได้สามารถใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1.  เชิงปริมาณ 
         3.1.1.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 88 

37 37 37 37 
37 
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3.1.2.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  

         ทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 88 

3.1.3. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

       ได้ ร้อยละ 84 

3.2.  เชิงคุณภาพ 

3.2.1.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

3.2.2.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก  

          กลุ่มเป้าหมา 

3.2.3.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

4.ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรม/วิธีการ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 

1.  วางแผนการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลการใช้
กระแสไฟฟ้า/โทรศัพท์ /
น้ าประปา ทุกอาคารเรียน/ทุก
กิจกรรมพร้อมสรุปงบประมาณ
ขออนุมัติจัดตั้ง 

เม.ย. 64- ก.ย. 65 ต.ค.64-มี.ค. 65 มี.ค. 2564 -น.ส.เสาวณี 
-คณะครูหัวหน้า
อาคารเรียน 
 

2.  ด าเนินการตามแผน 
     - ตามใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน
ที่โรงเรียนได้รับ 
   
 

ค่าไฟฟ้า + ค่า
น้ าประปา+ขยะ 

-รายหัวก่อนประถม 
30,000 

-รายหัวประถม 
82,000 บาท 
-รายหัวมัธยม 
70,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า +ค่า
น้ าประปา+ขยะ 

-รายหัวก่อนประถม 
30,000 

-รายหัวประถม 
82,000 บาท 
-รายหัวมัธยม 
70,000 บาท 

เม.ย. 2564 
ถึง 

 มี.ค. 2565 

-น.ส.เสาวณี 
-คณะครูหัวหน้า
อาคารเรียน 
 

รวม 182,000 182,000   
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กิจกรรม/วิธีการ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียน 1/64 ภาคเรียน 2/64 
 ค่าโทรศัพท์ 

-รายหัวประถม 
1,000 บาท 

-รายหัวมัธยม 
1,000 บาท 

ค่าโทรศัพท์ 
- รายหัวประถม 

1,000 บาท 
-รายหัวมัธยม 
1,500 บาท 

เม.ย. 2564 
ถึง 

 มี.ค. 2565 

กลุ่มงาน
บริหาร
งบประมาณ 

รวม 2,000 2,000   

 ค่าอินเตอร์เน็ต 
-รายหัวก่อนประถม 

1,000 บาท 
-รายหัวประถม 

2,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
3,000 บาท 

ค่าอินเตอร์เน็ต 
-รายหัวก่อนประถม 

1,000 บาท 
-รายหัวประถม 

2,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
3,000 บาท 

เม.ย. 2564 
ถึง 

 มี.ค. 2565 

กลุ่มงาน
บริหาร
งบประมาณ 

รวม 6,000 6,000   
3.  นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
4.  สรุปและรายงานผล 

 

  เม.ย.64-มี.ค.65 
 

ก.พ.-มี.ค.65 

กลุ่มงาน
บริหาร

งบประมาณ 
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5.  การประเมินผล 

สิ่งท่ีประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
 สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ 
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  ประเมินผลการใช้
พลังงาน 
-  ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เกี่ยวข้อง 

-  แบบประเมินการใช้
พลังงาน 
-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
       6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

3.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           (นางสาวเสาวณี  แก้วนิตย์) 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 
            (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)  
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/บริหารงานทั่วไป        
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 
            (นางรัตนาภร    คงเปรม)         
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายสุนัย   ทองนวล) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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โครงการ/กิจกรรม 

แผนงาน 
บริหารท่ัวไป 

 



          
         รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

         แผนงานบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 
1/64 

ภาคเรียนที่
2/64 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์
อาคารสถานที่ 
1.1กิจกรรมจัดซื้อวัสดุท าความสะอาด
ห้องเรียนครุภัณฑ์และบริเวณต่างๆ 

รายหัวก่อน
ประถม8,000 
รายหัวประถม
20,000 
รายหัวมัธยม
17,000 

รายหัวก่อน
ประถม8,000 
รายหัวประถม
8,000 
รายหัวมัธยม
8,000 

ผู้บริหาร 
น.ส.ปุณิการ์  

 1.2กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมและครุภัณฑ์
ไฟฟ้า ประปาโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน 

รายหัวก่อน
ประถม15,000 
รายหัวประถม
30,000 
รายหัวมัธยม
30,000 

รายหัวก่อน
ประถม15,000 
รายหัวประถม
15,000 
รายหัวมัธยม
1,0000 

ผู้บริหาร 
ครูรณชัย 

2. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 
5,000 

เงินรายได้
สถานศึกษา 
5,000 

ครูปุณิการ์และ
คณะ 

3. โครงการสานสัมพันธ์บ้านชุมชนโรงเรียน ประถม 2,500 มัธยม 2,500 ครูปฐมเดช,สมใจ 
4. โครงการประสานสามัคคีอันดีกับชุมชน สวัสดิการ 

4,000 
สวัสดิการ 
28,000 

ครูปฐมเดช ,ขวัญ
หทัย 

5. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

ประถม 4,000 
มัธยม 2,500 

มัธยม 1,000 ครูรณชัย 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประถม12,000 
มัธยม 12,000 

ประถม 8,000 
มัธยม 5,000 

ครูน้ าเพชรและ
คณะ 

7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประถม 1,000 มัธยม 1,000 ครอูรณัชชาและ
คณะ 

8. โครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก3RS ประถม 5,000 
มัธยม  1,000 
เงินรายได้ 15,000 

มัธยม 5,000 
 

ครูเพทายและคณะ 

9. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 

ประถม 3,500 
มัธยม   4,000 

ประถม 3,000 
มัธยม   3,980 

ครูปริญญาและ
คณะ 

 รวมเงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม 
รวมเงินอุดหนุนรายหัวประถม 
รวมเงินอุดหนุนรายหัวมัธยม 

23,000 
78,000 
66,500 

23,000 
35,000 
36,480 

 

 รวมเงินอุดหนุนรายหัว 167,500 94,480 =261,980 
 เงินรายได้ 20,000 5,000 =25,000 
 เงินสวัสดิการ 5,000 27,000 =32,000 
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1.  ชื่อโครงการ   ปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปุณิกา และนายรณชัย ทองงามข า 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2564 -  มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่  กลยุทธ์ที่  1  
สอดคล้องมาตรฐาน  มฐ.2 ข้อ 2.1,2.2,2.5 และ 2.6 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจัยหนึ่งของการส่งเสริมต่อการเรียนรู้   คือ สิ่งแวดล้อม อาคาร 
บริเวณ ห้องปฏิบัติการ สื่อ ครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการจัดการเรียนการสอน  ถ้าอาคาร  
ห้องเรียนครภุัณฑ์   สื่อที่จะใช้เรียนใช้สอน ขาดความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพแล้วย่อมท าให้การเรียนรู้ของเด็ก
ไม่ครบสมบูรณ์เท่าเทียมกัน การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของครู และ ถ้ารวมเข้าด้วยกับเทคนิค
การสอน แผนการเรียนรู้ของครูที่เป็นเลิศ ย่อมท าให้กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้นั้น ๆ มีประสิทธิภาพ ส่ง
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นอย่างแน่นอน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
3. เป้าหมาย   

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 87 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 87 
3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 87 
4. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้    

ร้อยละ 90 
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4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 

1.จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้องเรียน 
 ครุภัณฑ์และ  บริเวณต่าง ๆ  
-ส ารวจข้อมูลการใช้ความต้องการ/ส ารวจ
ของเดิมที่มีอยู่ วิเคราะห์ว่า ใช้อะไร เท่าไร 
เมื่อใด 
-ด าเนินการจัดซื้อ พร้อมรีบเบิก-จ่าย 
-ประเมินติดตาม ตรวจสอบการใช้ 
 สอบถามความพึงพอใจ 
-น ามาปรับปรุง พัฒนา เพ่ือใช้จัดซื้อ 
  ภาคเรียน 2/2564 
-ด าเนินการจัดซื้อในภาคเรียนที่ 2/2564 
-ติดตาม สอบถาม ประเมิน 3 ระยะ  
ส ารวจความ พึงพอใจ 
-สรุปรายงานผู้บริหาร น าเป็นข้อมูลพัฒนา 
ในปีตอ่ไป 

 
 
เม.ย. 2564 
 
 
มิ.ย. 2564 
มิ.ย.-ต.ค. 
2564 
 
 
 
ก.พ. 2565 
 
มี.ค. 2565 
 
 

รายหัวก่อน
ประถม  
8,000 บาท 
 
รายหัวประถม 
20,000บาท 
 
รายหัวมัธยม 
17,000 บาท 
      
 
 
 
 
 
 

รายหัวก่อน 
ประถม  
8,000 บาท 
 
รายหัวประถม 
8,000 บาท 
 
รายหัวมัธยม 
8,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

-นายปริญญา ธรรมชาติ 
-นางวชรพร จันดา 
-นายดนุพงษ์ บริสุทธิ์ 
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กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาค 1/64 ภาค 2/64 

1.2. ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคาร
ห้องเรียนและครุภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปาและ
ภูมิทัศน์โรงเรียน 
-ส ารวจบันทึกการขอซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า/น้ าประปาที่ช ารุดจุดเสี่ยงจากครู
หัวหน้าอาคารเรียน/นักการภารโรงและ
บุคลากร /พร้อมท าสัญญาจ้างก าจัดปลวก 
-เสนอข้อมูลต่อผู้อ านวยการ ขออนุมัติ
จัดท าแก้ไข 
ปรับปรุงเป็นระยะตลอดทั้ง 2 ภาคเรียน 
-ประเมินผลการซ่อมแซม ปรับปรุงแต่ละ
ครั้งที่จัดซ่อมว่าได้ผลเป็นอย่างไร พร้อม
ส ารวจความพึงพอใจของครูบุคลกรที่ใช้
งาน 
-สรุป ประเมินผล หลังสิ้นสุดภาคเรียนแต่ละ
ภาคว่าท าอะไร อย่างไร ได้ผลอย่างไรต่อไป 

 
 
 

เม.ย.2564 
ถึง 

มี.ค.2565 
 
 
 
 

ต.ค.2564 
และ 

มี.ค.2565 
 

รายหัวก่อน 
ประถม 
15,000 บาท 
รายหัวประถม 
30,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
30,000 บาท 
 

รายหัวก่อน
ประถม 
15,000 บาท 
รายหัวประถม 
15,000 บาท 
รายหัวมัธยม 
10,000 บาท 
 

1. นายรณชัย  
ทองงามข า 
2.นายปริญญา 
ธรรมชาติ 
3.นางวชรพร 
จันดา 
4.นายดนุพงษ์ 
บริสุทธิ์ 
5.นายปฐมเดช   
สุขศิริ 
6.นายเพทาย พล
ทอง 
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         5. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 87 
 

- การสัมภาษณ์ 
- บันทึกการประชุม 
- การถ่ายภาพ 

- แบบสัมภาษณ์ 
- สมุดบันทึกการประชุม 
- ภาพถ่าย 

2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ร้อยละ 87 
 

- การสอบถาม 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- การถ่ายภาพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

3.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 87 

- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- การถ่ายภาพ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

4. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ 90 

- ส ารวจความคิดเห็น 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- การถ่ายภาพ 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินค วามพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

16  พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

7.งบประมาณ 
เงนิงบประมาณปี 2564 จ านวน   184,000บาท   

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจักการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนรู้ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................               ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................... 
              (นางสาวปุณิกา เจริญจิตต์)              (นายรณชัย ทองงามข า) 
 
 
 
    นิเทศและก ากับโครงการ ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ..................................... 

                             (นางรัตนาภร     คงเปรม)       (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               

                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร  รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
 
   ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสุนัย    ทองนวล ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  
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2.  ชื่อโครงการ   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน   บริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปุณิกา เจริญจิตต์ 

    นายปฐมเดช สุขศิริ 

    นางเปรมวดี จักรเพชร 

    นางสาวเสาวณี แก้วนิตย์ 

ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2564 - มีนาคม  2565 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 1 

สอดคล้องกับมาตรฐาน  มฐ.2 ข้อ 2.1 ,2.3,2.6  มฐ.3 ข้อ 3.5 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โดยที่มาตรา 5 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 8 และมาตรา 37 ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการของสถานศึกษา
ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนครู โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

การบริหารงานในโรงเรียน เพ่ือให้งานมีระบบสอดคล้องตามระเบียบของทางราชการต้องอาศัย 
ความร่วมมือ ร่วมใจของผู้ร่วมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการรับรู้ข่าวสารการด าเนินงานในการจัดการศึกษา
ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.  เพ่ือด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 3.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และ พัมธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 87 
2. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 87 
3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 90 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 86 

 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- จัดประชุม 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาและ 

คณะกรรมการภาคี   
4  ฝ่าย เพื่อขอ
อนุมัติการใช้เงิน
งบประมาณ 

ภาคเรียนที่  

1/2564 และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2564 

- จัดประชุมคณะ
กรรมสถานศึกษา
และคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย เพ่ือขอ
อนุมัติการใช้เงิน
งบประมาณ ภาค
เรียน ที่ 2/2564 

(การประชุมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง หรือแล้วแต่
กรณีท่ีมีวาระพิเศษ
เพ่ิมเติม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา  
5,000  บาท 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

5,000 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤศจิกายน 

2564 

 

1.นส. ปุณิกา เจริญจิตต์ 

2.นายปฐมเดช สุขศิริ 

3.นางเปรมวดี จักรเพชร 

4.นางสาวเสาวณี แก้ว
นิตย์ 
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5.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ/สิ่งท่ีประเมิน 

(ตามเป้าหมาย) 
วิธีการและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน ร้อยละ 87 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

2.ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 87 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

3.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 90 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

4.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
87 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

16  พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
  
7. งบประมาณ 

เงินรายได้สถานศึกษา 10,000  บาท 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.  มีการด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก       

               กลุ่มเป้าหมาย  
3.  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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(ลงชื่อ).................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ (ลงชื่อ).................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวปุณิกา เจริญจิตต์)     (นายปฐมเดช สุขศิริ) 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ (ลงชื่อ).................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางเปรมวดี จักรเพชร)                (นางสาวเสาวณี แก้วนิตย์) 
 
 
 
 
ผู้นิเทศและก ากับโครงการ...........................................   ................................................ 

                          (นางรัตนาภร     คงเปรม)     (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               

                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร            รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
 

 
                                          (ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นายสุนัย ทองนวล) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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3.  ชื่อโครงการ       สานสัมพันธ์บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
แผนงาน       บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ์/นายบุญญาฤทธิ์ ฉิมแก้ว/ นายเอกพล  เรืองสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม  2564 -  มีนาคม  2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน      มฐ. 2 ข้อ 2.2,2.3,2.6 มฐ. 3 ข้อที่ 3.2, 3.5 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนถือเป็นสถาบันหนึ่งในชุมชน  นอกเหนือจากภารกิจในการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานตาม
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องให้ความส าคัญกับสถาบันหรือองค์กรอ่ืน ๆ ในชุมชน เช่น บ้าน วัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการ หรือสถาบันอ่ืน ๆ ในการประสานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้ความช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  ตลอดจนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และ
ร่วมกิจกรรมของชุมชน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ถือเป็น
เป้าหมายสูงสุด 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน ชุมชน โรงเรียน ในการร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบ มีความเข้าใจ นโยบาย ระเบียบและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
5. เพ่ือขอความร่วมมือสนับสนุนด้านงบประมาณและทุนการศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนได้รับการพัฒนา และสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ร้อยละ 85 
2.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่จากองค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรอ่ืน และชุมชนร้อยละ 84 
3.   ครูและนักเรียนร้อยละ 90  สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี 
2. ชุมชนรู้ข่าวสาร  ความก้าวหน้าของโรงเรียน  
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง 
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4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

1. เสนอโครงการ - - พ.ค. 2564 นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - พ.ค. 2564 ผู้บริหาร 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นเตรียม (PLAN) 
 -  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ 
วางแผนด าเนินงาน 
 - จัดท าปฏิทินวางแผนการ 
ท ากิจกรรม 
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดเวลาด าเนินการ 

- - พ.ค. 2564 ผู้บริหาร 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์

คณะท างาน 

4. 
 

ด าเนินการตามโครงการ 
1.พัฒนา Websiteของโรงเรียน 

ใช้งบวัสดุ 
ธุรการ 

ใช้งบวัสดุ
ธุรการ 

พ.ค.64 – 
มี.ค. 65 

นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ 
นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก
นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว 

 2.จัดท าแผ่นพับและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ใช้งบวัสดุ 
ธุรการ 

ใช้งบวัสดุ
ธุรการ 

 นางสาวฐิติวรรณ 
นายปริญญา ธรรมชาติ 
นายเอกพล  เรืองสกุล 

 3.จัดท าทะเบียนการใช้สถานที่ 
- - 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางสาวกนกพร  ธูปทอง 

 4.พัฒนาระบบการให้บริการการ
แสดงความคิดเห็นทาง Internet - - 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก 
นายเอกพล  เรืองสกุล 
นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว 
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 กิจกรรม 
งบประมาณ ก าหนด 

เวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

 
 

 

5.จัดหาทุนและมอบทุนแก่นักเรียน
ขาดแคลน ด้อยโอกาส เรียนดี 
ประพฤติดี 

ขอบริจาค
ชุมชนและ
หน่วยงาน
ราชการ 

ขอบริจาค
ชุมชนและ
หน่วยงาน
ราชการ 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางสาวขวัญหทัย  ฟูใจ 
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ 
นายปริญญา ธรรมชาติ 

 
 

 

6.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจาก
เทศบาลต าบลธรรมศาลา/เครื่อง
ขยายเสียงของวัดธรรมศาลา/เครื่อง
ขยายของโรงเรียน 

รายหัว
ประถม 
1,000 
บาท 

 

รายหัว
มัธยม 
1,000 
บาท 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นายปริญญา ธรรมชาติ 
นายเอกพล  เรืองสกุล 

 7.จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
เวลา เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

รายหัว
ประถม 
1,500 
บาท 

รายหัว
ประถม 
1,500 
บาท 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ 

5 ประเมินผล 
  ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 - นิเทศการด าเนินการ 
 - สังเกตความสนใจของนักเรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

  

มีนาคม 
2565 

ผู้บริหาร 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 

6 สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน 
 ขั้นรายงาน (ACTION) 
 - สรุปรายงานผลและประเมินผล
การด าเนินงานกิจกรรมครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 
-จัดท าแฟ้มรายงานและรายละเอียด 

  
มีนาคม 
2565 

 

ผู้บริหาร 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 

 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ ,นายปริญญา ธรรมชาติ, นายเอกพล เรืองสกุล  
                                และคณะ                
6.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) วัดธรรมศาลา   

7. งบประมาณ   

 เงินงบประมาณ 5,000 บาท 
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    8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1.โรงเรียนได้รับการพัฒนา และสามารถให้บริการ
แก่ชุมชนได้ร้อยละ 85 
 

-ประเมินความพึงพอใจ 
- บันทึกการประชุม 
- การถ่ายภาพ 

- แบบสัมภาษณ์ 
- สมุดบันทึกการประชุม 
- ภาพถ่าย 

2.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่จากองค์กร
ปกครองท้องถิ่น  องค์กรอ่ืน และชุมชนร้อยละ 84 

- การสอบถาม 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- การถ่ายภาพ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

3.ครูและนักเรียนร้อยละ 90  สามารถท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

- ส ารวจความคิดเห็น 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- การถ่ายภาพ 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและนักเรียนสามารถติดต่อ  สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 
2. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
3. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................        
                          (นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์)                    (นายบุญญาฤทธิ์ ฉิมแก้ว)        
                                       

ผู้รับผิดชอบโครงการ..........................................                                      
                             (นายเอกพล  เรืองสกุล)        
 

                                    
ผู้นิเทศและก ากับโครงการ..........................................    .................................................. 
                         (นางรัตนาภร     คงเปรม)       (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)  
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร   รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

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

                                  (นายสุนัย       ทองนวล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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4.  ชื่อโครงการ  ประสานสามัคคีอันดีกับชุมชน 

แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปฐมเดช สุขศิริ และดนุพงษ์ บริสุทธิ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564  -   มีนาคม  2565 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่  6 กลยุทธ์ที่  1 และ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มฐ.1 ข้อ 1.2 ตบช. 1,2,3,4  มฐ.2 ข้อ 2.1 ,2.2 

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

1. หลักการและเหตุผล 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เน้นให้สถานศึกษาประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิด
ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน 

จากการด าเนินการของโครงการที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับจากชุมชนในทุก ๆ  เรื่อง ค่อนข้างดี 
โรงเรียน วัด บ้าน ชุมชน ยังต้องท างานประสานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 

 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4.  เพ่ือให้ผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 5.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 6.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
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3.เป้าหมาย  

1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 87 

 2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ  ร้อยละ 90 

 3.  ผู้เรียนยอมรับ ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 87 

 4.  ผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ร้อยละ ร้อยละ 88 

 5.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 87 

 6.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 87 

 4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม การด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียน 1/63 ภาคเรียน 2/63 

1. จัดพวงหรีด 1. รับแจ้งการเสียชีวิตของ
บุ ค ค ล ใ น เ ข ต บ ริ ก า ร           
หมู่ 1,2,5,7  ตลอดจนผู้มี
อุปการคุณ 

2. จัดท าพวงหรีด 

3. มอบพวงหรีด 

4. เจ้าภาพรับมอบและตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ 

เงินสวัสดิการ 

2,000 บาท 

เงินสวัสดิการ 

2,000 บาท 

พ.ค.64-
มี.ค.65 

ครสูมใจ 

ครูขวัญหทัย 

นายดนุพงษ์ 

 

2.  จัดกระเช้ามอบ
ผู้มีอุปการคุณ           
ในวันส าคัญต่างๆ 

1. รับแจ้งข้อมูลของผู้        
มีอุปการคุณในวันส าคัญ 

2. จัดกระเช้า 

3. มอบกระเช้า 

เงินสวัสดิการ 

3,000 บาท 

เงินสวัสดิการ 

25,000 บาท 

พ.ค.64-
มี.ค.65 

ครสูมใจ 

ครูขวัญหทัย 

นายดนุพงษ์ 
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กิจกรรม การด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียน 
1/63 

ภาคเรียน 
2/63 

3. นักเรียนร่วม
กิจกรรมต่างๆ  ของ
ชุมชน  ได้แก่ วันแม่             
วันเข้าพรรษา            
วันออกพรรษา              
วันพ่อและงาน
ประเพณี พิธีต่างๆ 

1. รับแจ้งจากชุมชน 

2. น านักเรียนร่วม
กิจกรรม 

3. ประเมินความพึง
พอใจ 

- - พ.ค.64-
มี.ค65 

นายปริญญา 

นายปฐมเดช 

นายดนุพงษ์ 

ครูสมใจ 

 

4.สรุปและรายงานผล ประเมินความพึงพอใจ - - พ.ค.64-
มี.ค. 65 

นายดนุพงศ์ 

 
 

5.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ/สิ่งท่ีประเมิน 

(ตามเป้าหมาย) วิธีการและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 87 

สังเกต, สอบถาม 

 

แบบสังเกต, แบบสอบถาม 

 

2.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ร้อยละ 90 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ร้อยละ 87 

สังเกต แบบสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ/สิ่งท่ีประเมิน 
(ตามเป้าหมาย) วิธีการและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

4.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ร้อยละ 88 

สังเกต แบบสังเกต 

5.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 87 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  ร้อยละ 87 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
6. งบประมาณ 
 เงินสวัสดิการจ านวน 32,000 บาท 
  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด      

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
4.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
5.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

           6.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 
  

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

                  (นายปฐมเดช สุขศิริ)                  (นายดนุพงษ์ บริสุทธิ์) 

  
 
    นิเทศและก ากับโครงการ ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ........................................... 

                                 (นางรัตนาภร     คงเปรม)        (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               

                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร       รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
 
   ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสุนัย    ทองนวล ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  
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5. ชื่อโครงการ    สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน     บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายรณชัย    ทองงามข า , นายบุญญฤทธิ์   ฉิมแก้ว , นางไอริน ปิ่นตบแต่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564  -  มีนาคม  2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มฐ.1 ข้อ 1.2  ตัวบ่งชี้ที่ 1,4 /  มฐ.3 ข้อ 3.1,3.5 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไป
ตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและ
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
ต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการ
เรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มี
พฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหา
สังคมท่ีผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 

การด าเนนิงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ า” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และส่วนของ 2 ค้ า เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พ้ืนที่เสี่ยงเพ่ิมมากขื้น จึงได้
ก าหนดใหม่เพ่ือให้มีบุคลากรส าคัญท่ีจะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ต ารวจ
และพระสงฆ ์

ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปราม
ติดตามผู้จ าหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามี
ระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการ
ค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมี
ยุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็น
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึง
ความจ าเป็น ที่ทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้
นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุกต่าง ๆ  

93 93 93 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 2.2เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจ าปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ในชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 
เสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 

- ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดและอบายมุข 
 - นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดร้อยละ 100 
 - นักเรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี ร้อยละ 88 
  - นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงร้อยละ 88 
  - นักเรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ร้อยละ 88 
  - นักเรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ร้อยละ 88 
  - นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชน
และสังคม ร้อยละ 89

179 



 

     4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ ภาคเรียนที่  
1/64 

ภาคเรียนที่ 
2/64 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ(P)  
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการ ฯ ในปีที่
ผ่านมา  
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ  
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

- - 

นายรณชัย ทองงามข า 

นายบุญญฤทธิ์   ฉิมแก้ว  

นางไอริน ปิ่นตบแต่ง 
 

2 ขั้นด าเนินการ(D)  
2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน  
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 

- -  
นายรณชัยและคณะ 

 1. ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว รายหัวประถม 
2,000 

- ครูประจ าชั้น 

 2. สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด 

รายหัวมัธยม 
2,500 

- ครูประจ าชั้น,  
พระวิทยากร, 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 3. บ้านหลังเรียน - - นายรณชัย, นายเอกชัย 
 4. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนว

โรงเรียนวิถีพุทธ 
- - นายปริญญา 

 5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด 

รายหัวประถม 
2,000 

- ผู้บริหาร 

 6. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน - - ครูที่ปรึกษา 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ ภาคเรียนที่  
1/64 

ภาคเรียนที่ 
2/64 

ผู้รับผิดชอบ 

 7. นักเรียนแกนน าหรือจิตอาสาในการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติด 

- - นายบุญญฤทธิ์, 
 ครูนราฤทธิ์ 

 8. ครู แกนน าในการด าเนินการด้านยาเสพติด - - นายเอกชัย 
 9. สุ่มตรวจปัสาวะนักเรียน ครูและบุคลากร 

โดยเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- รายหัวมัธยม 
1,000 

นายเอกชัย,  
นายปริญญา 
และคณะ 

10 ขั้นนิเทศติดตามผล(C)  
   ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและ
คอยอ านวยความ สะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งาน โครงการฯ ก าหนด  

 
ก.ค.-ก.ย. 64 
ม.ค.-มี.ค. 65 

 
- 
- 

 
ผู้บริหาร/คณะ 
ผู้บริหาร/คณะ 
 

11 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาโดยมี
คณะกรรมการจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ก าหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

 
ก.ย. 64 
มี.ค. 65 

 
- 
- 

นายรณชัย ทองงามข า 

นายบุญญฤทธิ์   ฉิม

แก้ว  

นางไอริน ปิ่นตบแต่ง 
 

 
 5. ระยะเวลาด าเนินการ  

16  พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 
6. งบประมาณ 

เงินงบประมาณปี 2564 จ านวน    7,500 บาท   
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7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 วิทยากร (พระสงฆ์จากวัดธรรมศาลา จ านวน 4 รูป) 
 7.2เจ้าหน้าที่ต ารวจ (ในโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) จ านวน 1 นาย 
 7.3 ครูผู้สอนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ทุกคน 
 7.4 ผู้แทนชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน 
 
8. การวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่
เข้าร่วมโครงการ 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจ 

2. ร้อยละ 80 ของผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น า
ทางศาสนา ให้ความร่วมมือในการดูแลลูกหลาน
ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 

การเข้าร่วมกิจกรรม หนังสือเชิญร่วม
กิจกรรม 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ไม่เก่ียวข้องกับการ
ใช้การเสพสารเสพติดทุกชนิด 

สุ่มตรวจปัสสาวะ รายงานผลการสุ่มตรวจ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
อบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

9.2 สถานศึกษามีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
9.3 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าต าบล 

ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ.............................................     ผู้รับผดิชอบโครงการ............................................... 
    (นายรณชัย     ทองงามข า)                  (นายบุญญฤทธิ์   ฉิมแก้ว) 
 

 
 

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

                                                   (นางไอริน    ปิ่นตบแต่ง) 
 
 

 
    นิเทศและก ากับโครงการ ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ.......................................... 

                                  (นางรัตนาภร     คงเปรม)        (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)               

                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร    รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
 
   ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสุนัย    ทองนวล ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  
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6.  ชื่อโครงการ                   ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
แผนงาน                           บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวน้้าเพชร  ครองระวะ , นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก ,  
                                      น.ส.ปุณิกา   เจริญจิตต์  นางสมใจ  แกล้วกล้า, นางสาวอรกช   เกตุประดิษฐ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ            พฤษภาคม  2564  -   มีนาคม   2565 
สอดคล้องกับมาตรฐาน         มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 1  ข้อ 1.2 ตบชที่ 3,4  
        มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 3  ข้อ 3.1,3.5 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน      ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 2 /ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
หลักการและเหตุผล 
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  มีจุดเน้นที่ส้าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี   มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  โดยก้าหนดเป็นจุดหมาย
เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพคือ  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุขนิสัย  และรักการออกก้าลังกายการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ได้  จะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  และบุคคลรอบข้างให้มีสุขภาพอนามัยดีโดยให้
ผู้เรียนดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ มีน้้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  มีการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ      
                เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว  การพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีสุ ขภาพ
แข็งแรง  ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดธรรมศาลาจึงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนใน
โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
              1.   เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะตามจินตนา การดนตรี กีฬา 
นันทนาการ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 

2.   เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก้าลังกายสม่้าเสมอส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

3.   เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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4.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  
    

เป้าหมาย 
          1.   ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะตามจินตนา การดนตรี กีฬา นันทนาการ 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย   ร้อยละ 84 

2.   ผู้เรียนเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก้าลังกายสม่้าเสมอส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   ร้อยละ 86 

3.   ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   ร้อยละ 82 

4.   ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   ร้อยละ 83 
 
ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
ที ่ กิจกรรม/วิชาการ ระยะเวลา งบด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 
1. วางแผน 

- จัดท้าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

เม.ย64 - 
มิ.ย.65 

- - 
ผู้บริหารและคณะ
ครูผู้รับผิดชอบ 

2. ด้าเนินกิจกรรมโครงการ 
2.1กิจกรรมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
2.1.1 บริการสุขอนามัยใน
โรงเรียน  
-ตรวจหมู่เลือดนักเรียนอนุบาล
และนักเรียนเข้าใหม่ 
-ให้ภูมิคุ้มกันโรคนักเรียนชั้นป.1
และ ป.6 
พ.ค.64และก.พ.65 

พ.ค.64- 
มี.ค.65 

 
- - 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลธรรมศาลา 
ครูประจ้าชั้น 
 
 
 

2.1. 2  ส้ารวจสภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน 
-การชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงปี
ละ 4 ครั้ง ในเดือน  พ.ค. , ส.ค. , 
พ.ย. 

 
พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

 

- - 

น.ส.อรกช 
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลธรรมศาลา 
ครูประจ้าชั้น 
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ที ่ กิจกรรม/วิชาการ ระยะเวลา งบด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี65 
 2.1.3  เด็กไทยฟันดี 

-ตรวจอนามัยช่องปากส่งแบบ
บันทึก  เดือน ก.ค. ,  ธ.ค. 64 ส่ง
ต่อนักเรียนที่มีปัญหา 

พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

- - 

น.ส.อาภาภรณ์  ค้าปาน 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลธรรม
ศาลา 
ครูประจ้าชั้น 

2.1.4  ตรวจวัดสายตาด้วย          
E -  chart   บันทึกผลลงในบัตร
สุขภาพปีละ1 ครั้ง พ.ค.64 - 

มี.ค.65 
- - 

ครูอนามัย 
ครูประจ้าชั้น 
นักเรียน 
หัวหน้าโครงการอาหาร
กลางวัน 
และคณะ 

2.1.5  เด็กไทยท้าได้ 
(อย.น้อย)อาหารปลอดภัย 
 -ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
 -ตรวจประเมินมาตราฐานโรง
อาหาร 
-บันทึกการบริการอาหาร  
-ตรวจสุขาน่าใช้ 
-เสียงตามสาย 

พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

 

- - 

นักเรียน อย.น้อย 
และคณะ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
 

2.1.6 การพัฒนาผู้น้านักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ( อย.น้อย) 
 
 

พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

- - 
นักเรียน อย.น้อย 
และคณะ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

2.1.7 จัดหาวัสดุอุปกรณ์บริการ
ด้านสุขภาพอนามัย 
 -ยาสามัญประจ้าบ้าน 
 -ที่ตัดเล็บ/หวีเสนียด 
-เครื่องใช้ในห้องพยาบาล 

พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

 

 
รายหัว 
ประถม 

12,000 บาท 
 

 
รายหัว 
มัธยม 

5,000 บาท 
 

น.ส.น้้าเพชร    
นางวชรพร 
น.ส.ปุณิกา  

2.1.8 ตรวจสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนประจ้าปี 

พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

- - ผู้บริหารโรงเรียน/หัวหน้า
โครงการ 

2.1.9 เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด 
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด พ.ค.64 - 

มี.ค.65 
- - 

นายรณชัย  
น.ส.ปุณิกา 
น.ส.น้้าเพชร 
นายนราฤทธิ์ 
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ที ่ กิจกรรม/วิชาการ ระยะเวลา งบด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 
  

2.1.10 การป้องกันโรคติดต่อ 
-กิจกรรมมือสะอาด 
-การก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
-การรณรงค์ให้ความรู้ด้วยป้าย
นิเทศ เสียงตามสาย  
-สุขบัญญัติ 10ประการ 
-ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
- 

พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

รายหัวมัธยม
1,000 

รายหัว 
ประถม
2,000 

ผู้บริหารโรงเรียน 
น.ส.น้้าเพชร   
น.ส.อรกช 
นางสมใจ 
นางจีรภา 
และคณะครู 
ครูประจ้าชั้น  

2.1.12 กิจกรรมนันทนาการและ
ออกก้าลังกาย 

 -วัดสมรรถภาพทางกาย 
- การแข่งขันกีฬา 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
ศักยภาพด้านศิลปะ 

พ.ค.63 - 
มี.ค.64 

 

รายหัว 
มัธยม 

11,000 บาท 

รายหัว 
ประถม 

6,000 บาท 

นายรณชัย ทองงามข้า 
น.ส.น้้าเพชร ครองระวะ 
นายนราฤทธิ์ทิศกระโทก 
น.ส.ปุณิกา   เจริญจิตต์ 

2.1.13 การขอรับเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน และ 
อาหารเสริม(นม) 
จากเทศบาลต้าบลธรรมศาลา 
(รายละเอียดโครงการย่อยอยู่ใน
ภาคผนวก) 

พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

- - 
เทศบาลต้าบล 
ธรรมศาลา 
 

3. การรวบรวมข้อมูล 
-ส้ารวจความพึงพอใจ 
-เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท้า
รายงาน 

มี.ค.64 - 
เม.ย.64 

- - 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครู
หัวหน้าโครงการ 

4 
 

4.ประเมินผล มี.ค.64 - 
เม.ย.65 

- - 
ผู้บริหารโรงเรียน/ครู
หัวหน้าโครงการ 

5 5.สรุปและรายงาน 
 

มี.ค.64 - 
เม.ย.65 

- - ผู้บริหารโรงเรียน/ครู
หัวหน้าโครงการ 
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      การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

1.   ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะตามจินตนา 
การดนตรี กีฬา นันทนาการ การ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง และหลากหลาย   ร้อยละ 
84 

-การสังเกต 
-การก้ากับนิเทศของผู้บริหาร 
-การสัมภาษณ์-สอบถาม 

-ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
-ภาพกิจกรรม 

2.   ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ  และออกก้าลังกายสม่้าเสมอ
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน   ร้อยละ 86 

-การสังเกต 
-การก้ากับนิเทศของผู้บริหาร 
-การสัมภาษณ์-สอบถาม 

-บัตรสุขภาพนักเรียน 
-แบบบันทึกน้้าหนัก ส่วนสูงของ
นักเรียน 
-แบบบันทึกกิจกรรม  
-แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

3.   ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
การคิด และปฏิบัติจริง และสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  ร้อยละ 82 

-การสังเกต 
-การก้ากับนิเทศของผู้บริหาร 
-รายงาน 

-ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
-ภาพกิจกรรม 
-รายงาน 

4.   ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   
ร้อยละ 83 

-การก้ากับนิเทศของผู้บริหาร 
-การสัมภาษณ์ 
-สอบถาม  

 

-แบบบันทึกการท้าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-ภาพกิจกรรม 
 

 
      งบประมาณ 
       เงินงบประมาณปี 2564   ภาคเรียนที่ 1 จ้านวน 24,000 บาท 
                                      ภาคเรียนที่ 2 จ้านวน 13,000 บาท 
 
      ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.   ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะตามจินตนา การดนตรี กีฬา นันทนาการ  
                 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย    
 2.   ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก้าลังกายสม่้าเสมอส่วนสูง และสมรรถภาพ 
                  ทาง กายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

3.   ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ 
                ในชีวิตได้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม    
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 4.   ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                  (นางสาวน้้าเพชร    ครองระวะ) 

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

                   (นายนราฤทธิ์    ทิศกระโทก) 
 
 
                (ลงชื่อ)................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                   (น.ส.อรกช    เกตุประดิษฐ์) 
 
 
                (ลงชื่อ)................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                   (นางสมใจ      แกล้วกล้า) 
 
 

                (ลงชื่อ)................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (น.ส.ปุณิกา     เจริญจิตต์) 

 
 
 

   (ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก้ากับโครงการกิจกรรม                                              
                      (น.ส.ศิรินภา   นาสะอ้าน)            

                  รองผู้อ้านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
    (ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก้ากับโครงการกิจกรรม                                              

                             (นางรัตนาภร      คงเปรม)            
                     รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 

 
 

   (ลงชื่อ)..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายสุนัย    ทองนวล) 
      ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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7.ชื่อโครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       น.ส.อรณัชชา   พูพวง/ นางรัชฎาพร  วันเย็น / นายเอกชัย  วิเชียรณรัตน์  
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มฐ.2 ข้อ 2.1-2.2   

 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  และจาก
ข้อมูลในแบบประเมินการด าเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน  ท าให้ทราบผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งมีทั้งจุดแข็งที่ช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิผล  และมีจุดอ่อน
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข   เพ่ือให้การท างานมีความเข้มแข็งขึ้น  อีกทั้งการส ารวจความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท าให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน       

โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง  ตระหนักและเห็นความส าคัญ  จึงจัดจัดท าโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขึ้น  เพื่อคุณภาพของนักเรียน  รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนที่มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ     
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบรายชั้นเรียน  เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาได้ 
 2.2 เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
 2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน  สามารถป้องกัน  วิเคราะห์  แก้ปัญหา  สามารถส่งต่อ
และให้ค าปรึกษานักเรียนได้ 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
3. เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ 

     (1)  จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   คัดกรองนักเรียน  SDQ  เช่น  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  
                      กลุ่มท่ีมีปัญหา   ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                      และ การส่งต่อ 

(2)  จัดประชุมผู้ปกครอง(Classroom  meeting )  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
(3)  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(4)  เยี่ยมบ้านนักเรียน   ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
       (1)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
       (2)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนรู้จักและเข้าใจนักเรียนดียิ่งขึ้น 
       (3)  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  รู้จักคัดกรองนักเรียน  
       (4)  ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้ 
       (5)  ครูสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้ 

 
4. วิธีการด าเนินงาน  

 
ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครู พฤษภาคม 2564 ผู้อ านวยการ 
2 มอบหมาย  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พฤษภาคม 2564 ผู้อ านวยการ 
3 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ พ.ค.64-มี.ค. 65  ครูอรณัชชา 
4 ด าเนินการจัดกิจกรรม  พ.ค. 64- มี.ค. 65 คณะครู 
5 ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
พ.ค. 64- มี.ค. 65  

ผู้อ านวยการ 
6 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน มี.ค. 2564          ครูอรณัชชา 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงานการ  

ระยะเวลา พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
6.  งบประมาณการด าเนินการ 
               งบประมาณ  ภาคเรียนที่ 1/2564 1,000 บาท  
   ภาคเรียนที่ 2/2564 1,000 บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
1 ค่ากระดาษเพ่ือจัดท าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 1,000 1,000 
2 จัดท าเอกสารแบบคัดกรอง(SDQ ) 
3 น าส่งภายนอก 

 
    7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนได้รับการดูแลทุกคน 
2.นักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆได้รับการช่วยเหลือ
ทุกคน 

1. แบบสัมภาษณ์ แบบ
คัดกรอง (SDQ ) 
2.สอบถาม 
3.สัมภาษณ์ 

1. แบบสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้าน 
2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
   8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ……………......………………………..               …………........……………………………..       
      (น.ส.อรณัชชา    พูพวง)                         (นางรัชฎาพร    วันเย็น) 
 
 
                              ………………………………………........               
                                 (นายเอกชัย    วิเชียรณรัตน์)                         
 
 
       ผู้นิเทศและก ากับโครงการ…………………………………….....      ………………………………………....................       
             (นางรัตนาภร  คงเปรม)              (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน) 
                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
                                              ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสุนัย      ทองนวล) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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8.ชื่อโครงการ   การบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายเพทาย  พลทอง ,นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์, นางเปรมวดี  จักรเพชร, 

นายปฐมเดช สุขศิริ, นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์, นายปริญญา  ธรรมชาติ   
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2564  -  มีนาคม  2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 /  ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน    มฐ.2 ข้อ 2.5 / มฐ.3 ข้อ 3.1 
......................................................... ..................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก “ขยะ” ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของ
ชุมชนและโรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็น
ก่อให้เกิดความร าคาญท าลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะท าให้น้ าเสีย
ที่มีความสกปรกสูงมากเกิดกลิ่นรบกวนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

องค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่า คือ
สิ่งของจากบ้านเรือนท่ีประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้น าไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว
และถูกทิ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก าจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าสิ่งของที่เราทิ้งจากที่
บ้านถ้ายังมีคนน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้สิ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ าด้วย
แนวคิดที่เห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี
เห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญของโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เนื่องจากนักเรียนขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะ พฤติกรรมการทิ้งขยะไม่ทิ้งลงถังขยะ สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก
ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะมีการก าชับ
นักเรียนทุกคนให้รับผิดชอบขยะที่ตนเองสร้างขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ และยังขาดความเข้าใจหลักการคัด
แยกขยะก่อนทิ้งที่ถูกวิธี รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ ” 
หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถ
สร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง  

โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการจัดการขยะ        
จึงได้น าหลัก 3Rs คือ REDUCE (การลดการใช้) REUSE (การใช้ซ้ า) และ RECYCLE (การน ามาแปรรูปใหม่) 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือลดปริมาณขยะ สามารถก าจัดขยะได้อย่างครบวงจร และยังได้รับผลประโยชน์จาก
การก าจัดขยะนี้อีกมากมาย อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากกระบวนการก าจัดและผลิต การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน การสร้างรายได้เสริม การสร้างความสามัคคี และความริเริ่มสร้างสรรค์
ให้แก่นักเรียน เป็นต้น การจะแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้นต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีในเรื่องการทิ้งขยะให้กับนักเรียนในระดับโรงเรียน  เพ่ือให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการ
คัดแยกขยะ เมื่อนักเรียนรู้จักแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วก็จะท าให้โรงเรียนดูสะอาด มีบรรยากาศที่
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และเม่ือเริ่มต้นจากในโรงเรียนได้ผลดีแล้วก็สามารถขยายผลไปยังชุมชนสืบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี

เครือข่าย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs 
2.3  เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดแยกขยะและน าขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่โดยใช้หลัก 3Rs 
2.4 เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและ

บุคลากรในสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่าย ร้อยละ 8๒ 
      2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะโดยใช้หลัก 3Rs มาปฏิบัติได้จริง ร้อยละ 8๕ 
      3. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ร้อยละ ๘๓ 

เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดี และสามารถต่อยอดสู่ความเป็นเลิศภายใต้การมีส่วนร่วม

ของชุมชนและภาคเครือข่าย 
     2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินการคัดแยกขยะตาม           
หลัก ๓Rs ตลอดจนสามารถประชาสัมพันธ์ ขยายผลไปสู่ชุมชนได้สืบต่อไป 

 
4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

1. เสนอโครงการ - - พ.ค. 2564 นายเพทาย  พลทอง   
นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - พ.ค. 2564 ผู้บริหาร 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นเตรียม (PLAN) 
 -  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ 
วางแผนด าเนินงาน 
 - จัดท าปฏิทินวางแผนการ 
ท ากิจกรรม 
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดเวลาด าเนินการ 

- - พ.ค. 2564 ผู้บริหาร 
นายเพทาย  พลทอง 

นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ 
คณะท างาน 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

4. 
 
 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. กิจกรรม เขตงานนักเรียน 
- แบ่งนักเรียนในการท าเขตงาน/
จัดสรรครูและสภานักเรียนในการ
ก ากับติดตาม 
- จัดท าแบบบันทึกการลงเขตงาน 
- จัดหาอุปกรณ์ในการท าเขตงาน 
 

 
รายหัวประถม 

1,000 
 

 
- 

 
พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

 
นายปฐมเดช  สุขศิริ 
นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ 
นายปริญญา  ธรรมชาติ 
นายเพทาย  พลทอง 
 

 2. กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ สู่การ
ปฏิบัติ 
 - ด าเนินการจัดฐานการเรียนรู้เรื่อง
ขยะทั้ง 4 ประเภท การคัดแยกขยะ
ตามหลัก ๓Rs และบ่อดักไขมัน รวม 
๖ ฐานการเรียนรู้  ได้แก่ ขยะย่อย
สลาย (ปุ๋ยหมัก)  ขยะรีไซเคิล ขยะ
ทั่วไป ขยะอันตราย ฐานการคัดแยก
ขยะตามหลัก ๓Rs และฐานบ่อดัก
ไขมัน 
- เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ 
- สภานักเรียนน ากิจกรรมไปขยายผล
สู่ห้องเรียน และสู่ชุมชน โดยมีครูคอย
ให้ค าปรึกษา  
 

 
รายหัวประถม 

4,000 

 
- 

 
พ.ค.64- 
มี.ค.65 

นายเพทาย  พลทอง  
นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ 
นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นายปฐมเดช  สุขศิริ 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
นายปริญญา ธรรมชาติ 
 

 ๔. กิจกรรมธนาคารขยะ 
- ด าเนินการสร้างโรงเรือนธนาคาร
ขยะ และสถานที่เก็บรวบรวมวัสดุ       
รีไซเคิล 
- จัดตั้งคณะท างานธนาคารขยะ  
- จัดเตรียมอุปกรณ ์ไก้แก่ เครื่องชั่ง 
สมุดคู่ฝากและเอกสารบัญชี 
 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

15,000 

- พ.ค.64- 
มี.ค.65 

นายเพทาย  พลทอง  
นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภ.1 ปี64 ภ.2 ปี64 

 4. กิจกรรม ถอดบทเรียน “ขยะแปลง
ร่าง”  ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ครูผู้รับผิดชอบศึกษาการถอดบทเรียน
ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ขยายผลสู่คณะครู สภานักเรียนและ
นักเรียน 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนที่เกิดจาก
การถอดบทเรียน 

- - พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ 

 5.กิจกรรม ปุ๋ยหมักมหัศจรรย์ 
(การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก 
ฯลฯ) 
- ครูผู้รับผิดชอบศึกษาแนวทางการท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
- จัดตั้งนักเรียนแกนน า ลงมือปฏิบัติ 
และขยายผลไปสู่นักเรียนในโรงเรียน  
- บรรจุปุ๋ยใส่ถุงเพ่ือใช้ในโรงเรียนและ
จ าหน่าย 

รายหัวมัธยม 
1,000 

รายหัวมัธยม 
5,000  

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นางสาวปุณิกา เจริญจิตต์ 
นายเพทาย  พลทอง  
 
 

 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายเพทาย  พลทอง , นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ และคณะ 

8.  สถานที่   โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มี
คุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่าย  
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน าความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
โดยใช้หลัก 3Rs มาปฏิบัติได้จริง  
3. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูก
จิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ  
 

- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ภาพถ่ายการท า
กิจกรรมทุกกิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสรุปผลการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม 
- แบบสรุปโครงการ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะที่มีคุณภาพ ท าให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสวยงาม สะอาด 
และสามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะได้ 
         2.  นักเรียนมีจิตส านึกในการทิ้งขยะ และเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งลงถัง 
        3.  ปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนลดลง 
   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ..........................................  ............................................. 

                             (นายเพทาย  พลทอง)                    (นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์) 

 

 

                                          (ลงชื่อ) .............................................. ผู้นิเทศและก ากับติดตามโครงการ 

        (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)  

                                         รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

    (ลงชื่อ)...........................................ผู้นิเทศและก ากับติดตามโครงการ  

                                                  (นางรัตนาภร     คงเปรม)                 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร  

 

 

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

                                       (นายสุนัย       ทองนวล) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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รายละเอียดงบประมาณโครงการ การบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก ๓Rs  
ที ่ กิจกรรม/งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 เขตงานนักเรียน พ.ค.64- 

มี.ค. 65 
รายหัวประถม 

ภาค 1/64 
1,000 

รายหัวมัธยม 
1,000 

ภาค 1/64 

นายปฐมเดช  สุขศิริ 
นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ 
นายปริญญา  ธรรมชาติ 
นายเพทาย  พลทอง 

2 ฐานการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ 
 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

รายหัวประถม 
ภาค 1/64 

4,000 

นายเพทาย  พลทอง  
นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ 
นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นายปฐมเดช  สุขศิริ 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
นายปริญญา ธรรมชาติ 
 

3 กิจกรรมธนาคารขยะ พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

15,000 

นายเพทาย  พลทอง  
นางสาวปุณิกา  เจริญจิตต์ 
 

4 ถอดบทเรียน “ขยะแปลงร่าง” 
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

- นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 

5 ปุ๋ยหมักมหัศจรรย์ 
(การท าปุ๋ยมักชีวภาพ การท าปุ๋ย
หมัก ฯลฯ) 

พ.ค.64- 
มี.ค. 65 

รายหัวมัธยม  
ภาค 2/64 

5,000 

นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นายเพทาย  พลทอง 

6 สรุปรายงานโครงการ มี.ค.65 - นายเพทาย  พลทองและคณะ 
รวม   

 
                           

           ผู้รับผิดชอบรายงานโครงการ…………………………………………………….. 
                                                (นายเพทาย  พลทอง และคณะ) 
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9. โครงการ  กิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
แผนงาน  บริการงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา  ธรรมชาติ , นายเอกชัย วิเชียรณรัตน์ , นางสมใจ  แกล้วกล้า 
                              นางสาวปุณิกา เจริญจิตต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยทุธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1,2  ยุทธศาสตร์ที่5 กลยุทธ์ที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2   ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 
   มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.1,3.4,3.5 
............................................................................................................................. ............................................. 
หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมวันส าคัญ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมออกไปในทางท่ีดี  สังคมยอมรับ มีการปลูกฝังเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คุณธรรม  จริยธรรม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  รวมถึงการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และด้านการส านึกในความเป็นไทย  การปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ   การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีความสุข  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังเป็นแนวทาง
ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ   ดังนั้นโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. ให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

3. ให้ผู้เรียนสามารถผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
4. ให้ผู้เรียนมีการและเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
5. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของครับครัว ชุมชน และ

สังคม 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ร้อยละ 85 

2. ให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 86 

3. ให้ผู้เรียนสามารถผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ร้อยละ 83 

4. ให้ผู้เรียนมีการและเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 82 

5. ให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม  ร้อยละ 87 

เชิงคุณภาพ 
        ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษา

ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความ
เป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันสามารถผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีการและเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการยอมรัยที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายของครับครัว ชุมชน และสังคม 
 
ขั้นการด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 
1/63 

ภาคเรียนที่ 
2/63 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- วันธรรมสวนะ(วันพระ) 
 และกิจกรรมวิถีพุทธ 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันเข้าพรรษา 
- วันออกพรรษา 
- สอบธรรมศึกษา 

ตั้งแต่  พ.ค. 
64  ถึง มี.ค.
65 
 
8 ก.พ. 64 
26 พ.ค. 64 
24 ก.ค. 64 
25 ก.ค. 64 
21 ต.ค. 64 
1-30 พ.ย. 64 

 
รายหัว
ประถม 
500 
มัธยม 
1,000 

 
 

 
 

 
ประถม 
500 

มัธยม 1,000 

 
นายปริญญา     ธรรมชาต ิ
นางเปรมวดี   จักรเพชร 
นายเอกชัย  วิเชียรณรัตน ์
นายศุภโชค  แตงทอง 
น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
น.ส.ภาสุรยี์   ผลศรีสง่า 
นายรณชัย   ทองงามข า 
นางสมใจ  แกล้วกล้า 
นายเพทาย  พลทอง 
นางสาวปุณิกา เจริญจิตต ์
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กิจกรรม ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 

1/63 
ภาคเรียนที่ 

2/63 
ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  วันแม่แห่งชาติ 
-  วันพ่อแห่งชาติ 
-  วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  
-  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 
12  ส.ค. 64 
 5  ธ.ค.  64 
 3 มิ.ย. 64 
 
28 ก.ค. 64 

 
รายหัว
ประถม 
1,000 
มัธยม 
1,000 

 
ประถม 
1,000 
มัธยม 
500 

 
นายปริญญา    ธรรมชาต ิ
นายเอกชัย   วิเชียรณรตัน ์
นายศุภโชค   แตงทอง 
นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นางสมใจ    แกล้วกล้า 
นางสาวปุณิกา เจริญจิตต ์
น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
 

3.  กิจกรรมวันส าคัญอ่ืน ๆ  
-  วันไหว้ครู 
-  วันสุนทรภู ่
-  วันลอยกระทง 
-  วันอาเซียนเดย์ 

 
     มิ.ย. 64 
26 มิ.ย. 64 
19 พ.ย. 64 
 8 ส.ค. 64 

 
ประถม 
1,000 
มัธยม 
1,000 

 
ประถม 
1,000 
มัธยม 

1,000 

 
นายศุภโชค  แตงทอง 
นางสมใจ    แกล้วกล้า 
นายปริญญา  ธรรมชาต ิ
น.ส.ภาสุรยี์   ผลศรีสง่า 
 
 

4. กิจกรรมนักเรียนอ่ืน ๆ 
-  กิจกรรมสภานักเรียน 
-  กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
-  กิจกรรมการอบรมของ
นักเรียน 
-  กิจกรรมท าบุญตักบาตร
ประจ าเดือน 
-  กิจกรรมการรณรงค์เรื่องต่าง 
ๆ  
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 
 
 
 

 

ประถม 
1,000 
มัธยม 
1,000 

 

ประถม 
500 
มัธยม 
1,480 

 
 

 
 

นายปริญญา   ธรรมชาต ิ
นายเพทาย   พลทอง 
นายปฐมเดช สุขศิร ิ
นายรณชยั    ทองงามข า 
นางสาวอรกช  เกตุประดิษฐ ์
นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก 
น.ส.ภาสุรีย์  ผลศรีสง่า 
น.ส.ฐิติวรรณ  สารพิมพ์ 
น.ส.ปุณิกา เจรญิจิตต ์
นางเปรมวดี  จักรเพชร 

5. นิเทศติดตาม/ประเมินผล ก.ย. 64, 
มี.ค.65 

- - นายปริญญา  ธรรมชาต ิ
นายศุภโชค แตงทอง  
นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นายเอกชัย  วิเชียรณรัตน์
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

6.สรุป/รายงานผล มี.ค. 65 - - นายปริญญา  ธรรมชาต ิ
นายศุภโชค แตงทอง  
นางเปรมวดี  จักรเพชร 
นายเอกชัย  วิเชียรณรัตน์
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
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งบประมาณ 
  งบประมาณรายหัว   ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 
  ภาคเรียนที่ 1/2564   รายหัวประถม  3,500  บาท , รายหัวมัธยม 4,000 บาท 
  ภาคเรียนที่ 2/2564   รายหัวประถม    3,000 บาท  ,  รายหัวมัธยม  3,980 บาท 

การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

ด้านปริมาณ 
-ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียน 
-นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมวิถีพุทธ 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  มี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน   

- สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนร้อยละ  86   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ  87  ได้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน 
3. ผู้เรียนร้อยละ  85  มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
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4. ผู้เรียนร้อยละ  86  ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
5. ผู้เรียนร้อยละ  87  มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดี

งามของไทย 
 

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

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

                (นางสมใจ     แกล้วกล้า) 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                              (นางสาวปุณิกา เจริญจิตต์) 
 
             (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                 (นายเอกชัย    วิเชียรณรัตน์) 
 

 (ลงชื่อ)........................................................นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 
                                (นางรัตนาภร       คงเปรม) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร 
 

 
 (ลงชื่อ)........................................................นิเทศ/ก ากับโครงการกิจกรรม 

                               (นางสาวศิรินภา    นาสะอ้าน) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
             (ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายสุนัย       ทองนวล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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โครงการพิเศษเพิ่มเติม จากโครงการที่ 8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
8.1 ชื่อโครงการ                        อาหารกลางวัน 
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์                       สพป.นครปฐม เขต 1  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธิ์สถานศึกษา              ข้อที่ 6.3 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา           ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                             งานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางสาวน้้าเพชร  ครองระวะ 
ระยะเวลาด าเนินการ                   ปีการศึกษา 2564  (  16  พฤษภาคม 2564 - 31 มี.ค. 2565) 
 
หลักการและเหตุผล 
               การขาดแคลนอาหารกลางวันหรือการได้รับอาหารกลางวันไม่เหมาะสมเป็นปัญหาที่พบได้ใน
โรงเรียนประถมศึกษาทั้งในเมือง และชนบท และเป็นที่ทราบกันดีว่าการท่ีเด็กไม่ได้รับประทานอาหารใน
ปริมาณเพียงพอและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย จะท้าให้เป็นโรคขาดสารอาหาร น้้าหนัก-ส่วนสูง 
ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีผลกระทบถึงสมองและที่ส้าคัญเด็กจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ภาครัฐและเอกชนได้
ตระหนักถึงปัญหาและความส้าคัญของเด็กในวัยเรียนให้ได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้อง อย่างน้อย 1 มื้อ ใน
แต่ละวัน โดยการจัดสรรงบประมาณ หรือหาทุนสนับสนุน การด้าเนินการปัญหาอุปสรรคส้าคัญท่ีกล่าวมาถึง
เสมอ คือ ปัญหาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
               ตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 58 ให้มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานบันสังคมอ่ืนและ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ 
               (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษี เพ่ือ
การศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
                (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้
จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษาและ มีส่วนร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ้าเป็น ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุนการอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและ ความจ้าเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก้าหนดสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) คือนักเรียนค่อนข้างยากจน ดังนั้น
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  จึงได้จัดท้าโครงการอาหารกลางวันส้าหรับนักเรียนประถม
เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณ เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือบริการอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม 

กับวัย 

เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียนทุกคนได้รับบริการอาหารกลางวัน 
 2.  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันที่คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
P  - เสนอโครงการ 
       -  แต่งตั้งคณะท้างาน 
       - ประชุมวางแผนชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม 
D - ด้าเนินตามโครงการ ดังกิจกรรมดังนี้ 
- จัดจ้างการท้าอาหารกลางวัน 
- จัดหาอุปกรณ์ที่เก่ียวกับโรงอาหาร/ ความสะอาด 
- ดูแลความสะอาดอาหาร/ภาชนะใส่อาหาร 
C - วัดผลประเมินผล 
A - สรุปผล /รายงาน/น้าไปประบใช้ 

พ.ค. 64 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

นางสาวน้้าเพชร  ครองระวะ 

 
งบประมาณรายรับ  ภาคเรียนที่  1  จ้านวน 1,220,000 บาท  (100 วัน x 610x20) 
                         ภาคเรียนที่ 2  จ้านวน  1,220,000 บาท (100 วัน x 610 x 20)  
                         รวมทั้งหมด 2,440,000 บาท 
แหล่งงบประมาณ 
  (  )  เงินอุดหนุน  จ้านวน..........................  บาท 
  (  )  เงินรายได้สถานศึกษา     จ้านวน........................... บาท 
  ()  เงินจาก อปท.(เทศบาลต้าบลธรรมศาลา)   จ้านวน      2,440,000  บาท 
  (   )  เงินบริจาค  จ้านวน............................ บาท 
  (   )  จากแหล่ง อื่น ๆ   จ้านวน..........................   บาท 
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          รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม 
-จัดจ้างการท้าอาหารกลางวัน 
-จัดหาอุปกรณ์ที่เก่ียวกับโรงอาหาร/ 
ความสะอาด 
-ดูแลความสะอาดอาหาร/ภาชนะใส่อาหาร 

    
2,400,000 

 
2,400,000 

รวม    2,400,000 2,400,000 
 
        การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนทุกคนได้รับบริการอาหารกลางวัน 
2.นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 

-การบันทึก 
-การรายงาน 

-แบบบันทึก 
-แบบรายงานโครงการ 

 

      ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันครบทุกคน 
          2.  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
          3.  โรงเรียนบริหารจดัการโครงการอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
                                          (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวน้้าเพชร    ครองระวะ) 
 
 

    (ลงชื่อ)............. ...............................................ผู้นิเทศ/ก้ากับโครงการ 
                       (นางสาวศิรินภา    นาสะอ้าน)   
                              รองผู้อ้านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารบริหารทั่วไป      
                                

           (ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก้ากับโครงการ 
                        (  นางรัตนาภร  คงเปรม  )   
                                 รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร     
   
 
                                            (ลงชื่อ).............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                           (นายสุนัย     ทองนวล) 
                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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โครงการพิเศษเพิ่มเติม จากโครงการที่ 8  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
8.2  ชื่อโครงการ                      อาหารเสริม(นม) 
ลักษณะโครงการ                       โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์                      สพป.นครปฐม เขต 1  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธิ์สถานศึกษา             ข้อที่ 6.3 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา          ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                            งานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 น.ส.อรกช      เกตุประดิษฐ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ                 ปีการศึกษา 2564  (  16  พฤษภาคม 2564 - 31 มี.ค. 2565) 
 
หลักการและเหตุผล 
               โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๕ เพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่าเด็กควรจะได้ดื่มนม ซึ่งเป็นอาหาร
ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไป
อย่างเต็มศักยภาพประกอบกับระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนมให้สามารถ
ขายน้้านมดิบได้ และเป็นการส่งเสริมการใช้ผลผลิตภายในประเทศจึงได้มีการส่งเสริมและ สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจัง โดยในระยะแรกได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส้าหรับเด็กก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล ๑-๓) จนกระท่ังปี ๒๕๓๘ จึงจัดให้นักเรียน ชั้น ป.๑และ ขยายเป้าหมายให้นักเรียนได้
ดื่มนมถึงชั้น ป.๔ ในปี ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ถ่ายโอนงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการจัดซื้อและจัดส่งให้กับสถานศึกษา   ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ้านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ การจัดซื้อนมส้าหรับ โรงเรียน จึงเปลี่ยนจากการให้สถานศึกษา
จัดซื้อเองเป็นให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้าเนินการจัดซื้อให้ 

               ตาม พรบ.การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕มาตรา ๕๘ ให้มีการระดม 
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนและ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ 
                (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษี เพ่ือ
การศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด 
               (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดย 
 
 
 
 
 
 

207 



 
เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษาและ มีส่วน
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ้าเป็น ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุนการอุดหนุนและใช้มาตรการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและ ความจ้าเป็นทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด 
               ดังนั้นโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  จึงได้จัดท้าโครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือขอ
งบประมาณจากองค์กร ส่วนท้องถิ่นส้าหรับนักเรียนระดับประถมเพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตาม
วัย 

วัดถุประสงค์ 
1. เพ่ือบริการอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม(นม) ในปริมาณเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

ที่เหมาะสมกับวัย 

เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียนทุกคนได้รับบริการอาหารเสริม(นม) 
 2.  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนได้รับบริการอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
P  - เสนอโครงการ 
       -  แต่งตั้งคณะท้างาน 
       - ประชุมวางแผนชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม 
D - ด้าเนินตามโครงการ ดังกิจกรรมดังนี้ 
- ดูแลคุณภาพของนม 
- ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เก็บนม 
- ดูแลการกินนมของนักเรียนให้ดื่มทุกคนและทุกวัน 
C - วัดผลประเมินผล 
A - สรุปผล /รายงาน/น้าไปปรับใช้ 

พ.ค. 64 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

น.ส.อรกช  เกตุประดิษฐ์ 
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งบประมาณรายรับ  ทั้งหมด     -  บาท 
แหล่งงบประมาณ 
  (  )  เงินอุดหนุน  จ้านวน.......................... บาท 
  (  )  เงินรายได้สถานศึกษา     จ้านวน........................... บาท 
  ()  เงินจาก อปท.(เทศบาลต้าบลธรรมศาลา   จ้านวน.........................   บาท 
  (   )  เงินบริจาค  จ้านวน............................บาท 
  (   )  จากแหล่ง อื่น ๆ   จ้านวน..........................  บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม 
-ดูแลคุณภาพของนม 
-ดูแลท้าความสะอาดของอุปกรณ์เก็บนม 
-ดูแลการกินนมของนักเรียนให้ดื่มทุกคน
และทุกวัน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนทุกคนได้รับบริการอาหารเสริม(นม) 
แก่นักเรียน 
2.นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 

-การบันทึก 
-การรายงาน 

-แบบบันทึก 
-แบบรายงานโครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นักเรียนได้รับบริการอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
     2.  นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง 
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                                           (ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางสาวอรกช     เกตุประดิษฐ์) 
 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก้ากับโครงการ 

                        (นางสาวศิรินภา    นาสะอ้าน)   
                          รองผู้อ้านวยการฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารบริหารทั่วไป      
                                 

 

   (ลงชื่อ)............................................................ผู้นิเทศ/ก้ากับโครงการ  

                         (นางรัตนาภร  คงเปรม  )   
                                รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร       
                                 
 
                                         (ลงชื่อ).............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายสุนัย            ทองนวล) 
                                       ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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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 มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐาน การ
ด าเนินการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 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 
- นางสาวเสาวณี   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 
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- น.ส.อรกช    เกตุประดิษฐ์ คร ู   กรรมการ 
- นางไอริณ    ปิ่นตบแต่ง คร ู   กรรมการ 
- น.ส.ฐิติวรรณ   สารพิมพ์ คร ู   กรรมการ 
- นายดนุพงษ์    บริสุทธิ์ คร ู   กรรมการ 
- นายบุญญฤทธิ์    ฉิมแก้ว คร ู   กรรมการ 
- น.ส.แก้วตา   ตะเพียนทอง คร ู   กรรมการ 
- น.ส.เกศมณี   สาลีแก้ว พนักงานราชการ    กรรมการ 
- น.ส.ขวัญหทัย  ฟูใจ  คร ู   กรรมการ 
- น.ส.ปทิตตา     ช่างทุ่งใหญ่ คร ู   กรรมการ 
- นางวชรพร   จันดา  คร ู   กรรมการ 
- นายรณชัย   ทองงามข า คร ู   กรรมการ 
- น.ส.แอนนา   สงเคราะห์สุข คร ู   กรรมการ 
- น.ส.อรณัชชา   พูพวง คร ู   กรรมการ 
- นายปริญญา    ธรรมชาติ คร ู   กรรมการ 
- น.ส.อาภาภรณ์  ค าปาน คร ู   กรรมการ 
- น.ส.ศุภิสรา    มั่นคง  คร ู   กรรมการ 
- นายสมใจ    แกล้วกล้า คร ู   กรรมการ 
- น.ส.น้ าเพชร    ครองระวะ คร ู   กรรมการ 
- น.ส.วรัชญ์กัญญ์   ทรัพย์ผุด คร ู   กรรมการ 
- นายเอกชัย  วิเชียรณรัตน์ คร ู   กรรมการ 
- นายนราฤทธิ์   ทิศกระโทก คร ู   กรรมการ 
- นายศุภโชค    แตงทอง คร ู   กรรมการ 
- นายเพทาย    พลทอง คร ู   กรรมการ 
- น.ส.ภาสุรีย์  ผลศรีสง่า  คร ู   กรรมการ 
- น.ส.นิภาพร  เดชสุภา  คร ู   กรรมการ 
- น.ส.ภคณัท   เงินทองดี คร ู   กรรมการ 
- นายปฐมเดช    สุขศิริ  คร ู   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 ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 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) เพ่ือน าเสนอเข้าสู่คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน พร้อมด าเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นเพื่อจัดท ามอบให้ครูทุกคนใช้เป็นหลักปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
         สั่ง    ณ    วันที่  7   เดือนเมษายน    พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                 
                                                           (นายสุนัย      ทองนวล) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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