
แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 1 

คำนำ 

แผนปฏิบัติการ ประจำป3 2565  โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนนท?อนุสรณ?) จัดทำเพ่ือเปHนเคร่ืองมือ

ชLวยในการบริหารจัดการภารกิจของโรงเรียนทุกด$าน โดยระบุผู$รับผิดชอบอยLางชัดเจน มีการบูรณาการแผนงาน/

โครงการ เช่ือมโยงการวางแผนเข$าให$สอดคล$องกับกระบวนการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลอยLางมีข้ันตอน ซ่ึงเช่ือวLาจะทำให$เกิดความม่ันใจ และสามารถขับเคล่ือนการปฏิบัติ

ภารกิจให$เปHนไปในทิศทางเดียวกัน เปHนระบบระเบียบต้ังแตLเร่ิมต$นจนบรรลุความสำเร็จรLวมกันเม่ือถึงปลายป3

การศึกษา ภายใต$วิสัยทัศน? “องค?การแหLงการเรียนรู$ เคียงคูLเทคโนโลยี มีใจรักษ?ส่ิงแวดล$อม เพียบพร$อมคุณธรรม 

น$อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” อยLางไรก็ตาม ยุทธศาสตร?หลักการ นโยบาย หรือแผนงาน/โครงการตLางๆ ไมLอาจ

สำเร็จตามมุLงหวังได$ หากปราศจากการรLวมมือรLวมใจของคณะครู คนงาน นักการภารโรง พ่ีเล้ียง ลูกจ$างประจำ 

และฝbายบริหารของโรงเรียน ฉะน้ันแผนปฏิบัติการ ประจำป3 2565 จะเปHนเคร่ืองช้ีนำเปdาหมายสำหรับทุกคน และ

มีสLวนสร$างความม่ันใจในการก$าวเดิน เพียบพร$อมด$วยกำลังกาย กำลังใจ และจิตวิญญาณในความรัก ความ

รับผิดชอบตLอ “งาน” ของแตLละคน เพ่ือคุณภาพสูงสุดในทุกด$านอันได$แกL คุณลักษณะอันพึงประสงค?ของผู$เรียน 

ความเปHนคนเกLง คนดี คนมีความสุขของเด็กๆ ในความดูแลของเราเพ่ือผดุงรักษาเสริมสร$างเกียรติยศช่ือเสียงของ 

“โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) สถาบันอันเปHนท่ีรักย่ิงของพวกเรา 

 

 

 

             นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ? 

ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 2 

สารบัญ 

  หน)า 

ส6วนท่ี 1 บทนำ  

 -ข$อมูลท่ัวไป 6 

 -ข$อมูลพ้ืนฐาน / ภาระงาน  8 

 -ข$อมูลอาคารสถานท่ี  14 

 -โครงสร$างหลักสูตรสถานศึกษา 16 

 -งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสำเร็จ ป3การศึกษา 2564 32 

ส6วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 -โครงสร$างการบริหารงาน 36 

 -วิสัยทัศน? พันธกิจ เปdาหมาย 37 

 -อัตลักษณ?ของสถานศึกษา 38 

 -เอกลักษณ?ของสถานศึกษา  38 

 -กลยุทธ?การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 39 

ส6วนท่ี 3 รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณจำแนกตามโครงสร)าง 

การบริหารงานของสถานศึกษา 

 -กรอบการจัดสรรงบประมาณ ป3การศึกษา 2565 41 

แผนงานบริหารโครงการวิชาการ จำนวน 22 โครงการ  

 1.โครงการแนะแนวและระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียน  46 

 2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 53 

 3.โครงการการแก$ปnญหาการอLานออก-เขียนได$ภาษาไทย 58 

 4.โครงการพัฒนาผู$เรียนท่ีมีความต$องการพิเศษ 62 

 5.โครงการ ๖ กิจกรรมหลักกับหนูน$อยอนุบาล 67 

 6.โครงการคLายศิลปะ 75 

 7.โครงการบัณฑิตน$อย 79 

 8.โครงการหนูน$อยรักการอLาน 83 

 9.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 88 

 10.โครงการหนูน$อยปฐมวัยรีไซเคิล 93 

 11.โครงการการนิเทศภายใน 98 

 12.โครงการผลิตส่ือปฐมวัย 104 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 3 

  หน)า 

 13.โครงการออมตามรอยเท$าพLอพอเพียง 109 

 14.โครงการครูพระสอนศีลธรรม 119 

 15.โครงการเข$าคLายธรรมะ 118 

 16.โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 123 

 17.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 130 

 18.โครงการน$อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูLการจัดการเรียนรู$ 134 

 19. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 140 

 20.โครงการการวัดและประเมินผลอยLางมีคุณภาพ 145 

 21.โครงการห$องสมุดมีชีวิต สุดล้ำนำปnญญา 151 

 22.โครงการมารยาทไทย 155 

 23.โครงการศิลปหัตถกรรม 160 

แผนงานบริหารโครงการงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ  

 24.โครงการอาหารกลางวัน 165 

 25.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 169 

 26.โครงการพัฒนาการเงิน  บัญชี  และพัสดุ 175 

 27.โครงการสาธารณูปโภคและวัสดุเพ่ือใช$ในการเรียนการสอน 180 

แผนงานบริหารโครงการบุคคล จำนวน 3 โครงการ  

 28.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 184 

 29.โครงการการพัฒนาบุคลากรและสร$างขวัญกำลังใจ 190 

 30.โครงการจ$างครูตLางชาติ บุคลากรเช่ียวชาญและบุคลากร 196 

แผนงานบริหารโครงการงานท่ัวไป จำนวน 7 โครงการ  

 31.โครงการสLงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร 203 

 32.โครงการสLงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 208 

 33.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 215 

 34.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล$อม 221 

 35.โครงการอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม 225 

 36.โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  231 

 37.โครงการประกันอุบัติเหตุหมูLสำหรับนักเรียน 

 

236 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 4 

  หน)า 

แผนงานบริหารโครงการตามแผนการศึกษาแห6งชาติ จำนวน 1 โครงการ  

 38.โครงการโรงเรียนคุณธรรม  241 

 39.โครงการ โรงเรียนสุจริต 246 

ภาคผนวก 

 -คำส่ังโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) การมอบหมายงานให$แกLบุคลากรใน

สถานศึกษา 

254 

 -คำส่ังโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) การแตLงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ

การ ประจำป3การศึกษา 2565 

270 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 5 

 

ส#วนท่ี 1 

บทนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 6 

ส6วนท่ี ๑  

บทนำ 

๑. ข)อมูลท่ัวไป 

  ช่ือโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ท่ีต้ังเลขท่ี ๑๔๑ แขวงหนองบอนเขตประเวศ  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโทร  ๐๒-๓๙๓-๐๓๐๘   

โทรสาร  ๐๒-๓๘๓-๘๘๐๕   e-mail :  bnb@hotmail.com website : bnb.ac.th   

เป�ดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๖ เน้ือท่ี ๔ ไรL   

 

ประวัติโรงเรียนโดยย6อ 

  พ.ศ. ๒๕๐๕  นายเช่ือม นางเช้ือ นัยนานนท?  ได$มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน จำนวน  ๓ ไรL   เพ่ือสร$าง

โรงเรียน ตLอมานางชิต  กลLอมจิต ซ่ึงเปHนบุตรของนายเช่ือม นางเช้ือ  ได$บริจาคท่ีดินสมทบอีก ๑ ไรL รวมเปHนท่ีดิน

ท้ังหมด ๔ ไรL ได$ทำพิ ธีมอบให$กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีหมLอมหลวงป��น  มาลากุล 

รัฐมนตรีวLาการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยน้ันเปHนผู$รับมอบในการทำพิธี  คร้ังน้ี  ลูกของนายเช่ือม นางเช้ือ             

ท้ัง  ๖ คน  ได$รLวมบริจาคเงินสมทบเปHนคLากLอสร$างอาคารเรียน  จำนวน  ๖๐,๐๐๐   บาท  

  พ.ศ. ๒๕๐๖  สร$างอาคารหลังแรก  แบบ ๐๐๔  เปHนอาคารไม$ขนาด ๘ ห$องเรียน ด$วยเงิน

งบประมาณของทางราชการ ๒๗๐,๐๐๐ บาท สมทบด$วยเงินบริจาคจากลูกของนายเช่ือม นางเช้ือ  ๖๐,๐๐๐  

บาท  รวมท้ังส้ิน  ๓๓๐,๐๐๐  บาท 

  พ.ศ. ๒๕๐๗ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม เป�ดทำการเรียนการสอน ช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕ – ป.๗) 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๐๓ สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได$รับอนุมัติช่ือวLา  

“ โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ” และ กรมสามัญศึกษาได$แตLงต้ัง   นายอมร  พงษาปาน  

ผู$ชLวยศึกษาธิการอำเภอพระโขนง มาดำรงตำแหนLงครูใหญLคนแรก 

  พ.ศ. ๒๕๑๖  ได$ โอนเข$าสังกัดโรงเรียนสLวนกลาง กองการศึกษาพิ เศษ กรมสามัญศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

  พ.ศ. ๒๕๒๓  กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจัดการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา โรงเรียนได$โอนเข$าสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  ปnจจุบัน โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ? ) เป�ดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับ 

ช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๖ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 7 

สัญลักษณ1ประจำโรงเรียน 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธศากยะมุนีศรีหนองบอน 

คำขวัญ 

อัตลักษณ1ของโรงเรียน 

มีวินัย ใฝbศึกษา พัฒนาส่ิงแวดล$อม พร$อมคุณธรรม 

ย้ิมงLาย  ไหว$สวย 

อักษรย6อ ส.น.บ. 

สีประจำโรงเรียน  เขียว – เหลือง 

ต)นไม)ประจำโรงเรียน ต$นสาละ 

 

  

   

   

  

  

 

 

 

แผนท่ีโรงเรียน 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 8 

2.ข)อมูลพ้ืนฐาน/ ภาระงาน 

2.1 ข)อมูลบุคลากร ปcการศึกษา 2565 

(ข$อมูล ณ 16 พฤษภาคม 2565) 

 ครูประจำการ  

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
อา

ยุ 

อายุ

ราชกา

ร 

ตำแหน6ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

๑  
นางนภาพร  ศรีสุคันธ

พฤกษ? 
๕๐ ๒๑ 

ผู$อำนวยการ

โรงเรียนบ$าน

หนองบอน /

ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม. 

สาขาวิชา

คณิตศาสตร?

การศึกษา 

 

๒ นางสงวนศิล  จันทะ

คุณ 

๕๙ ๒๖ ครู คศ.๒ 

ชำนาญการ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

/ช้ัน ป.๓ 

๓ นางวราพร  บุตรธนู ๕๖ ๒๕ ครู คศ.๒ 

ชำนาญการ 

ค.บ. ดนตรีศึกษา ประวัติศาสตร? 

/ช้ัน ป.๔ 

๔ นางสุรี  ศรีสวัสด์ิ ๕๔ ๑๖ ครู คศ.๒ 

ชำนาญการ 

ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 

ปฐมวัย/ปฐมวัย 

 ๕ นางเกตมณี  อาจวิชัย ๕๔ ๑๓ ครู คศ.๑ ศศ.บ ปฐมวัยศึกษา ปฐมวัย/ปฐมวัย 

๖ นางณัฐพร  วิกรัย

ไพศาล 

๕๑ ๑๒ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 

ภาษาไทย 

ช้ัน ป.๒ 

๗ นางสุคนธ?ทิพย? กล่ิน

หอม 

๔๗ ๙ ครู คศ.๒ ศษ.บ. ปฐมวัย คณิตศาสตร?  

ช้ัน ป.๑ 

๘ นางสาววราพร  โพธ์ิสา

ชัย 

๔๖ ๒๒ ครู คศ.๒ 

ชำนาญการ 

ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 

ภาษาไทย  

/ช้ัน ป.๒ 

๙ นางยุพิน  ศุภกรพงศ?

สิริ 

๔๔ ๑๐ ครู คศ.๒ ค.บ. การ

ประถมศึกษา 

การงานฯ  

/ช้ัน ป.๔-๖ 

,วิทยาศาสตร? 

๑๐ นายเอกพล  อิสระ

พันธ? 

๔๒ ๑๐ ครู คศ.๒ วท.บ. พละศึกษา สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 9 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
อา

ยุ 

อายุ

ราชกา

ร 

ตำแหน6ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

/ช้ัน ป.๔-๖ 

๑๑ นางสาวสิริพันธ?  แซL

เอ้ีย 

๔๒ 

 

๑๖ ครู คศ.๓ 

ชำนาญการ

พิเศษ 

วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร? 

คอมพิวเตอร? 

ช้ัน ป.๔-๖ 

๑๒ นางสาวยุพรัตน?  

พงศ?ศิริเลิศ 

๔๑ ๑๒ ครู คศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร?

การศึกษา 

คอมพิวเตอร? 

/ช้ัน ป.๓ 

 

๑๓ นายนพรัตน?  ม่ังมี ๓๙ ๙ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 

วิทยาศาสตร?  

/ช้ัน ป.๑-๓ 

๑๔ นางสาวกฤตยา  เหม

สมัน 

๓๓ ๑๐ ครู คศ.๑ ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 

ปฐมวัย/ปฐมวัย 

 

๑๕ 

นางสาวประภาพร  

สุทธิประภา 

๓๓ ๙ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร?  

ช้ัน ป.๒ 

๑๖ นายวรทัศน? หวังวรวุฒิ

สกุล 

๓๗ ๕ ครู คศ.๑ ศน.บ การ

ประถมศึกษา 

คณิตศาสตร? 

ช้ัน ป.๔ 

๑๗ นางภัสสรนันทน? แก$ว

สถิตย? 

๒๙ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ ประถมศึกษา ภาษาไทย  

ช้ัน ป.๕ 

๑๘ นางพิมพ?ชนก จันแทน ๓๓ ๕ ครู คศ.๑ ศศ.บ การ

ประถมศึกษา 

ภาษาไทย 

/คณิตศาสตร?  

ช้ัน ป.๒ 

๑๙ นางสาวภารวี หริรักษ? 

 

๓๐ ๕ ครู คศ.๑ ศษ.บ สุขศึกษา สุขศึกษาพลฯ 

ช้ัน ป.๖ 

๒๐ นางสาวศวิตา อุปนันท? ๒๗ 8เดือน ครูผู$ชLวย วท.บ คณิตศาสตร? คณิตศาสตร? ป.

๕ 

๒๑ นางสาวธิดารัตน?  พา

โนมัย 

๒๗ ๑ ครูผู$ชLวย คบ. วิทยาศาสตร? วิทยาศาสตร?ป.

๕-๖ 

๒๒ นางสาวพิมพฤดา  บุญ ๓๓ ๒ ครูผู$ชLวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 10 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
อา

ยุ 

อายุ

ราชกา

ร 

ตำแหน6ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

พิทักษ3 ๔ – ๖ 

        

 

พนักงานราชการท่ัวไป 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการ

ณ1การสอน 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ)างด)วยเงิน 

๑ นายวันใหมL  พุLมมาลา   ๓๖ ๑๓ ป3 ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

/ช้ัน ป.๑-๓ 

สำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 

ครูอัตราจ)าง 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
อา

ยุ 

ประสบการ

ณ1การสอน 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ)างด)วยเงิน 

๑ นางสาวหนูกูล  สีลำโกน ๒๙ ๕ วท.บ. ประถมศึก 

ษา 

วิทยาศาสตร? 

ช้ัน ป.๒ 

รายได$

สถานศึกษา 

๒ นางสาวสุกัญญา โพธ์ิหา ๒๗ ๗ กศ.บ การสอน

ภาษาจีน 

ภาษาจีน  

ช้ัน ป.๑-๖  

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

๓ นางสาวพิชามลท? ม่ังมี 

 

๒๕ ๒ ศษ.บ ดนตรีคิตศิล

ไทยศึกษา 

ดนตรีไทย 

ศิลป� 

ช้ัน ป.๑-๖ 

รายได$

สถานศึกษา 

๔ นางสาวณัฐธิดา กล่ินสังข? 

 

๒๘ ๔ ศษ.บ ประฐมวัย อนุบาล ๓ รายได$

สถานศึกษา 

๕ นางสาวพิภัสสร ขินหนอง

จอก 

๒๘      
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 11 

ลูกจ)างประจำ/ลูกจ)างช่ัวคราว 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
อา

ยุ 

ประสบการ

ณ1การ

ทำงาน 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ช้ัน/ตำแหน6ง 
จ)างด)วยเงิน 

๑ นางอรพิน  วงษ?วิลัย ๔๙ ๒๒ ป.๖  พนักงาน

สถานท่ี 

งบประมาณ  

สพป.กทม. 

๒ นายชาญยุทธ  ทำมาอLอง ๔๔ ๒๒ ม.๖  พนักงาน

สถานท่ี 

งบประมาณ  

สพป.กทม. 

๓ นางสุริยา  ยศทอง ๕๕ ๗ ป.๖  พ่ีเล้ียงเด็ก

พิการ 

งบประมาณ  

สพป.กทม. 

๔ นางสาวอุปมา  แซLเอ้ีย ๓๙ ๕ ม.๓  พ่ีเล้ียงเด็ก

พิการ 

งบประมาณ  

สพป.กทม. 

๕ นางสาวศิริวรรณ ผลโพธิ ์ ๒๕ ๒ ป.ว.ส.  ครูพ่ีเล้ียง โรงเรียน 

๖ นายสิทธิพันธ? กล่ันน้ำ

ทิพย? 

๕๑ ๒    ม.๓  ลูกจ$าง โรงเรียน 

๗ นางสาวมรกต ผาสุพรรณ? ๒๒ ๒ กศน ม.

๖ 

 ลูกจ$าง

(ธุรการ) 

งบประมาณ 

สพป.กทม. 

๘ นางสาววัศยา ย้ิมอยูL ๔๓ ๒ ปริญญา

ตรี 

การจัดการ

ท่ัวไป 

ครูพ่ีเล้ียง โรงเรียน 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 12 

2.2 ข)อมูลบุคลากรโรงเรียน แบ6งตามเพศ ( ข$อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565) 

ข$อมูลบุคลากร โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 

ตำแหน6ง จำนวน รวม 

ชาย หญิง 

สายบริหารการศึกษา    

ผู$อำนวยการโรงเรียน  หญิง           ๑ 

รองผู$อำนวยการโรงเรียน    

รวม            ๑  

สายครูผู$สอน    

ครูผู$ชLวย  ๓ ๓ 

ครู คศ.1 ๑ ๕ ๖ 

ครู คศ.2 ๒ ๑๒ ๑๔ 

ครู คศ.3    

ครู คศ.4    

รวม ๓           ๒๐  

บุคลากรทางการศึกษา    

พนักงานราชการ ๑  ๑ 

ครูธุรการ  ๑ ๑ 

ลูกจ$างประจำ ๑ ๑ ๒ 

ลูกจ$างช่ัวครา(พ่ีเล้ียงเด็กพิการ)  ๒ ๒ 

รวม    

ลูกจ$างช่ัวคราวนอกงบประมาณ ๑  ๑ 

ครูผู$สอน (ครูอัตราจ$าง)  ๔ ๔ 

พ่ีเล้ียง  ๓ ๓ 

รปภ. ๑  ๑ 

ลูกจ$างช่ัวคราว ๑  ๑ 

รวม    
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 13 

2.3 ข)อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ของป3การศึกษาท่ีรายงาน) 

1. จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังส้ิน - คน 

  2. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 532 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเป�ดสอน 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห)อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต6อห)อง 

อนุบาล ๓ ขวบ ๑ ๙ ๑๒ ๒๑ ๓๔ 

อ.๒ ๒ ๑๘ ๑๙ ๓๗ ๒๐ 

อ.๓ ๒ ๒๐ ๒๗ ๔๗ ๒๕ 

รวม ๕ ๔๗ ๕๘ ๑๐๕  

ป.๑ ๒ ๑๘ ๒๔ ๔๒ ๒๕ 

ป.๒ ๓ ๓๒ ๓๕ ๖๗ ๒๘ 

ป.๓ ๓ ๓๖ ๓๑ ๖๗ ๓๐ 

ป.๔ ๓ ๕๑ ๓๒ ๘๓ ๒๙ 

ป.๕ ๓ ๔๐ ๔๓ ๘๓ ๒๔ 

ป.๖ ๓ ๔๒ ๔๓ ๘๕ ๓๐ 

รวม ๑๗ ๒๑๙ ๒๐๘ ๔๒๗  

รวมท้ังหมด ๒๒ ๒๖๖ ๒๖๖ ๕๓๒  

  

ระดับการศึกษาปฐมวัย อัตราสLวนครู: นักเรียน = 1 : 22 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อัตราสLวนครู: นักเรียน = 1 : 20 

3. ข)อมูลอาคารสถานท่ี  

 โรงเรียนมีเน้ือท่ี ๔ ไรL  

  4จำนวนอาคารถาวร รวม ๓ หลัง  

  – อาคารเรียน ๔ ช้ัน ๒ หลัง  

  – อาคารเรียน ๓ ช้ัน ๑ หลัง  

 4ศาลากิจศิริ ๑ หลัง 

 4โรงอาหาร ๑ หลัง 

 4บ$านพักครู ๑ หลัง  
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 14 

 4บ$านพักนักการภารโรง  ๑ หลัง 

          4บ$านพักครูจำนวน     ๑ หลัง 

 4สนามเด็กเลLน ๒ สนาม 

 4จำนวนห$องเรียนท้ังหมด ๓๔ ห$อง  

   4ระดับอนุบาล  

   - ช้ันอนุบาล ๑ จำนวน ๑ ห$อง  

   - ช้ันอนุบาล ๒ จำนวน ๒ ห$อง  

   - ช้ันอนุบาล ๓ จำนวน ๒ ห$อง  

   4ระดับประถมศึกษา  

   - ช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๑ จำนวน ๓ ห$อง  

   - ช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๒ จำนวน ๓ ห$อง  

   - ช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๓ จำนวน ๓ ห$อง  

   - ช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๔ จำนวน ๓ ห$อง  

   - ช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๕ จำนวน ๓ ห$อง  

   - ช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๖ จำนวน ๓ ห$อง  

 4จำนวนห$องปฏิบัติการ และแหลLงเรียนรู$  

4 ห$องปฏิบัติการวิทยาศาสตร? ๑ ห$อง 

4 ห$องปฏิบัติการคณิตศาสตร? ๑ ห$อง 

4 ห$องปฏิบัติการ ICT ๑ ห$อง 

4 ห$องปฏิบัติการคอมพิวเตอร?  ๑ ห$อง 

4 ห$องดนตรี – นาฏศิลป� ๑ ห$อง  

4 ห$องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห$อง  

4 ห$องปฏิบัติการภาษาไทย ๑ ห$อง 

4 ห$องจริยธรรม  ๑ ห$อง  

4 ห$องทัศนศิลป� ๑ ห$อง  

4 ห$องพยาบาล ๑ ห$อง 

   4ห$องแหลLงเรียนรู$อนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม ๑ ห$อง 

                4ห$องสมรรถภาพอนุบาล ๑ ห$อง 

                4ห$องการงานอาชีพ (กอท) จำนวน ๑ ห$อง 
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 4จำนวนห$องเรียน 

   4ห$องเรียน  Knowledge Sharing Room  จำนวน  ๒๓ ห$อง 

4. โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โครงสร)างหลักสูตรสถานศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  เพ่ือให$การจัดการศึกษาเปHนไปตามหลักการ  จุดหมายท่ีกำหนดไว$โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?

อนุสรณ?) จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑โดยโรงเรียนได$จัดสัดสLวนสาระ

การเรียนรู$  และเวลาเรียนดังแสดงในตารางตLอไปน้ี 

 4.1 โครงสร)างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

โครงสร)างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

ช6วงอายุ อายุ  ๓ –๕  ปc 

สาระการเรียนรู$ 

ประสบการณ?สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู$ 

v ด$านรLางกาย 

v ด$านอารมณ?และจิตใจ 

v ด$านสังคม 

v ด$านสติปnญญา 

v เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

v เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ี

แวดล$อมเด็ก 

v ธรรมชาติรอบตัว 

v ส่ิงตLาง ๆ  รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน                             ๒  ป3การศึกษา 

 ๑.  การจัดช้ันหรือกลุLมเด็กโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) จัดช้ันเด็กปฐมวัยดังน้ี 

- ช้ันอนุบาลป3ท่ี ๑ อายุ   ๓   ขวบ 

- ช้ันอนุบาลป3ท่ี ๒ อายุ   ๔   ขวบ 

- ช้ันอนุบาลป3ท่ี ๓ อายุ   ๕ ขวบ 

 ๒.  ระยะเวลาเรียน   ๒  ป3การศึกษา กLอนข้ึนไปเรียนระดับประถมศึกษา 

 ๓.  สาระการเรียนรู$สาระการเรียนรู$ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด$วย ๒ สLวน คือประสบการณ?

สำคัญและสาระท่ีควรเรียนรู$  ท้ังสองสLวนใช$เปHนส่ือกลางในการจัดประสบการณ?เพ่ือสLงเสริมพัฒนาการทุกด$านท้ัง

ด$านรLางกาย  อารมณ?  จิตใจ  สังคม  และสติปnญญา ซ่ึงจำเปHนตLอการพัฒนาเด็กให$เปHนมนุษย?ท่ีสมบูรณ?               

โดยผู$สอนจัดในรูปแบบหนLวยการสอนแบบบูรณาการกำหนดหนLวยการจัดประสบการณ?ตลอดป3การศึกษา 

         

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 16 

4.2 โครงสร)างเวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษา   

โครงสร)างเวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษา   

ปcการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับหลักสูตรปรับปรุงปc ๒๕๖๑) 

 

กลุ6มสาระการเรียนรู) / กิจกรรม ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

 คณิตศาสตร? ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

 วิทยาศาสตร? ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

     ประวัติศาสตร? ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 ภาษาตLางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 �รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 �รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- อาเซียนศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 �กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

๑. กิจกรรมซLอมเสริม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๒. กิจกรรมพลเมืองดี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๔. กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๕. กิจกรรมสวดมนต?/คุณธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๖. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๗. กิจกรรมเพ่ือสังคม  และ 

  สาธารณประโยชน? 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง / ป3 
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ช้ันประถมศึกษาปcท่ี ๑ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปc) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร? ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร?  ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร?  ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ๔๐ 

จ ๑๑๒๐๑  ภาษาจีน ๔๐ 

ซ ๑๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) ๒๔๐ 

- กิจกรรมซLอมเสริม ๔๐ 

- กิจกรรมพลเมืองดี ๔๐ 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมชุมนุม ๔๐ 

- กิจกรรมสวดมนต?/คุณธรรม ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรียน ๔๐ 

- ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน? ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๒๐๐ 
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ช้ันประถมศึกษาปcท่ี ๒ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปc) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร?  ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร?  ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร?  ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ๔๐ 

จ ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน ๔๐ 

ส ๑๒๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) ๒๔๐ 

- กิจกรรมซLอมเสริม ๔๐ 

- กิจกรรมพลเมืองดี ๔๐ 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมชุมนุม ๔๐ 

- กิจกรรมสวดมนต?/คุณธรรม ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรียน ๔๐ 

- ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน? ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๒๐๐ 
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ช้ันประถมศึกษาปcท่ี ๓ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปc) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร?  ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร?  ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร?  ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ 

อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ๔๐ 

จ ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน ๔๐ 

ส ๑๓๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) ๒๔๐ 

- กิจกรรมซLอมเสริม ๔๐ 

- กิจกรรมพลเมืองดี ๔๐ 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมชุมนุม ๔๐ 

- กิจกรรมสวดมนต?/คุณธรรม ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรียน ๔๐ 

- ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน? ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๒๐๐ 
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ช้ันประถมศึกษาปcท่ี ๔ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปc) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร?  ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร?  ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร?  ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ 

อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ๔๐ 

จ ๑๔๒๐๑    ภาษาจีน ๔๐ 

ส ๑๔๒๐๑    อาเซียนศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) ๒๔๐ 

- กิจกรรมซLอมเสริม ๔๐ 

- กิจกรรมพลเมืองดี ๔๐ 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมชุมนุม ๔๐ 

- กิจกรรมสวดมนต?/คุณธรรม ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรียน ๔๐ 

- ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน? ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๒๐๐ 
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ช้ันประถมศึกษาปcท่ี ๕ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปc) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร?  ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร?  ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร?  ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ๔๐ 

จ ๑๕๒๐๑    ภาษาจีน ๔๐ 

ส ๑๕๒๐๑    อาเซียนศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) ๒๔๐ 

- กิจกรรมซLอมเสริม ๔๐ 

- กิจกรรมพลเมืองดี ๔๐ 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมชุมนุม ๔๐ 

- กิจกรรมสวดมนต?/คุณธรรม ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรียน ๔๐ 

- ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน? ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๒๐๐ 

 

  



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 22 

ช้ันประถมศึกษาปcท่ี ๖ 

 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปc) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร?  ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร?  ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร?  ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาพลศึกษา  ๘๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๖๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ๔๐ 

จ ๑๖๒๐๑   ภาษาจีน ๔๐ 

ส ๑๖๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู) ๒๔๐ 

- กิจกรรมซLอมเสริม ๔๐ 

- กิจกรรมพลเมืองดี ๔๐ 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมชุมนุม ๔๐ 

- กิจกรรมสวดมนต?/คุณธรรม ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรียน ๔๐ 

- ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน? ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๒๐๐ 
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5. แหล6งเรียนรู) ภูมิปqญญาท)องถ่ิน  

 ๑) ห$องสมุดมีขนาด  ๑๙๒  ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห$องสมุด ๗,๖๐๐  เลLม 

   - การสืบค$นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช$ระบบ ห$องสมุดอัตโนมัติ (สพฐ.) OBEC Library 

Automation system 

   - จำนวนนักเรียนท่ีใช$ห$องสมุดในป3การศึกษาน้ี คิดเปHน ๓๒๐ คนตLอวัน  คิดเปHนร$อยละ ๕๐.๘๖               

ของนักเรียนท้ังหมด  นักเรียน  ๖๑๔ คน 

 ๒) ห$องปฏิบัติการตLางๆ 

• ห$องปฏิบัติการวิทยาศาสตร?           จำนวน    ๑  ห$อง 

• ห$องปฏิบัติการคอมพิวเตอร?  จำนวน    ๑  ห$อง 

• ห$อง ICT    จำนวน    ๑  ห$อง 

• ห$องปฏิบัติการทางภาษา          จำนวน    ๑  ห$อง 

• ห$องปฏิบัติการคณิตศาสตร?          จำนวน    ๑  ห$อง 

• ห$องการงานอาชีพและเทคโนโลยี      จำนวน    ๑  ห$อง 

• ห$องทัศนศิลป�    จำนวน    ๑  ห$อง 

• ห$องดนตรี-นาฏศิลป�          จำนวน    ๑  ห$อง 

• ห$องสมรรถภาพของเด็กปฐมวัย   จำนวน    ๑  ห$อง 

 ๓)   คอมพิวเตอร?     จำนวน  ๙๕  เคร่ือง 

• ใช$เพ่ือการเรียนการสอน     จำนวน  ๗๘  เคร่ือง 

• ใช$เพ่ือสืบค$นข$อมูลทางอินเทอร?เน็ต  จำนวน  ๗๘ เคร่ือง 

• ใช$ในการบริหาร     จำนวน  ๑๕ เคร่ือง 

 ๔)  แหลLงเรียนรู$ภายในโรงเรียน 

แหล6งเรียนรู)ภายใน 
สถิติการใช)จำนวนคร้ัง/ปc 

ช่ือแหล6งเรียนรู) 

๑. ห$องสมุด ๑๙๙ 

๒. ห$องปฏิบัติการวิทยาศาสตร? ๑๙๙ 

๓. ห$องปฏิบัติการคอมพิวเตอร? ๑๙๙ 

๔. ห$อง ICT     ๑๙๙ 

๕. ห$องปฏิบัติการทางภาษา         ๑๙๙ 

๖. ห$องปฏิบัติการคณิตศาสตร?         ๑๙๙ 
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แหล6งเรียนรู)ภายใน 
สถิติการใช)จำนวนคร้ัง/ปc 

ช่ือแหล6งเรียนรู) 

๗. ห$องการงานอาชีพและเทคโนโลยี      ๑๙๙ 

๘. ห$องทัศนศิลป� ๑๙๙ 

๙. ห$องดนตรี-นาฏศิลป�         ๑๙๙ 

๑๐. ห$องสมรรถภาพของเด็กปฐมวัย ๑๙๙ 

๑๑. แหลLงเรียนรู$เศรษฐกิจพอเพียง ๑๙๙ 

๑๒. สนามเด็กเลLน ๑๙๙ 

๕) แหลLงเรียนรู$ภายนอกโรงเรียน  

แหล6งเรียนรู)ภายนอก สถิติการใช) 

จำนวนคร้ัง/ปc ช่ือแหล6งเรียนรู) 

๑. ซาฟารีเวิร?ล ๑ 

๒. บ$านครูธานี ๒ 

๓. พิพิธภัณฑ?วิทยาศาสตร? ปทุมธานี ๑ 

๔. ศูนย?การเรียนรู$สำหรับครอบครัว  

   พิพิธภัณฑ?เด็กแหLงท่ี ๒ ทุLงครุ 

๑ 

๕. สวนหลวง ร.๙ ๑ 

๖. คLายลูกเสือศรีสวาท อ.ปากชLอง จ.นครราชสีมา ๑ 

๗. องค?กรสLงเสริมกิจการโคนมแหLงประเทศไทย  

อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี 

๑ 

 

6. ผลงานดีเด6นในรอบปcท่ีผ6านมา 

 6.1 ผลงานดีเดLน 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา - ได$รับรางวัลทรงคุณคLา สพฐ.  (OBEC AWARDS) 

ประเภทสถานศึกษายอดเย่ียม               ด$าน

บริหารจัดการยอดเย่ียม    ระดับชาติ  คร้ังท่ี ๘  

ประจำป3การศึกษา ๒๕๖๑   

- โรงเรียนได$รับการคัดเลือกเปHนโรงเรียนต$นแบบ

ลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

- กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

พ้ืนฐาน  ประจำป3งบประมาณ ๒๕๖๑   

- โรงเรียนได$รับการคัดเลือกเปHนโรงเรียนต$นแบบ

การสLงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม “ระดับ ๓ ดาว”  

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของเขตตรวจ

ราชการสLวนกลางและเขตตรวจราชการท่ี ๑  ป3

การศึกษา ๒๕๖๑   

- กองลูกเสือ สามัญ  ได$รับรางวัลเหรียญทอง  การ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ     เนตรนารีตาม

โครงการสLงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยใน

สังคม   

- กองเนตรนารี สามัญ  ได$รับรางวัลเหรียญทอง  

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ     เนตรนารีตาม

โครงการสLงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยใน

สังคม   

 

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

- สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

- สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สถานศึกษา 

(ต6อ) 

- กองลูกเสือ สำรอง  ได$รับรางวัลชนะเลิศ  การ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี                             

ตามโครงการสLงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย

ในสังคม   

- กองเนตรนารี สำรอง  ได$รับรางวัลชนะเลิศ  การ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตาม

โครงการสLงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยใน

สังคม   

- กองลูกเสือ สามัญ  ได$รับรางวัลชนะเลิศ  การ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี                             

ตามโครงการสLงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย

ในสังคม   

- กองเนตรนารี สามัญ  ได$รับรางวัลชนะเลิศ  การ

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 

- สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตาม

โครงการสLงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยใน

สังคม 

-กองลูกเสือ สามัญ ได$รับรางวัลชนะเลิศ การ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประจำป3 ๒๕๖๓ 

-กองเนตรนารี สามัญ ได$รับรางวัล ชนะเลิศ การ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประจำป3 ๒๕๖๓   

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 

-สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 

-สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

ผู)บริหาร -นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ? ผู$สนับสนุนกอง

ลูกเสือ สามัญ และเนตรนารีสามัญ ได$รับรางวัล 

ชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร

นารี ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประจำป3 

๒๕๖๓  

 

- สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 

ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครู 

 

 

 

 

- นางจุฑารัตน?  นามวงศ?  ได$รับรางวัล “ครูดีใน

ด ว ง ใจ ”  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒    จ า ก ส ำ นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- น างส าวป นิ ฎ ฐา   ปd อ ม หิ น   ได$ รับ ราง วัล

ทรงคุณคLา สพฐ.  (OBEC AWARDS) ประเภท

ครูผู$สอนยอดเย่ียม   ด$านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนการสอนยอดเย่ียม    ระดับชาติ  คร้ัง

ท่ี ๘  ประจำป3การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

- นางสาวปนิฏฐา  ปdอมหิน  ครูผู$สอนนักเรียน 

ได$ รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   กิจกรรม                 

ก ารแขL ง ขั น เรีย งร$ อ ยถ$ อยความ  (ก าร เขี ยน

เรียงความ) ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖ งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และ

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

 

 

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครู (ต6อ) 

 

เทคโนโลยี  ของนักเรียน  ระดับชาติ  ป3การศึกษา 

๒๕๖๑    

- นางสาวปนิฏฐา  ปdอมหิน  ครูผู$สอนนักเรียน 

ได$ รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   กิจกรรม                 

การแขLงขันการทำหนังสือเลLมเล็ก ระดับช้ัน ป.๔-         

ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการ และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ระดับชาติ  

ป3การศึกษา ๒๕๖๑    

- นางณัฐพัชร  ปdอมหิน  ครูผู$สอนนักเรียน ได$รับ

ร า ง วั ล เห รี ย ญ ท อ ง   ช น ะ เลิ ศ    กิ จ ก ร รม                 

การแขLงขันการทำหนังสือเลLมเล็ก ระดับช้ัน ป.๔-           

ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการ และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ระดับชาติ  

ป3การศึกษา ๒๕๖๑   จากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

- นางสาวยุพรัตน?  พงศ?ศิริเลิศ ได$ รับรางวัลโลL

รางวัล “ครูดีไมLมีอบายมุข” ประเภทครูผู$สอน 

- ครูได$รับรางวัลเกียรติบัตร “ครูดีไมLมีอบายมุข” 

ประเภทครูผู$สอน 

๑. นางกัลยา ช่ำชอง 

๒. นางเกตมณี อาจวิชัย 

๓. นางจุฑารัตน? นามวงศ? 

๔. นางณัฐพร วิกรัยไพศาล 

๕. นางนันทวัน มรกฎจินดา 

๖. นางผาณิตา หิรนิล 

๗. นางยุพิน ศุภกรพงศ?สิริ  

๘. นางลัดดา สิงห?ทอน 

๙. นางวราพร บุตรธนู 

๑๐. นางสงวนศิล จันทะคุณ 

 

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

 

 

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

 

 

 

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 28 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. นางสาริกา แจ$งประจักษ? 

๑๒. นางสาวกฤตยา เหมสมัน 

๑๓. นางสาวกัญญารัตน? สิงห?คำ 

๑๔. นางสาวจิราวรรณ อันทโคตร 

๑๕. นางณัฐธิดา กล่ินสังข? 

๑๖. นางสาวนัทพร ภูแลLนดี  

๑๗. นางสาวปนิฎฐา ปdอมหิน 

๑๘. นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

๑๙. นางสาวพิมพ?ชนก บุญนาน 

๒๐. นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

๒๑. นางสาวภารวี หริรักษ? 

๒๒. นางสาววราพร โพธ์ิสาชัย 

๒๓. นางสาววิยะดา โรจน?วัฒน?วิบูลย? 

๒๔. นางสาวสุกัญญา โพธ์ิหา 

๒๕. นางสาวหนูกูล สีลำโกน 

๒๖. นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย 

๒๗. นางสุคนธ?ทิพย? กล่ินหอม 

๒๘. นางสุรี ศรีสวัสด์ิ 

๒๙. นายนพรัตน? ม่ังมี 

๓๐. นายวรทัศน? หวังวรวุฒิสกุล 

๓๑. นายวันใหมL พุLมมาลา 

๓๒. นายเอกพล อิสระพันธ? 

-  นางสาวปนิฏฐา  ปdอมหิน  ครูผู$สอนดีเดLน 

“ระดับจังหวัด”  ประจำป3การศึกษา ๒๕๖๑   

กลุLมสาระการเรียนรู$ภาษาไทย   

- นายณัฐพัชร  ปdอมหิน  ครูผู$สอนดีเดLน “ระดับ

จังหวัด”  ประจำป3การศึกษา ๒๕๖๑   กิจกรรม

พัฒนาผู$เรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คุรุสภา 

 

 

- คุรุสภา 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 29 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

 

ครู (ต6อ) 

 

 

 

 

- นายณัฐพัชร ปdอมหิน  ได$รับโลLเกียรติคุณ เปHน

บุ ค ค ล ผู$ เ สี ย ส ล ะ อุ ทิ ศ ต น เ พ่ื อ ป ร ะ โย ช น?                     

ทางการศึกษา  สมควรได$ รับการยกยLองเชิดชู

เกียรติเปHนแบบอยLางท่ีดี  เน่ืองในวันครูคร้ังท่ี ๖๓                   

ป3พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

-รางวัลชนะเลิศ ผู$กำกับรองผู$กำกับประเภทลูกเสือ

สามัญ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 

ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประจำป3 ๒๕๖๓ 

-นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?  ผู$สนับสนุนกอง 

ลูกเสือสามัญ และกองเนตรนารีสามัญ โรงเรียน

บ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$รับรางวัล 

ชนะเลิส 

๑.นายเอกพล อิสระพันธ? 

๒.นายวรทัศน? หวังวรวุฒิสกุล 

๓.นางสาวสิริพันธ? แซ$เอีย 

๔.นางสุคนธ? กล่ินหอม 

๕.นางสาวปนิฏฐา ปdอมหิน 

๖.นายนพรัตน? ม่ังมี 

๗.นางสาวหนูกูล สีลำโกน 

๘.นางสาวสุกัญญา โพธ์ิหา 

๙.นางสาวยุพรัตน? พงศ?ศิริเลิศ 

๑๐.นางสาวยุพิน ศุภกรพงศ?สิริ 

๑๑.นางสาวนัทพร ภูแลLนดี 

๑๒.นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

๑๓.นางสาวภารวี หริรักษ? 

๑๔.นางสาวพิมพฤดา บุญพิทักษ? 

๑๕.นางสาวธิดารัตน? พาโนมัย 

๑๖.นางสาวจารุวรรณ สอนจิตร 

 

 

จากสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 30 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

-รางวัลชนะเลิศ ประเภท เนตรนารีสามัญการ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประจำป3 ๒๕๖๓ 

๑.นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ? 

๒.นายเอกพล อิสระพันธ? 

๓.นางสาวยุพรัตน? พงศ?สิริเลิศ 

๔.นางสาวจารุวรรณ สอนจิตร 

๕.นางสาวธิดารัตน? พาโนมัย 

๖.นางสาวพิมพฤดา บุญพิทักษ? 

๗.นางสาวภารวี หริรักษ? 

๘.นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

๙.นางสาวนัทพร ภูแลLนดี 

๑๐.นางสาวยุพิน ศุภกรพงศ?สิริ 

๑๑.นางสุคนทิพย? กล่ินหอม 

๑๒.นางสาวปนิฏฐา ปdอมหิน 

๑๓.นายนพรัตน? ม่ังมี 

๑๔.นางสาวหนูกูล สีลำโกน 

๑๕.นางสาวสุกัญญา โพธ์ิหา 

๑๖.นางสาวจารุวรรณ สอนจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการ และเทคโนโลยี  ของนักเรียน  ระดับชาติ  

ป3การศึกษา ๒๕๖๑    

- การแขL งขัน เรียงร$อยถ$อยความ (การเขียน

เรียงความ) ระดับ ช้ัน ป .๔-ป .๖ ได$ รับรางวัล              

เหรียญทอง  ชนะเลิศ 

๑. เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร      

- กิจกรรม การแขLงขันการทำหนังสือเลLมเล็ก 

ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖  ได$รับรางวัลเหรียญทอง  

ชนะเลิศ                     

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 31 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน (ต6อ) 

 

 

 

 

๑. เด็กหญิงธัญทิพ  แตงเล็ก    

๒. เด็กหญิงนภัทร  จรุงกสิกร    

๓. เด็กหญิงธัญทิพ  แตงเล็ก    

- กิจกรรม การแขLงขันการใช$ผูกเง่ือน การทรงตัว 

และโยนบอล  ป.๑-ป.๓ ได$รับรางวัลเหรียญทอง   

๑. เด็กชายนัทธาฏา สังข?ศิริ   

๒. เด็กชายปฏิพล คำเลิศ   

๓. เด็กหญิงปทุมมา วังศิริ   

๔. เด็กหญิงสิริธาร ทรายแก$ว 

๕. เด็กหญิงเจนจิรา ดังชัยภูมิ 

- กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ป.๔-ป.๖

ได$รับรางวัลเหรียญทอง   

๑. เด็กหญิงธัญมาศ คฤหาสน?กนก 

๒. เด็กหญิงนิชชาภา ชัยชนะศักด์ิ   

๓. เด็กหญิงสิริกัญญา รินไทสงค? 

- กิจกรรม การแขLงขันหุLนยนต?ผสม ป.๑-ป.๖ 

 ได$รับรางวัลเหรียญเงิน   

๑.เด็กชายธนากรณ? ไกรยา  

๒. เด็กชายภานุวัฒน? กองงาม   

๓. เด็กชายภูเบศร? ใจธรรม 

- กิจกรรม การแขLงขันการประกวดโครงงานอาชีพ 

ป.๔-ป.๖ ได$รับรางวัลเหรียญเงิน   

๑. เด็กหญิงจิรภัคยา คำภิรมย? 

๒. เด็กหญิงธนกรณ? สวLางเนตร?    

๓. เด็กหญิงธนย?ชนก เสาวลี   

- กิจกรรม การแขLงขันประดิษฐ?ของใช$จากเศษวัสดุ

ธรรมชาติในท$องถ่ิน ป.๔-ป.๖ ได$รับรางวัล             

เหรียญเงิน   

๑. เด็กหญิงจิรภัคยา คำภิรมย? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 32 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

๒. เด็กหญิงธนกรณ? สวLางเนตร?    

๓. เด็กหญิงธนย?ชนก เสาวลี   

- กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-             

ป.๖ ได$รับรางวัลเหรียญเงิน 

๑. เด็กหญิงนภัทร จรุงกสิกร  

๒. เด็กชายก$อง 

๓. เด็กหญิงภัทรนันท? อุLนสวัสด์ิ  

๔. เด็กหญิงแพรวา คำภูแสน   

- กิจกรรม การแขLงขันการใช$โปรแกรมนำเสนอ  

ป.๔-ป.๖ ได$รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๑. เด็กหญิงจุฑาทิพย? วรรณะบำเพ็ญ 

๒. เด็กหญิงวราศินี ใหญLเย็น 

- กิจกรรม การใช$เข็มทิศ,การคาดคะเน และการ

สะกดรอย ป.๔-ป.๖ ได$รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๑. เด็กชายกันตพัฒน? ทองอยูL   

๒. เด็กชายกันต?กวี ธนาศิริเจริญ   

๓. เด็กชายชานนท? คำภูแสน  

๔. เด็กชายณัฐภัทร ลุงสุ   

๕. เด็กชายรัฐธรรมนูญ นามวงศ?   

๖. เด็กชายอนันดา จิตนกุศลศาสน? 

-รางวัล ชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญ การ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประจำป3 ๒๕๖๓ 

๑.เด็กชายภูริพัฒน? โพธ์ิงาม 

๒.เด็กชายชานนท? คำภูแสน 

๓.เด็กชายวุฒิภัทร สุขจำนง 

๔.เด็กชายภูมิภัทร สิทธิพรม 

๕.เด็กชายคุณธรรม พินทมร 

๖.เด็กชายธีระภัทร กองจันทร? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 33 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

๗.เด็กชายกัณฑ?เอนก สุนนทราช 

๘.เด็กชายกฤตธาดา สุภิมล 

๙.เด็กชายไตรภูมิ รอดสาตรา 

๑๐.เด็กชายกวิน วรรณะบำเพ็ญ 

๑๑.เด็กชายธราเทพ รอดเภา 

๑๒.เด็กชายฐิติวัฒน? ตLางกลาง 

๑๓.เด็กชายณัฐภัทร ลุงสุ 

๑๔.เด็กชายมงคล แสงโสดา 

๑๕.เด็กชายนิรันทร? คำดี 

๑๖.เด็กชายณัฐนนท? แสงใสรัตน? 

๑๗.เด็กชายธนากร สมคำพี 

๑๘.เด็กชายป�ยวัฒน? ชินพันธ? 

๑๙.เด็กชายดุลยวัต งามแพง 

๒๐.เด็กชายกฤษณะ รอดเภา 

๒๑.เด็กชายจิรพงษ? ภาคโภคี 

๒๒.เด็กชายคีตศิลป� ยางสูง 

๒๓.เด็กชายปวริศ แกLนจันทร? 

๒๔.เด็กชายรัชพล ยมมนา 

๒๕.เด็กชายธนพล ชัยวงค? 

๒๖.เด็กชายไชยวัฒน? ยอดพยุง 

๒๗.เด็กชายธนากร แตงกวารัมย? 

๒๘.เด็กชายธันวา กันภัย 

๒๙.เด็กชายศิวกร วงขัติย? 

๓๒.เด็กชายอาทิตย? โลกนิยม 

๓๓.เด็กชายพีรพัฒน? สุริวงษ? 

๓๔.เด็กชายเกรียงไกร หิงไธสง 

-รางวัล ชนะเลิศ เนตรนารีสามัญ การประกวด

ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร ประจำป3 ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 34 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

๑.เด็กหญิงพรรณวดี ขันติวงศ? 

๒.เด็กหญิงญาณศา โคตรรวงศ? 

๓.เด็กหญิงพิยดา ระดาบุตร 

๔.เด็กหญิงชนิภรณ? ชู 

๕.เด็กหญิงอินทรดา เสนานน 

๖.เด็กหญิงอนัญญา โสมเกษตรินทร? 

๗.เด็กหญิงกษิรา ศรีทา 

๘.เด็กหญิงปริฉัตร อินทรมหันต? 

๙.เด็กหญิงเปมนีย? ศรีวงษ? 

๑๐.เด็กหญิงพิชญาภร กองทอง 

๑๑.เด็กหญิงพิชญ?รญา โพธ์ิสวLาง 

๑๒.เด็กหญิงอาริษา คำแก$ว 

๑๓.เด็กหญิงแพรวา โพธ์ิกูล 

๑๔.เด็กหญิงอริสสา ตันตLอมแก$ว 

๑๕.เด็กหญิงปภาดา คำยาง 

๑๖.เด็กหญิงวศินี สีงาม 

๑๗.เด็กหญิงภัทรนันท? อุLนสวัสด์ิ 

๑๘.เด็กหญิงจารวี จารุวัชร?จีระกุล 

๑๙.เด็กหยิงเมธาวี บุญอนงค? 

๒๐.เด็กหญิงสุรินพร ทา 

๒๑.เด็กหญิงธัญชนก เกิดสุข 

๒๒.เด็กหญิงกัญญารัตน? งดงาม 

๒๓.เด็กหญิงอรัญญา ม่ิงเหล็ก 

๒๔.เด็กหญิงพัชชาพลอย ชัยศิริพร 

๒๕.เด็กหญิงชัญญานุช ยวงรัมย? 

๒๖.เด็กหญิงเมศญา ทรายกระโทก 

๒๗.เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีชู 

๒๘.เด็กหญิงกานต?ธิดา อยูLดี 

๒๙.เด็กหญิงธัญรดา สระทองบุญ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 35 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได)รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

๓๐.เด็กหญิงเจตนิพิฐ คำลุน 

๓๑.เด็กหญิงกวินธิดา ทองมี 

๓๒.เด็กหญิงเปรมวิกา คำจำปา 

๓๓.เด็กหญิงพลอยวรินทร? เวียงพล 

๓๔.เด็กหญิงสุชานันท? สินไชย 

 

6.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ 

ท่ี 

ช่ือ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค1/เปsาหมาย วิธีดำเนินการ ตัวบ6งช้ีความสำเร็จ 

๑ โครงการโรงเรียน

คุณธรรม 

 

๑. เพ่ือพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมอยLางเปHนระบบ 

๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนให$

มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคLาคLานิยม ๑๒ 

ประการ 

๓. เพ่ือให$นักเรียนมี

ทักษะกระบวนการคิด  

ทักษะการดำเนินชีวิต  

พ่ึงตนเองได$ และ

ชLวยเหลือสังคมได$ 

 

๑. การกำหนดคุณธรรม 

อัตลักษณ?ของโรงเรียน 

๒. กิจกรรม ๑ ห$องเรียน 

๑ โครงงานคุณธรรม 

๓. คLายยุวชนคนคุณธรรม 

๔. กิจกรรมครอบครัว

คุณธรรม 

๕. เข$าคLายพุทธบุตร 

๖. การติดตามและ

ประเมินผล 

๑. โรงเรียนได$รับรางวัล 

MOE AWARDS ระดับ

ดีเดLน  สาขาคุณธรรม  

ประเภทสถานศึกษา 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. เปHนโรงเรียนต$นแบบ

การสLงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  “ระดับ ๓ 

ดาว” โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. จาก

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒. 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเรียน 

(ลูกเสือ-เนตรนารี) 

 

 

 

 

๑. เพ่ือพัฒนาผู$เรียนให$มี

ระเบียบวินัย  มีความ

เปHนผู$นำผู$ตามท่ีดี  และ

มีความรับผิดชอบ 

๒. เพ่ือพัฒนาผู$เรียนให$มี

ทักษะการทำงานรLวมกัน  

๑. จัดทำแผนการเรียน

การสอนลูกเสือ-เนตรนารี 

๒. ดำเนินการสอนตาม

แผนการสอน 

๓. เข$าคLายลูกเสือ-      

เนตรนารี 

- ได$รับรางวัลชนะเลิศ         

การแขLงขันประกวด

ระเบียบแถวและเดินสวน

สนาม  ท้ัง ๔ ประเภท  

คือ ประเภทลูกเสือสำรอง  

เนตรนารีสำรอง  ลูกเสือ
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 36 

ท่ี 

ช่ือ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค1/เปsาหมาย วิธีดำเนินการ ตัวบ6งช้ีความสำเร็จ 

 

 

 

 

รู$จักการแก$ปnญหา  มี

เหตุผล  ตัดสินใจท่ี

เหมาะสม ชLวยเหลือ

แบLงปnน  เอ้ืออาทรและ

สมานฉันท? 

๓. เพ่ือสLงเสริมและ

สนับสนุนให$ผู$เรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค? 

๔. สรุปและรายงานผล

กิจกรรม 

สามัญ  และเนตรนารี

สามัญ  ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  และได$

เหรียญทอง ประเภท

ลูกเสือสามัญ และเนตร

นารีสามัญ ในการประกวด

ระเบียบแถวและเดิน            

สวนสนาม ระดับจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

๓. โครงการปลูกการ

อLานผLานการเขียน

เรียนรู$สูLโลกกว$าง 

๑. เพ่ือการอLานการเขียน 

๒. เพ่ือปลูกฝnงนิสัยรัก

การอLาน 

 

๑. ฝ©กการอLานให$นักเรียน 

๒. ฝ©กให$นักเรียนแตLง

นิทาน 

๓..ให$นักเรียนนำเสนอ

ผลงาน และประเมินผล 

- นักเรียนได$คะแนนเฉล่ีย       

O-NET วิ ช า ภ า ษ า ไท ย           

สูงกวLาระดับประเทศ 

-ได$รับรางวัลเหรียญทอง  

ชนะเลิศ การแขLงขันเรียง

ร$อยถ$อยความ (การเขียน

เรียงความ) ระดับช้ัน ป.๔-

ป .๖  ง า น ม ห ก ร ร ม

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง

ศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 

แ ล ะ เท ค โน โล ยี   ข อ ง

นั ก เรี ย น   ร ะ ดั บ ช า ติ                 

ป3การศึกษา ๒๕๖๑    

- ได$รับรางวัลเหรียญทอง  

ชนะ เลิศ กิจกรรม  การ

แขLงขันการทำหนังสือเลLม
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 37 

ท่ี 

ช่ือ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค1/เปsาหมาย วิธีดำเนินการ ตัวบ6งช้ีความสำเร็จ 

เล็ก ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖

งานมหกรรมความสามารถ

ท า ง ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม  

วิชาการ และเทคโนโลยี  

ของนักเรียน  ระดับชาติ  

ป3 ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๑                          
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 38 

 

 

 

 

 

 

ส#วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 39 

 

 

 

 

ส6วนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 

โครงสร)างการบริหารงานโรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนท1อนุสรณ1) 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 40 

 

วิสัยทัศน1โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนท1อนุสรณ1) 

 “องค?การแหLงการเรียนรู$ เคียงคูLเทคโนโลยี มีใจรักษ?ส่ิงแวดล$อม เพียบพร$อมคุณธรรมน$อมนำเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

 

พันธ1กิจโรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนท1อนุสรณ1) 

 1.พัฒนาผู$เรียนให$มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ?มีคุณธรรม 

จริยธรรม รักความเปHนไทยและรับผิดชอบตLอสังคม 

 2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สนองตLอความแตกตLางระหวLางบุคคล โดยใช$นวัตกรรม ท่ี

หลากหลาย สูLความเปHนเลิศทางวิชาการอยLางย่ังยืน 

 3.พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ เอ้ือตLอการพัฒนาผู$ อยLางรอบ

ด$าน 

 4.พัฒนาสLงเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให$มีความรู$ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ 

 5.พัฒนาระบบริหารจัดการด$วยระบบคุณภาพโดยใช$รูปแบบนวัตกรรมการบริหารงานBNB.T–ASEAN Model 

เพ่ือพัฒนา3Modern สูLโรงเรียนคุณภาพ 

 6. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีในการถLายทอดเน้ือหาความรู$เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ิมโอกาสแล เสมอภาคทาง

การศึกษา สLงเสริมการเรียนรู$ตลอดชีวิต 

 7. พัฒนาสถานศึกษาให$เปHนแหลLงเรียนรู$และมีสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือตLอการเรียนรู$อยLางมีคุ 

 8.พัฒนาส่ิงแวดล$อมและอนุรักษ?พลังงาน 

 9.พัฒนาผู$เรียนให$มีคุณธรรม นำความรู$ 

 10.จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 11.ประสานความรLวมมือในการจัดการศึกษาระหวLางครู ผู$ปกครอง ชุมชน และองค?กรตLางๆ 

 

เปsาหมาย 

 1.คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปHนคนเกLง คนดี มีความสุข มีความรู$ มีคุณธรรม จริยธรรม มี รับผิดชอบตLอ

ตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเปHนไทย น$อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได$มาตรฐาน สนองความต$องการของผู$เรียน ชุมชน และสังคม 

 3.มีกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู$ การวัดผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพเอ้ือ พัฒนานักเรียน

อยLางรอบด$าน 

 4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชี 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 41 

 5.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาด$วยระบบคุณภาพท้ังองค?กร 

 6.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีสLงเสริมและสนับสนุนให$ครูและนักเรียนใช$ในการจัดการศึกษา เรียนท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนสLงเสริมการเรียนรู$ตลอดชีวิต 

 7.สถานศึกษาเปHนแหลLงเรียนรู$ และมีสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือตLอการเรียนรู$อยLางมีคุณภาพ 

 8.โรงเรียนมีส่ิงแวดล$อมท่ีดีเอ้ือตLอการจัดการเรียนรู$และสLงเสริมการอนุรักษ?พลังงาน 

 9.ผู$เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น าความรู$ไปใช$ในชีวิตประจำวันได$ 

 10.บุคลากรในองค?กรดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 11.โรงเรียนผLานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

เอกลักษณ1ของโรงเรียน 

 ย้ิมงLาย  ไหว$สวย 

อัตลักษณ1ของนักเรียน 

 โรงเรียนอนุรักษ?ส่ิงแวดล$อม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค1 

 1.รักชาติศาสน? กษัตริย? 

 2.ซ่ือสัตย?สุจริต 

 3.มีวินัย 

 4.ใฝbเรียนรู$ 

 5.อยูLอยLางพอเพียง 

 6.มุLงม่ันในการทำงาน 

 7.รักความเปHนไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

แนวจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) มุLงจัดการศึกษาให$มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และสอดคล$องกับความต$องการของท$องถ่ิน เพ่ือเปHนการสร$าความม่ันใจให$กับผู$เก่ียวข$องทุกฝbายวLาผู$เรียนทุกคนจะ

ได$รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพมีความรู$ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค?ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดไว$ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ1การพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ?ท่ี1 :พัฒนาคุณภาพผู$เรียน 

 กลยุทธ?ท่ี2 :พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 42 

 กลยุทธ?ท่ี3 :เสริมสร$างสังคมแหLงการเรียนรู$ 

 กลยุทธ?ท่ี4 :สLงเสริมอัตลักษณ?ของสถานศึกษาโดดเดLน 

 กลยุทธ?ท่ี5 :พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 แผนงบประมาณของโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$ดำเนินการจัดสรรตามกลยุทธ?ระดับตLาง 

ๆ ของโรงเรียนดังน้ี กลยุทธ?ระดับองค?กรจัดแผนโครงการเข$าตามมาตรฐานการศึกษาข้ันปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 

ตัวบLงช้ี และ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบLงช้ี เพ่ือสอดคล$องกับการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  และจัดแผนงานโครงการแบLงตามกลุLมงานท่ีรับผิดชอบของโรงเรียน ดังน้ี 

 - แผนงานบริหารโครงการ  กลุLมบริหารงานวิชาการ 12 โครงการ 

 - แผนงานบริหารโครงการ  กลุLมบริหารงานการเงินและพัสดุ 4 โครงการ 

 - แผนงานบริหารโครงการ  กลุLมบริหารงานบุคคล  3 โครงการ 

 - แผนงานบริหารโครงการ  กลุLมบริหารท่ัวไป  8 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 43 

 

ส#วนท่ี 3 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประมาณ

การงบประมาณ  

จำแนกตามโครงสร=างการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 44 

ส9วนที่ 3 

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ  

จำแนกตามโครงสรKางการบริหารงานของสถานศึกษา 

กรอบการจัดสรรงบประมาณป1การศึกษา 2565 โรงเรียนบKานหนองบอน(นัยนานนทOอนุสรณO) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ลำดับ

ท่ี 

ระดับ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม หมายเหตุ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู2เรียน 

บำรุงการศึกษา รายได2

สถานศึกษา 

1. ปฐมวัย       

2. ประถมศึกษา       

3. อ่ืนๆ 

- อาหาร

กลางวัน

นักเรียน 

- อาหารเสริม 

(นม) 

- ระดม

ทรัพยากร 

      

รวม       

 

 

(ลงช่ือ)                          ผู$ขอต้ังงบประมาณ  (ลงช่ือ)                               ผู$ให$ความเห็นชอบ 

       (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?)             (.........................................) 

     ผู6อำนวยการโรงเรียนบ6านหนองบอน  

              (นัยนานนท3อนุสรณ3) 

 ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนบ6านหนองบอน (นัยนานนท3อนุสรณ3) 

 
 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 45 

กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปcการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนท1อนุสรณ1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
โครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนา

ผู2เรียน 

บำรุง

การศึกษา 

รายได2

สถานศึก

ษา 

1.โครงการแนะแนวและระบบดูแลชJวยเหลือนักเรียน       

2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

3.โครงการการแก2ปRญหาการอJานออก-เขียนได2ภาษาไทย      

4.โครงการพัฒนาผู2เรียนที่มีความต2องการพิเศษ      

5.โครงการ ๖ กิจกรรมหลักกับหนูน2อยอนุบาล      

6.โครงการคJายศิลปะ      

7.โครงการบัณฑิตน2อย      

8.โครงการหนูน2อยรักการอJาน      

9.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย      

10.โครงการหนูน2อยปฐมวัยรีไซเคิล      

11.โครงการ การนิเทศภายใน      

12.โครงการผลิตสื่อปฐมวัย      

13.โครงการออมตามรอยเท2าพJอพอเพียง      

14.โครงการครูพระสอนศีลธรรม      

15.โครงการเข2าคJายธรรมะ      

16.โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เน2นผู2เรียนเปeนสำคัญ      

17.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

18.โครงการน2อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูJการจัดการเรียนรู2      

19. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

20.โครงการการวัดและประเมินผลอยJางมีคุณภาพ      

21.โครงการห2องสมุดมีชีวิต สุดล้ำนำปRญญา      

22.โครงการมารยาทไทย      

23.โครงการอาหารกลางวัน      

24.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

25.โครงการพัฒนาการเงิน  บัญชี  และพัสด ุ      

26.โครงการสาธารณูปโภคและวัสดุเพื่อใช2ในการเรียนการสอน      

27.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ      

28.โครงการการพัฒนาบุคลากรและสร2างขวัญกำลังใจ      

29.โครงการจ2างครูตJางชาต ิบุคลากรเชี่ยวชาญและบุคลากร      

30.โครงการสJงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร      

31.โครงการสJงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน      

32.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ      



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 46 

โครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนา

ผู2เรียน 

บำรุง

การศึกษา 

รายได2

สถานศึก

ษา 

33.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล2อม      

34.โครงการอนุรักษgพลังงานและสิ่งแวดล2อม      

35.โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา       

36.โครงการประกันอุบัติเหตุหมูJสำหรับนักเรียน      

37.โครงการโรงเรียนคุณธรรม      

รวมงบประมาณที่ต2งไว2      

 

งานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป5การศึกษา 2565 

กลุ>มบริหารงาน ช่ือโครงการ หนDา 

วิชาการ 

1.โครงการแนะแนวและระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียน  46 

2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 53 

3.โครงการการแก$ปnญหาการอLานออก-เขียนได$ภาษาไทย 58 

4.โครงการพัฒนาผู$เรียนท่ีมีความต$องการพิเศษ 62 

5.โครงการ ๖ กิจกรรมหลักกับหนูน$อยอนุบาล 67 

6.โครงการคLายศิลปะ 75 

7.โครงการบัณฑิตน$อย 79 

8.โครงการหนูน$อยรักการอLาน 83 

9.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 88 

10.โครงการหนูน$อยปฐมวัยรีไซเคิล 93 

11.โครงการการนิเทศภายใน 98 

12.โครงการผลิตส่ือปฐมวัย 104 

13.โครงการออมตามรอยเท$าพLอพอเพียง 109 

14.โครงการครูพระสอนศีลธรรม 113 

15.โครงการเข$าคLายธรรมะ 118 

16.โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 123 

17.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 130 

18.โครงการน$อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูLการจัดการเรียนรู$ 134 

19. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 140 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 47 

กลุ>มบริหารงาน ช่ือโครงการ หนDา 

20.โครงการการวัดและประเมินผลอยLางมีคุณภาพ 145 

21.โครงการห$องสมุดมีชีวิต สุดล้ำนำปnญญา 151 

22.โครงการมารยาทไทย 155 

งบประมาณ 

23.โครงการอาหารกลางวัน 160 

24.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 164 

25.โครงการพัฒนาการเงิน  บัญชี  และพัสดุ 170 

26.โครงการสาธารณูปโภคและวัสดุเพ่ือใช$ในการเรียนการสอน 175 

บุคคล 

27.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 179 

28.โครงการการพัฒนาบุคลากรและสร$างขวัญกำลังใจ 185 

29.โครงการจ$างครูตLางชาติ บุคลากรเช่ียวชาญและบุคลากร 191 

ท่ัวไป 

30.โครงการสLงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร 198 

31.โครงการสLงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 203 

32.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 210 

33.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล$อม 216 

34.โครงการอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม 220 

35.โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  226 

36.โครงการประกันอุบัติเหตุหมูLสำหรับนักเรียน 231 

แผนงานตามแผน 

การศึกษาชาติ 

37.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 236 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 48 

 

กลุ#มบริหาร 

งานวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 49 

ช่ือโครงการ   โครงการแนะแนวและระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียน  

ลักษณะโครงการ  £ โครงการใหมL    R โครงการตLอเน่ือง  

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี 1 - 2 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน ข$อท่ี 1 

งานบริหารท่ีรับผิดชอบ    งานวิชาการ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 

    

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542  หมวดท่ี 1 บทท่ัวไปความมุLงหมาย และหลักการ   

มาตราท่ี  6 การจัดการศึกษาต$องเปHนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให$เปHนมนุษย?ท่ีสมบูรณ?ท้ังรLางกายจิตใจ  สติปnญญา  

ความรู$ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูLรLวมกันกับผู$อ่ืนได$อยLางมีความสุข                                                                                                                                                                                                                    

    ระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียน เปHนกระบวนการดำเนินงานท่ีมีแบบแผนข้ันตอนชัดเจนในการสLงเสริม 

พัฒนา ปdองกันและแก$ไขปnญหาให$นักเรียนได$รับการพัฒนาอยLางเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตLางระหวLาง

บุคคล โดยยึดหลักการมีสLวนรับผิดชอบ รLวมคิด รLวมปฏิบัติรLวมแก$ไขปnญหาจากผู$ท่ีเก่ียวข$องทุกฝbาย เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนักเรียนให$มีทักษะการดำรงชีวิตอยูLในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยLางรวดเร็วได$อยLางมีความสุข 

 โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกลLาว จึงได$ดำเนินการ

จัดทำโครงการแนะแนวและระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียน เพ่ือการดูแลชLวยเหลือนักเรียนให$สมบูรณ?และเกิดการ

ขับเคล่ือนอยLางตLอเน่ือง  

วัตถุประสงค1 

1.  เพ่ือให$นักเรียนได$รับการดูแลชLวยเหลือตามหลักการจัดระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียน 

2.  เพ่ือให$ครูมีข$อมูลนักเรียน และสามารถนำไปพัฒนานักเรียนตามความสามารถท่ีหลากหลาย 

3.  เพ่ือให$นักเรียนมีความสุข สามารถเรียนรู$ได$อยLางเต็มความสามารถโดยไมLวิตกกังวลใดๆ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 50 

เปsาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนร$อยละ 100 ได$รับการพัฒนาโดยมีข$อมูลนักเรียนรายบุคคล 

2.  ครูร$อยละ 100 จัดทำข$อมูลนักเรียนรายบุคคล 

3.  ครูร$อยละ 100 ใช$ข$อมูลนักเรียนรายบุคคล ในการพัฒนาผู$เรียน 

4.  ครูร$อยละ 100 ปฏิบัติหน$าท่ีดูแลชLวยเหลือนักเรียนอยLางเต็มความสามารถ 

5.  นักเรียนร$อยละ 100 ได$รับการดูแลชLวยเหลือ ตามหลักการจัดระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนทุกคนมีความสุข สามารถเรียนรู$ได$อยLางเต็มความสามารถโดยไมLมีความกังวล 

 2.  นักเรียนท่ีมีปnญหาได$รับความชLวยเหลือให$มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ปฏิทินการดำเนินงาน 

ระยะเวลา 

 

กิจกรรม 

ปcการศึกษา 2565 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. ศึกษานโยบายของ

โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสพฐ. 

ในสLวนท่ีเก่ียวข$อง 

กับโครงการฯ 

2. ศึกษาผลการดำเนิน

โครงการฯ ในป3ท่ีผLานมา  

3. ศึกษาบริบทและสภาพ

ความเปHนไปได$ในการ

พัฒนาโครงการฯ 

4. จัดทำโครงการฯ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 51 

นำเสนอตLอฝbายบริหาร 

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือ

ช้ีแจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

2. ดำเนินงานตาม

โครงการฯ 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. การสรุปผล  

2. จัดทำรายงาน 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1.วิเคราะห?/ปรับปรุง 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 52 

วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู)รับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ (P)  

1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี  

     การศึกษาและ สพฐ. ในสLวนท่ีเก่ียวข$อง  

     กับโครงการฯ 

2.  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในป3ท่ี  

     ผLานมา  

3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเปHนไปได$ 

     ในการพัฒนาโครงการฯ 

4.  จัดทำโครงการฯ นำเสนอตLอฝbายบริหาร  

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

  

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

นางสาววราพร  โพธ์ิสาชัย 

นายณัฐพัชร  ปdอมหิน 

นางสาวหนูกูล  สีลำโกน 

 

ข้ันดำเนินการ (D) 

1.  ประชุมคณะทำงานเพ่ือช้ีแจงโครงการฯ   

      และมอบหมายภาระงาน 

2.  ดำเนินงานตามโครงการฯ  

  2.1 จัดเตรียมแบบฟอร?มตLางๆท่ีในในระบบ

ดูแลและชLวยเหลือนักเรียน 

  2.2 กิจกรรมจัดเก็บข$อมูล 

  2.3 กิจกรรมคัดกรองข$อมูลนักเรียน 

          กลุLมปกติ             กลุLมเกLง 

          กลุLมเส่ียง             กลุLมกลาง 

          กลุLมท่ีมีปnญหา       กลุLมอLอน 

   2.4 กิจกรรมเย่ียมบ$านนักเรียน 

   2.5 จัดทำระบบสารสนเทศระดับห$องเรียน 

ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 

   2.6 จัดระบบชLวยเหลือตามภาวะเส่ียงของ

นักเรียน (ดูแลชLวยเหลือตามสภาพปnญหาท่ี

แท$จริง) 

 

 

 

 

100,000 

  

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

นางสาววราพร  โพธ์ิสาชัย 

นายณัฐพัชร  ปdอมหิน 

นางสาวหนูกูล  สีลำโกน 

ครูประจำช้ัน 

ครูประจำช้ัน 

ครูประจำช้ัน 

 

 

 

ครูประจำช้ัน 

ครูประจำช้ัน 

 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 53 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู)รับผิดชอบ 

ครูประจำช้ัน 

 

ข้ันนิเทศติดตามผล (C) 

       ผู$รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 

การดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  

ในการดำเนินกิจกรรมของผู$เก่ียวข$องให$เปHนไป

ตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด 

 

- 

 

ตลอดป3

การศึกษา 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

นางสาววราพร  โพธ์ิสาชัย 

นายเอกพล อิสระพันธ? 

นางสาวหนูกูล  สีลำโกน 

ครูประจำช้ัน 

ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 

  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ 

  4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอ 

ฝbายบริหาร 

 

- 

- 

 

 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

นางสาววราพร  โพธ์ิสาชัย 

นายเอกพล อิสระพันธ? 

นางสาวหนูกูล  สีลำโกน 

รวมงบประมาณ 

      เงินงบประมาณ 

      เงินนอกงบประมาณ 

 

100,000 

- 

 

 

                      รวมท้ังส้ิน 100,000 บาท 

 

 

งบประมาณ ได)รับจัดสรร   

รายละเอียดการใช)จ6ายงบประมาณ ค6าใช)สอย ค6าตอบแทน ค6าวัสดุ 

คLาวัสดุ อุปกรณ? ในการจัดทำข$อมูลนักเรียนรายบุคคล  

(เคร่ืองคอมพิวเตอร? ,กระดาษ ,แฟdม ,ไส$แฟdม ,หมึกพิมพ? ,ลวดเย็บ

กระดาษ) 

 

- -  100,000   

รวม - - 100,000 

รวม 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ)วน) 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 54 

การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ6งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

ด"านปริมาณ 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชLวยเหลือผู$เรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู$เรียนทุกคนในระดับดี          

ในกิจกรรมตLอไปน้ี 

• กิจกรรมระบบการดูแลชLวยเหลือนักเรียน 

• กิจกรรมเย่ียมบ$านนักเรียน 

• กิจกรรมจัดเก็บข$อมูล 

• กิจกรรมคัดกรองข$อมูลนักเรียน 

- กลุLมปกติ 

- กลุLมเส่ียง 

- กลุLมท่ีมีปnญหา 

• จัดทำระบบสารสนเทศระดับห$องเรียน ระดับช้ัน

เรียนและระดับโรงเรียน 

• จัดระบบชLวยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแล

ชLวยเหลือตามสภาพปnญหาท่ีแท$จริง 

2.  ครูร$อยละ 80 เย่ียมบ$านนักเรียนทุกคนและนำข$อมูลระบบ
ประเมินผลดูแลชLวยเหลือผู$เรียน ไปใช$ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมตLอไปน้ี 
 
 

• กิจกรรมเย่ียมบ$านนักเรียน 

• กิจกรรมคัดกรองข$อมูลนักเรียน. 

 

• จัดทำระบบสารสนเทศระดับห$องเรียน ระดับช้ัน

เรียนและระดับโรงเรียน 

 
สัมภาษณ? 
 
 

สังเกต 
 
สำรวจ 
 
 
ทดสอบ 

 
 
 
 
 
ประเมินผล 

 
 
 
 
ประเมินผล 
 

 

 

 

สัมภาษณ?,สอบถาม 

 

ประเมินผล,ทดสอบ 

 

 
แบบสัมภาษณ? 
 
 

แบบสังเกต 
 
แบบสำรวจ 
 
 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
แบบประเมินผล 

 
 
 
 
แบบประเมินผล 
 

 
 
 
แบบบันทึกการ
เย่ียมบ$าน 
แบบประเมิน

แบบทดสอบ  
 
แบบประเมินผล 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 55 

ตัวบ6งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

 

ประเมินผล 
 

 

ด"านคุณภาพ 

         การดำเนินงานตามระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียนเปHนไป

อยLางเปHนระบบ ครบถ$วนสมบูรณ? และนักเรียนทุกคนได$รับการ

ชLวยเหลือตามความแตกตLางอยLางท่ัวถึง 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 

 

ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

1. นักเรียนได$รับการดูแลชLวยเหลือตามหลักการจัดระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียน 

2. ครูมีข$อมูลนักเรียน และสามารถนำไปพัฒนานักเรียนตามความสามารถท่ีหลากหลาย   

3. นักเรียนมีความสุข สามารถเรียนรู$ได$อยLางเต็มความสามารถโดยไมLวิตกกังวลใดๆ 

 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผู$เสนอโครงการ 

         (นางสาวประภาพร  สุทธิประภา)                                   

                       ครู  

 

              

    ลงช่ือ.....................................................ผู$อนุมัติโครงการ 

                    (นางนภาพร   ศรีสุคันธพฤกษ?) 

        ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 56 

 

แผนงาน    คุณภาพของผู$เรียน 

ช่ือโครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ลักษณะโครงการ   โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

     มาตรฐานท่ี 1 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน ข$อท่ี 1  

งานบริหารท่ีรับผิดชอบ   งานวิชาการ 

ผู)รับผิดชอบ    นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม 2565  ถึง 31 มีนาคม 2566 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 จุดมุLงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ   พ.ศ.2542   และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ท่ีวLา การจัดการศึกษาต$องเปHนไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให$เปHนมนุษย?ท่ีสมบูรณ?

ท้ังรLางกาย จิตใจ  สติปnญญา  ความรู$และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถอยูLรLวมกับ

ผู$อ่ืนได$อยLางมีความสุข  ในกระบวนการเรียนรู$มุLงปลูกฝnงจิตสำนึกท่ีถูกต$องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเปHนพระประมุข รู$จักสิทธิหน$าท่ีของตนเอง สLงเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมของชาติ  ภูมิปnญญาท$องถ่ิน รู$จักอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล$อม  ประกอบกับแนวการจัด

การศึกษา กำหนดให$มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู$ท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ ให$ผู$เรียนได$รู$จักพัฒนาตนเองให$เต็มตาม

ศักยภาพของแตLละบุคคล  การจัดกระบวนการเรียนรู$ต$องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล$อม  ส่ือการเรียน   ภูมิ

ปnญญาท$องถ่ินและแหลLงเรียนรู$ท่ีหลากหลาย   

 ท้ังน้ีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนได$กำหนดวิสัยทัศน?ให$เปHนองค?การแหLงการเรียนรู$  

เคียงคูLเทคโนโลยี  มีใจรักษ?ส่ิงแวดล$อม  เพียบพร$อมคุณธรรม  น$อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปdาหมายเพ่ือ

พัฒนานักเรียนให$มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู$ในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การ

ส่ือสาร การใช$เทคโนโลยี มีความเปHนผู$นำ มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบตLอตนเองและสังคม มี

ความเปHนเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาคภูมิใจในความเปHนไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
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สุขภาพจิต มีภูมิคุ$มกันตLออบายมุข สารเสพติด สามารถดำรงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมี

ความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย? 

 ดังน้ันเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุLงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ   พ.ศ.2542   

และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  วิสัยทัศน? พันธกิจ และเปdาหมาย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึง

ได$จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน 

2. วัตถุประสงค1 

1.  เพ่ือให$นักเรียนมีความรู$และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู$ในทุกกลุLมสาระ 

2.  เพ่ือให$นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุLมสาระสูงกวLาป3ท่ีผLานมา 

3.  เพ่ือให$นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (RT, NT, O-NET, ข$อสอบกลาง)  

ทุกกลุLมสาระสูงกวLาป3ท่ีผLานมา 

3. เปsาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)ทุกคน 

 

 เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนมีความรู$และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู$ในทุกกลุLมสาระ   

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุLมสาระสูงกวLาป3ท่ีผLานมา 

3.  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุLมสาระเพ่ิมข้ึนไมLน$อยกวLาร$อยละ 3 

 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1ประชุมผู$เก่ียวข$องวางแผน

พัฒนาและขออนุมัติโครงการ 

2 แตLงต้ังคณะกรรมการ 
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ข้ันดำเนินการ (D) 

1 วิเคราะห?ผลสัมฤทธ์ิป3กศ.65 

2.กิจกรรมสLงเสริมนิสัยรักการ

อLาน 

3.พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 

4.พัฒนาการเรียนการสอน          

- วิทยาศาสตร? 

- สังคมศึกษา ฯ 

- ภาษาอังกฤษ 

5. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

RT, NT , O-Net , ข$อสอบกลาง  

6.กิจกรรมการแขLงขัน  

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

             

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามโครงการ  

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน 

(A) 

1 ประเมินโครงการ 

2 สรุปรายงาน/เผยแพรL/พัฒนา 
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5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1.วิเคราะห?ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ป3การศึกษา 2565 

 1,000 ครูผู$สอนทุกคน 

2. กิจกรรมสLงเสริมนิสัยรักการอLาน 

3. พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 

4. พัฒนาการเรียนการสอน                   

- วิทยาศาสตร? 

- สังคมศึกษา ฯ 

- ภาษาอังกฤษ 

 50,000 ครูผู$สอนทุกคน 

5. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ RT, NT , 

O-Net , ข$อสอบกลาง 

 80,000 ครูผู$สอนทุกคน 

6. กิจกรรมการแขLงขัน  ศิลปหัตถกรรม-

นักเรียน 

 50,000 ครูผู$สอนทุกคน 

6. สรุปและรายงานผลโครงการ  1,000 คณะทำงานโครงการ 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  พฤษภาคม  2565  -  เมษายน  2566 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 คLาใช$สอยจำนวน                       182,000   บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ)วน) 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนท่ีต่ำ

กวLา 2.50 มี จำนวนลดลง และจำนวนนักเรียนท่ี

ได$ระดับ 3 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนในทุกกลุLมสาระ ไมLน$อย

กวLาร$อยละ 3 

2.  นักเรียนมีผลเฉล่ียการประเมินระดับชาติ 

(RT, NT, O-NET, ข$อสอบกลาง)  ในทุกกลุLม

สาระเพ่ิมข้ึนไมLต่ำกวLา ร$อยละ  3   

1.  ทดสอบความรู$นักเรียน 

2.  ประเมินทักษะ

ความสามารถนักเรียน 

3. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการ

ทดสอบระดับชาติ (RT, NT, 

O-NET, ข$อสอบกลาง)   

1.   แบบทดสอบ 

2.  แบบประเมินทักษะ

ความสามารถนักเรียน 

3.แบบสรุปและประเมินผล 
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9. ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

9.1.  นักเรียนมีความรู$และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู$ในทุกกลุLมสาระ   

9.2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุLมสาระสูงกวLาป3ท่ีผLานมาไมLน$อยกวLาร$อยละ 3 

9.3.  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (RT, NT, O-NET, ข$อสอบกลาง) สูงกวLาคLาเฉล่ียระดับประเทศ

และสูงกวLาป3ท่ีผLานมาไมLน$อยกวLาร$อยละ 3 

 

 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผู$เสนอโครงการ 

                                           (นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย) 

                                       

                                                              ครู  

 

               

                                     ลงช่ือ.....................................................ผู$อนุมัติโครงการ 

                        (นางนภาพร   ศรีสุคันธพฤกษ?) 

            ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   โครงการการแก$ปnญหาการอLานออก-เขียนได$ภาษาไทย 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

                                        มาตรฐานท่ี 4  ตัวบLงช้ีท่ี 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

                                        มาตรฐานท่ี 5  ตัวบLงช้ีท่ี 5.1 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน  ข$อท่ี 1, 2 และ 6 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสงวนศิล  จันทะคุณ 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเปHนเอกลักษณ?ของชาติ  เปHนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกLอให$เกิดความเปHนเอกภาพและเสริมสร$าง

บุคลิกของคนในชาติให$มีความเปHนไทย เปHนเคร่ืองมือในการติดตLอส่ือสารเพ่ือสร$างความเข$าใจและความสัมพันธ?ท่ีดี

ตLอกัน ทำให$สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตรLวมกันในสังคมประชาธิปไตยได$อยLางสันติสุข และ

เปHนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู$ ประสบการณ? จากแหลLงข$อมูลสารสนเทศตLางๆ เพ่ือพัฒนาความรู$ พัฒนา

กระบวนการคิด วิเคราะห? วิจารณ? และสร$างสรรค?ให$ทันตLอการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก$าวหน$าทาง

วิทยาศาสตร? เทคโนโลยี ตลอดจนการนำไปใช$ในการพัฒนาอาชีพให$มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปHน

ส่ือแสดงภูมิปnญญาของบรรพบุรุษ ด$านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปHนสมบัติล้ำคLาควรแกLการเรียนรู$ 

อนุรักษ?และสืบสานให$อยูLคูLชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษา ๒๕๕๑) ภาษาไทยเปHนทักษะท่ีต$องฝ©กฝนจนเกิด

ความชำนาญในการใช$ภาษาเพ่ือการส่ือสารการเรียนรู$อยLางมีประสิทธิภาพ และนำไปใช$ ในชีวิตจริงการอLานและ

การเขียนมีความสำคัญอยLางมากท่ีจะต$องได$รับการพัฒนาอยLางเรLงดLวน เน่ืองจากพบวLาโรงเรียนตLางๆมีปnญหาด$าน

การอLาน การเขียน  

สำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได$เล็งเห็นถึงปnญหาดังกลLาวจึงได$ประกาศจุดเน$นการพัฒนา

ผู$เรียนด$านการอLาน และการเขียนดังน้ี 

ระดับช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๑-๒ เน$นการอLานออก เขียนได$ 

ระดับช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๓-๖ เน$นการอLานคลLอง เขียนคลLอง 

ดังน้ันโครงการพัฒนาการอLานออก เขียนได$ อLานคลLอง เขียนคลLอง เปHนโครงการหน่ึงท่ีสนองจุดเน$น

ดังกลLาว 
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2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือพัฒนาการอLานการเขียนของนักเรียนทุกระดับช้ันท่ีมีปnญหาด$านการอLานการเขียนให$สามารถอLาน

ออกเขียนได$ 

2.2 เพ่ือยกระดับสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุLมสาระให$สูงข้ึน  

2.3เพ่ือผลิตส่ือและจัดหานวัตกรรมประกอบการสอนซLอมเสริม 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  ผลิตส่ือและจัดหานวัตกรรมประกอบการสอนซLอมเสริมครบทุกระดับช้ัน 

  3.1.2 จัดสอนซLอมเสริมให$กับนักเรียนท่ีมีปnญหาด$านการอLานการเขียนทุกคน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ครูมีส่ือในการจัดกิจกรรมการสอนซLอมเสริมร$อยละ 80  

  3.2.2 นักเรียนท่ีมีปnญหาด$านการอLานการเขียนได$รับการสอนซLอมเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

ร$อยละ 85 

                    3.2.3นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุLมสาระฯสูงข้ึน 
 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1 ประชุมคณะกรรมการ 

2 จัดทำคำส่ังคณะทำงาน 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1 คัดกรองนักเรียนท่ีมีปnญหาด$าน

อLาน 

2 ผลิตและจัดหาส่ือการสอนซLอม

เสริมทุกระดับช้ัน 

3 จัดกิจกรรมการสอนซLอมเสริม 

   กิจกรรมการอLานและการเขียน

เพ่ือการคิดวิเคราะห?สัปดาห?ละ 1 

ชม. 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C)             
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รายการ พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1ประเมินผล 

2.จัดทำรายงาน 

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

1. วิเคราะห?ผลการดำเนินงานเพ่ือ

จัดเตรียมทำโครงการตLอไป 

            

 

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอโครงการ  1,000  ครูสงวนศิล.ครูผู$สอน

ภาษาไทย 

2 คัดกรองนักเรียนท่ีมีปnญหาด$านการอLาน  2,000 ครูประจำช้ัน  

3 ผลิตและจัดหาส่ือการสอนซLอมเสริมทุกระดับช้ัน  95,000 ครูผู$สอนภาษาไทย 

4  จัดกิจกรรมการสอนซLอมเสริม  1,000 ครูผู$สอนภาษาไทย 

5 ประเมินผลและจัดทำรายงาน        1,000 ครูสงวนศิล จันทะคุณ 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 16 พฤษภาคม 2566 

7.  งบประมาณท่ีใช) 

 7.1 ประชุมคณะกรรมการ                1,000 บาท 

 7.2 คัดกรองนักเรียนท่ีมีปnญหาด$านการอLาน     2,000   บาท 

           7.3 ผลิตและจัดหาส่ือการสอนซLอมเสริมทุกระดับช้ัน        95,000   บาท 

 7.4 จัดกิจกรรมการสอนซLอมเสริม      1,000  บาท   

           7.5 ประเมินผลและจัดทำรายงาน                          1,000  บาท 

      รวม   100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ)วน) 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 64 

 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1 ร$อยละ85 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 3 อLานออกเขียนได$ 

2 ร$อยละ85 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 6 อLานคลLองเขียน

คลLอง 

1 การสังเกต 

2 สอบถาม 

3 ผลงานนักเรียน 

4 ทดสอบ 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-ผลการเรียนรู$ 

-แบบทดสอบ 

 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1 นักเรียนมีการพัฒนาด$านการอLาน การเขียน ดีข้ึนจากการได$รับการพัฒนาอยLางตLอเน่ือง จนสามารถ

อLานออก เขียนได$ 

 9.2 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุLมสาระสูงข้ึนทุกระดับช้ัน 
 

ผู$เสนอโครงการ 

 

 

(นางสงวนศิล จันทะคุณ) 

ครูชำนาญการ 

 

ผู$อนุมัติโครงการ 

                                            

 

                                                 (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ? ) 

                                                       ผู$อำนวยการโรงเรียน 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาผู$เรียนท่ีมีความต$องการพิเศษ 

ลักษณะโครงการ:        ¨ โครงการใหมL             R โครงการตLอเน่ือง  

สนองยุทธศาสตร1 สพฐ.  ข)อท่ี 1- 2                                                

สนองกลยุทธ1 สพป.กทม.           

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขั 5นพื 5นฐานเพื9อประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
                                                 มาตรฐานที9 1  

                                         มาตรฐานท่ี 3  

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราพร  โพธ์ิสาชัย 

ระยะเวลาดำเนินการ              1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566  

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ พ.ศ๒๕๕๒ และฉบับแก$ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ๒๕๔๕ ท่ีแสดง

เจตนารมณ?การศึกษาของประชาชนให$สูงข้ึน  โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการรับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไมLน$อยกวLา๑๒ ป3ท่ีรัฐต$องจัดโดยไมLเสียคLาใช$จLาย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิ และโอกาสได$รับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปHนพิเศษซ่ึงสอดคล$องเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ

๒๕๕๑ ท่ีกลLาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได$รับโอกาส และบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและ

ทุกรูปแบบท่ีหลากหลายอยLางมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยูLในสังคมได$อยLางมีความสุขตามศักยภาพของแตLละบุคคล  

และแผนการศึกษาแหLงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ๒๕๔๒-๒๕๕๙) ท่ีได$ให$ความสำคัญกับการนำแผนสูLการปฏิบัติ เพ่ือ 

เพ่ือเปHนกลไกขับเคล่ือนข$อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีเน$นเปdาหมาย ๓ ด$าน คือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  การขยายโอกาสทางการศึกษา  และการสLงเสริมการมีสLวนรLวมในการจัดการศึกษา 

ดังน้ันเพ่ือเปHนการประกันคุณภาพทางการศึกษาให$กับนักเรียนท่ีความพิการโรงเรียนบ$านหนองบอน

(นัยนานนท?อนุสรณ?)จึงจำเปHนต$องจัดโครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความจำเปHนพิเศษโดยใช$โครงสร$าง(SEAT 

Framework) และการบริหารจัดการท้ังระบบโดยใช$โรงเรียนเปHนฐาน(SBM) พร$อมพัฒนาโรงเรียนต$นแบบให$เปHน

ศูนย?บริการทางการศึกษาพิเศษ(Student Support Services:SSS)  
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โดยมีเปdาหมายพัฒนาให$เปHนศูนย?พัฒนาบริการทางการศึกษาพิเศษท่ีเข$มแข็ง ชLวยให$ผู$เรียนได$รับ

ประโยชน? ชLวยให$ผู$เรียนได$รับประโยชน?ท่ียึดหลักปรัชญาของการอยูLรLวมกัน(Inclusion) เน$นให$มีการนำบริการ

สนับสนุนตLางๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอน สนองความแตกตLางระหวLางบุคคลโดยกำหนดทางเลือกให$หลาย

ทางเพ่ือให$ผู$เรียนสามารถเรียนรวมกันได$ไมLแบLงแยกและเลือกปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาการเรียนรLวม

และเรียนรวมให$นักเรียนท่ีมีความต$องการจำเปHนพิเศษได$รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือพัฒนาผู$เรียนการศึกษาพิเศษอยLางเปHนระบบ 

2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล และการจัดระบบการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษาของนักเรียนท่ีมีความจำเปHนพิเศษ 

2.3เพ่ือเปHนศูนย?บริการทางการศึกษาพิเศษ(Student Support Services:SSS) 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียนท่ีมีความต$องการจำเปHนพิเศษร$อยละ100 ได$รับการพัฒนาอยLางท่ัวถึง 

  3.1.2 ครู ผู$ปกครอง และบุคคลากรทางการศึกษาได$รับการพัฒนาร$อยละ 90 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนท่ีมีความต$องการจำเปHนพิเศษได$รับบริการส่ือ ส่ิงอำนวยความสะดวก ได$รับ

การศึกษาท่ีสอดคล$องกับศักยภาพของแตLละบุคคลอยLางมีคุณภาพ เรียนอยLางมีความสุข 

  3.2.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)มีความรู$

ด$านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนักเรียนท่ีมีต$องการจำเปHนพิเศษ 
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4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค 

เดือน 

มิ.ย 

เดือน 

ก.ค 

เดือน 

ส.ค 

เดือน 

ก.ย 

เดือน 

ต.ค 

เดือน 

พ.ย 

เดือน 

ธ.ค 

เดือน 

ม.ค 

เดือน 

ก.พ 

เดือน 

มี.ค 

เดือน 

เม.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1แต0งตั้งคณะกรรมการ 

2ประชุมคณะกรรมการ 

            

ขั้นดำเนินการ (D) 

1คัดกรองนักเรียน 

2จัดทำแผนศึกษาเฉพาะ

บุคคล 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

2.นักเรียนที่มีความจำเปRน

พิเศษไดTบริการทาง

การศึกษา 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

2.นักเรียนพิเศษไดTรับ

บริการทางการศึกษาทุก

คน 

2โรงเรียนเปRนศูนยXบริการ

ทางกาศึกษาพิเศษ 

            

 

สถานท่ีดำเนินการ  

 โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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5.  งบประมาณ ได)รับการจัดสรร 20,000 บาท 

รายละเอียดการใช$งบประมาณ คLาใช$สอย คLาตอบแทน คLาวัสดุ 

1.ประชุมคณะกรรมการ 1,000  - 

2.คัดกรองนักเรียน 1,000 1,000               3,000 

3. จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 1,000 -                2,000 

4. ผลิตส่ือและจัดซ้ือส่ือ - - 6,000 

5. โรงเรียนเปHนศูนย?บริการทางการศึกษา

พิเศษ 

2,000  3,000 

 

6.  การประเมิน 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1 นักเรียนพิเศษรTอยละ100 ไดTรับบริการ

ทางการศึกษาทุกคน 

2นักเรียนพิเศษได$รับบริการและส่ือ 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

3โรงเรียนเปHนศูนย?บริการทาง

การศึกษาพิเศษ 

1 การสังเกต 

2 การสอบถาม 

3 การประเมินผลการเรียนรู$ 

4การนิเทศ  

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-ผลการเรียนรู$ 

-แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 

-การรายผลการประเมินตนเอง 
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7.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 7.1 นักเรียนการศึกษาพิเศษได$รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปHนรายบุคคล 

 7.2 นักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนรู$และอยูLในสังคมอยLางมีความสุข ได$รับส่ือ บริการ และความชLวยเหลือ 

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล$องตามความต$องการจำเปHนของแตLละบุคคล  

 7.3 ผู$บริหาร ครู บุคลากรท่ีเก่ียวข$องและผู$ปกครอง มีความรู$ ความเข$าใจ สามารถจัดการศึกษาและดูแล

นักเรียนการศึกษาพิเศษได$อยLางถูกต$อง 

         7.4 โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) เปHนศูนย?บริการทางการศึกษาพิเศษ ให$บริการแกL

ผู$ปกครอง นักเรียนพิเศษ เครือขLาย และโรงเรียนบริเวณใกล$เคียง 

  

ลงช่ือ                                        ผู$เสนอโครงการ 

                                             (นางสาววราพร  โพธ์ิสาชัย) 

                                               ตำแหนLงครู ค.ศ 2 

 

 

 

ลงช่ือ                                       ผู$อนุมัติโครงการ 

                                            (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤษ?) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 70 

แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   ๖ กิจกรรมหลักกับหนูน$อยอนุบาล 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

    มาตรฐานท่ี   ๒  ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๔,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปcงบประมาณ ๒๕๖๐  

ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    ยุทธศาสตร?ท่ี ๑  ตัวช้ีวัดท่ี ๑, ๘, ๑๓ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๑ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิภัสสร ขินหนองจอก 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

จากข$อมูลของประเทศไทย ผนวกกับองค?ความรู$เร่ืองการเรียนรู$ของสมองเด็ก เปHนภาพสะท$อนให$เห็น

ปnญหาของสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยวLา ขาดการกระตุ$นอยLางเหมาะสมจากพLอแมLผู$เล้ียงดู อันเน่ืองจาก

ผู$ใหญLไมLเข$าใจกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู$ของเด็ก อีกท้ังยังมีแนวคิดแบบด้ังเดิมท่ีฝากความหวังการพัฒนา

สมองไว$กับโรงเรียนและ ครู โดยเข$าใจวLาเขาจะทำได$ดีกวLา จึงทำให$ชLวงวัยทองของสมองเด็ก (กLอนอายุ ๖ ป3) ถูก

ละเลยทอดท้ิง อีกท้ังยังได$รับการกระตุ$นในทางท่ีอาจขัด ขวางพัฒนาการของสมอง คือ การใช$เวลากับการดู

โทรทัศน? หรือ เลLนเกมคอมพิวเตอร?มาก ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ?กับเด็กลดลงมาก และใช$โทรทัศน?ในการเล้ียงดูเด็ก

ทดแทนการมีปฏิสัมพันธ?แบบเดิม เชLน เลLน เลLานิทาน ปn±นวัวปn±นควาย โดยเฉพาะหลังอายุ ๑ ป3 พัฒนาการด$าน

ภาษา การคิดสร$างสรรค? จึงไมLถูกกระตุ$นในเวลาท่ีเหมาะสม ดังน้ัน ทิศทางการฟ²±นฟูพัฒนาการของเด็กไทย จึง

จะต$องให$ความสำคัญกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู$ท่ีสอดคล$องกับการพัฒนาสมองของเด็ก 
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ส่ิงสำคัญท่ีต$องจดจำเสมอก็คือ เด็กเรียนรู$ได$ดีด$วยการฝ©กฝนทักษะ การรับความรู$สึก รับรู$จากทุกสLวน

ประสานกัน พัฒนา การทางสติปnญญาก็เชLนเดียวกัน ต$องผLานกระบวนการพัฒนา ความรู$สึก-กล$ามเน้ือ และเม่ือ

เด็กรู$จักใช$คำ (พัฒนาการภาษา) ในการทำความเข$าใจส่ิงรอบตัวและคิดได$ ก็จะต$องคLอยเรียนรู$ไปทีละข้ันตอน คือ     

ต$องทำความเข$าใจส่ิงท่ีเรียนรู$มากLอน ข้ันตLอมามีประสบการณ?ใหมLเข$ามาก็จะทำความเข$าใจส่ิงตLางๆ ชัดเจนข้ึน 

และการเรียนรู$ในข้ันตอนเดิมจะมีผลตLอการทำความเข$าใจส่ิงใหมLๆท่ีเข$ามา แตLละข้ันตอนก็จะชLวยให$เด็กสามารถ

ทำความเข$าใจโลกของความคิด เด็กรวบรวมความคิดเข$าด$วย กัน และสามารถเกิดความคิดใหมLๆข้ึนได$ ปnจจัยท่ี

กระตุ$น “ความคิด” ของเด็ก คือ ความกระตือรือร$น เด็กทุกคนถูกกำหนดมาต้ังแตLเกิดให$กระตือรือร$นท่ีจะทำความ

เข$าใจโลก ผู$คน ส่ิงของ และความคิด แตLละข้ันตอนของการเติบโตเด็กจะสร$างทฤษฎีของเด็กเอง ซ่ึงแม$วLาจะ

อธิบายให$ผู$ใหญLฟnงไมLได$ แตLผู$ใหญLสามารถเข$าใจเด็กได$ด$วยการสังเกต เด็กจะเรียนรู$จากประสบการณ?ตLางๆ แล$ว

คLอยๆท้ิงทฤษฎีเกLา และสร$างทฤษฎีใหมLข้ึนมา จนกวLาจะแนLใจวLามันเหมาะสมหรือถูกต$องกับการดำเนินชีวิตของ

ตน ส่ิงท่ีเด็กต$องการก็คือ “ผู$ใหญLท่ีเข$าใจและให$โอกาส” เข$าใจความรู$สึกของเขาในแตLละข้ันของการเจริญ เติบโต 

ดังน้ัน ผู$ใหญLทุกคน ไมLวLาจะเปHนพLอแมL ปูbยLา ตายาย ครูอาจารย? แพทย? ฯลฯ ก็สามารถเปHนผู$เช่ียวชาญท่ีเข$าใจเด็ก

ได$ 

โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ผู$เรียน จึงได$จัดทำโครงการจัดการเรียนรู$โดยใช$สมองเปHนฐาน (Brain Based Learning) โดยยึด หลักการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู$แบบ brain-based learning ๑๒ ประการคือ  

• ส่ิงแวดล$อมท่ีกระตุ$นความสนใจ กระตุ$นการเรียนรู$ - สี รูปทรง สถาปnตยกรรม ส่ิงท่ีเด็กออกแบบกันเอง 

ไมLใชLครูออกแบบให$ เพ่ือให$เด็กรู$สึกมีสLวนรLวมและมีความเปHนเจ$าของ  

• สถานท่ีสำหรับการเรียนรู$เปHนกลุLมรLวมกัน ท่ีวLางๆ สำหรับรวมกลุLมเล็ก ซุ$มไม$ โต³ะท่ีกระตุ$นให$เกิดการ

เรียนรู$เปHนกลุLม หรือ ปรับท่ีวLางสำหรับกลุLมให$เปHนห$องน่ังเลLนท่ีกระตุ$นการมีปฏิสัมพันธ?  

• เช่ือมโยงสถานท่ีเรียนในรLมกับนอกห$อง บริเวณภายนอกห$อง การเคล่ือนไหว กระตุ$นให$สมองสLวนควบคุม

การทำงานของกล$ามเน้ือกับสมองสLวนหน$า ให$สมองได$รับอากาศบริสุทธ์ิ  

• บริเวณเฉลียง ทางเช่ือมระหวLางตึก และสถานท่ีสาธารณะ ทำให$การเรียนรู$ไมLจำกัดอยูLเฉพาะในขอบเขต

ของห$องเรียน โรงเรียน ทำให$เป�ดสมองและการเรียนรู$ให$กว$างขวาง เรียนท่ีไหนก็ได$  

• ความปลอดภัย ลดความเส่ียงตLางๆ โดยเฉพาะในชุมชนเมือง  

• จัดหาสถานท่ีหลากหลาย ท่ีมีรูปทรง สี แสง รLอง รู ซอก  
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• เปล่ียนแปลงการจัดแสดงบLอยๆ เพ่ือให$ส่ิงแวดล$อมเปล่ียนแปลง ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธ?กับส่ิงแวดล$อมท่ี

หลากหลายเปล่ียนแปลงจะกระตุ$นการทำ งานของสมอง โดยจัดให$มีสถานท่ีท่ีจะเปล่ียนแปลงเปHนเวที ท่ี

จัดนิทรรศการ ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบตLางๆได$งLาย  

• จัดให$มีวัสดุตLางๆท่ีกระตุ$นการเรียนรู$ พัฒนาการตLางๆของรLางกาย มากมาย หลากหลาย พร$อมสำหรับ

นำมาจัดทำส่ือประกอบการเรียนรู$เม่ือเกิดมีความคิดใหมLๆโดยให$มี ลักษณะบูรณาการ ไมLแยกสLวน 

จุดมุLงหมายหลักคือ ให$เปHนแหลLงท่ีทำหน$าท่ีหลากหลาย ระดมความคิดสร$างสรรค? กระตุ$นความคิด

สร$างสรรค?ซ่ึงกันและกัน  

• ยืดหยุLน เปHนองค?ประกอบท่ีสำคัญและกระตุ$นการเรียนรู$ เพ่ือให$เหมาะสมกับสมองท่ีแตกตLางกันของแตLละ

คน และภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไป  

• สถานท่ีสงบและสถานท่ีสำหรับทำกิจกรรม ทุกคนต$องการสถานท่ีสำหรับสงบ อยูLกับตนเอง เพ่ือพัฒนาจิต

ของตนเอง ขณะเดียวกัน เชLนเดียวกับสถานท่ีท่ีจะทำกิจกรรมรLวมกับผู$อ่ืน ซ่ึงจะกระตุ$นพัฒนาการ

ปฏิสัมพันธ?ระหวLางมนุษย?  

• สถานท่ีสLวนตัว อยูLบนฐานของแนวคิดท่ีวLาสมองแตLละคนมีความเฉพาะ จึงต$องเป�ดโอกาสให$เด็ก

แสดงออกถึงเอก ลักษณ?ของตน จัดสถานท่ีสLวนตัวของตน และสามารถแสดงความคิดสร$างสรรค?ของตน

ได$อยLางอิสระ  

• ชุมชน คือ สถานท่ีสำหรับเรียนรู$ ต$องหาวิธีท่ีจะใช$ชุมชนและส่ิงแวดล$อมเพ่ือการเรียนรู$ให$มากท่ีสุด ทำให$

โรงเรียนเปHนแหลLงการเรียนรู$สำหรับการเรียนรู$ตลอดชีวิต ใช$เทคโนโลยี การเรียนทางไกล ชุมชน ภาค

ธุรกิจ บ$าน ต$องเข$ามามีสLวนและเปHนทางเลือกในการเรียนรู$  

มีรายละเอียดในการดำเนินโครงการดังน้ี 

๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑ เพ่ือให$เด็กได$รับการพัฒนาการเรียนรู$อยLางเต็มตามศักยภาพ ผLาน ๖ กิจกรรมหลักท่ีสอดคล$องกับ

การ  

     พัฒนาสมอง 

๒.๒ เพ่ือให$ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู$โดยใช$สมองเปHนฐาน (Brain Based Learning) 

๒.๓ เพ่ือสร$างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมองเด็กวัยทอง (๐ – ๖ ป3) แกLผู$ปกครอง 

ชุมชน 

๒.๔ ประสานความรLวมมือระหวLางครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก  
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๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร$อยละ ๙๕ เด็กปฐมวัยได$รับการพัฒนาผLาน ๖ กิจกรรมหลักแบบใช$สมองเปHนฐาน 

๓.๑.๒ ร$อยละ ๙๕ ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู$โดยใช$สมองเปHนฐานได$  

๓.๑.๓ ร$อยละ ๘๐ ผู$ปกครอง ชุมชน ตะหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสมองกับการเรียนรู$ของ 

       เด็กวัยทอง   (๐ – ๖ ป3)  

๓.๑.๔ ร$อยละ ๘๐ โรงเรียน บ$าน วัด ชุมชน มีสLวนรLวมในการให$ความรLวมมือในการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนด$วยดี 

๓.๒   เชิงปริมาณ 

๓.๒.๑ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$รับการพัฒนาผLาน ๖ 

กิจกรรม 

                            หลักแบบใช$สมองเปHนฐาน  

  ๓.๒.๒ ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู$โดยใช$สมองเปHนฐานได$ 

  ๓.๒.๓ ผู$ปกครอง ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสมองกับการเรียนรู$ของเด็กวัยทอง     

                             (๐ – ๖ ป3) 

  ๓.๒.๔ โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน รLวมมือกันพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ขั้นวางแผนงาน 

(P) 

๑.วางแผน

โครงการ  

๒.แต0งตั้ง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
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รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ขั้นดำเนินการ 

(D) 

๑.อบรมครูเรื่อง

การจัดการเรียนรูT

โดยใชTสมองเปRน

ฐาน 

            

๒.ใหTความรูT

ผูTปกครองเรื่อง

การพัฒนาสมอง

เด็กวัยทอง 

๓.ครูออกแบบ ๖ 

กิจกรรมหลักโดย

ใชTสมองเปRนฐาน 

๔.จัดการเรียนรูT ๖ 

กิจกรรมหลักที่

สอดคลTองกับการ

ทำงานของสมอง 

            

ขั้นสรุปและ

ประเมินผล (C) 

๑.สรุปและ

ประเมินผล

โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตาม

ผลการประเมิน 

(A) 

๑.ปรับปรุง

โครงการจากผล

การประเมิน 
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๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

๑. วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางนันทวัน มรกฎจินดา 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- อบรมครูเร่ืองการจัดการเรียนรู$โดยใช$

สมองเปHนฐาน 

- ให$ความรู$ผู$ปกครองเร่ืองการพัฒนา

สมองเด็กวัยทอง 

- ครูออกแบบ ๖ กิจกรรมหลักโดยใช$

สมองเปHนฐาน 

- จัดการเรียนรู$ ๖ กิจกรรมหลักท่ี

สอดคล$องกับการทำงานของสมอง 

  

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

- 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

ผู$อำนวยการโรงเรียน 

 

ผู$อำนวยการโรงเรียน 

 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 

 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 

 

๔. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  - นางนันทวัน มรกฎจินดา 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการจากผลการ

ประเมินท่ีได$รับ 

 - นางนันทวัน มรกฎจินดา 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

คLาวัสดุ อุปกรณ? อบรมครู   ๕,๐๐๐ บาท 

          คLาวัสดุใบความรู$ผู$ปกครอง  ๕,๐๐๐ บาท 

          คLาวัสดุ อุปกรณ?การจัดการเรียนรู$          ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                       รวม          ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหม่ืนบาทถ)วน) 
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๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

๑. เด็กปฐมวัยได$รับการพัฒนาการเรียนรู$

อยLางเต็มตามศักยภาพ ผLาน ๖ กิจกรรม

หลักท่ีสอดคล$องกับการพัฒนาสมอง 

๒. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู$โดยใช$

สมองเปHนฐาน (Brain Based Learning) 

๓. ผู$ปกครอง ชุมชนตระหนักถึง

ความสำคัญของการพัฒนาสมองเด็กวัย

ทอง (๐ – ๖ ป3) 

๔. ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา

รLวมมือกันในการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู$ของเด็ก  

๕. โรงเรียน บ$าน วัด ชุมชน มีสLวนรLวมใน

การให$ความรLวมมือ ในการจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนด$วยดี  

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 
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๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการการเรียนรู$ท่ีดี เพ่ือเปHนพ้ืนฐานในการเรียนรู$ในระดับท่ีสูงข้ึน 

๒. ชุมชน และองค?กรตLางๆ มีความภาคภูมิใจในการมีสLวนรLวมในการจัดกิจกรรมให$กับเด็กปฐมวัยใน

ท$องถ่ินของตน 

 

 

 

             ผู$เสนอโครงการ                                             ผู$อนุมัติโครงการ 

 

   

             (นางสาวพิภัสสร ขินหนองจอก)                                   (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                          ครู                                      ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?                                                  
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน  

ช่ือโครงการ   คLายศิลปะ 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

    มาตรฐานท่ี   ๒  ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๔,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปc งบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                          ยุทธศาสตร?ท่ี ๖      ตัวช้ีวัดท่ี ๕ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๑ และ ๒ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ               ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

ในปnจจุบันการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  ได$กำหนดให$

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ  รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีเน$นทักษะพ้ืนฐานในด$านตLาง ๆ 

ให$กับนักเรียนเพ่ือให$นักเรียนได$พัฒนาตนเองให$มีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  การสร$างสรรค?งาน

ศิลปะจากจินตนาการของตนเอง  จะทำให$นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชม

ความงาม สุนทรียภาพความมีคุณคLา ซ่ึงมีผลตLอคุณภาพ ชีวิตมนุษย? ดังน้ันกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช$ใน     

การพัฒนาผู$เรียนโดยตรงท้ังด$านรLางกาย จิตใจ สติปnญญา อารมณ?และสังคม ตลอดจนนำไปสูLการพัฒนา

ส่ิงแวดล$อม สLงเสริมให$ผู$เรียนมีความเช่ือม่ัน ในตนเองและแสดงออกในเชิงสร$างสรรค? 
 

โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$เล็งเห็นความสำคัญดังกลLาว จึงได$จัดต้ังโครงการ       

คLายศิลปะ ซ่ึงเปHนกิจกรรมท่ีเด็กชอบ สามารถทำได$ด$วยตนเอง เด็กและครูมีสLวนรLวมกันในการสร$างผลงาน เด็กๆ

จะได$เรียนรู$เก่ียวกับกระบวนการทางศิลปะและพัฒนาความคิดสร$างสรรค? มีรายละเอียดในการดำเนินงาน  

โครงการดังน้ี 
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๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑ เพ่ือสLงเสริมพัฒนาการด$านรLางกาย อารมณ? สังคม และสติปnญญา 

 ๒.๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได$รับการพัฒนา ผLานกิจกรรมศิลปะ 

 ๒.๓ สร$างเสริมจินตนาการและความคิดสร$างสรรค?ให$กับเด็กปฐมวัย 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาล ๑ – อนุบาลป3ท่ี ๓ เข$ารLวมกิจกรรมร$อยละ ๑๐๐  

 ๓.๑.๒ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ร$อยละ ๙๐ มีความคิด

สร$างสรรค? มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

๓.๒   เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ เด็กปฐมวัยมีความสุขในการรLวมกิจกรรม และได$รับประสบการณ?ตรงจากการปฏิบัติ

กิจกรรมด$วยตนเอง 

๓.๒.๓ เด็กปฐมวัยมีความคิดสร$างสรรค?  

 

๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

๑.วางแผนโครงการ  

๒.แต0งตั้ง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ขั้นดำเนินการ (D) 

๑. จัดกิจกรรมค0าย

ศิลปะ 

            

ขั้นสรุปและ

ประเมินผล (C) 

๑.สรุปและประเมินผล
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รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

โครงการ 

ขั้นปรับปรุงตามผล

การประเมิน (A) 

๑.ปรับปรุงโครงการ

จากผลการประเมิน 

            

 

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู)รับผิดชอบ 

๑. วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

 - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมคLายศิลปะ 

  

๕,๐๐๐ 

นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข?

และ 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 

๔. สรุปและประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

และ 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการ

จากผลการประเมินท่ีได$รับ 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข?

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 
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๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

   เงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ         

 

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

๑. เด็กปฐมวัย ร$อยละ ๑๐๐ ได$เข$ารLวม

กิจกรรมคLายศิลปะ 

๒. เด็กปฐมวัย ร$อยละ ๙๐ มีความคิด

สร$างสรรค? 

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

นักเรียนระดับปฐมวัยช้ันอนุบาลป3ท่ี ๑ – ๓ โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) มีความคิด

สร$างสรรค? และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

 

             ผู$เสนอโครงการ             ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

             (นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข?)                                        (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                       ครูอัตราจ$าง                                                      ผู$อำนวยการโรงเรียน                 
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   บัณฑิตน$อย 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

    มาตรฐานท่ี   ๒  ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๔,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปc งบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                      ยุทธศาสตร?ท่ี  ๑   ตัวบLงช้ีท่ี  ๗ ,๘, ๙, ๑๑, ๑๒ 

ยุทธศาสตร?ท่ี  ๖   ตัวบLงช้ีท่ี  ๑ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๓ และ ๔ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? และคณะ 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานท่ัวไป 

ระยะเวลาดำเนินการ               ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔๖ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนต$องให$ความสำคัญกับผู$เรียนเปHนหลัก โดยเฉพาะต$องสอดคล$องกับลักษณะ

ธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต$องการของผู$ เรียน การจัดโครงการบัณ ฑิตน$อยถือเปHน      

ประสบการณ?สำคัญท่ีจะชLวยพัฒนาผู$เรียนท้ังด$านรLางกาย อารมณ? จิตใจ สังคม และสติปnญญา ผู$เรียนระดับปฐมวัย

มีความสำคัญเปHนพิเศษเน่ืองจากรากฐานของพัฒนาการก$าวตLอ ไป ในแตLละป3การศึกษาจะมีผู$เรียนจบหลักสูตรใน

แตLละระดับช้ัน จึงมีพิธีรับวุฒิบัตรและรางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร$อย เพ่ือให$ผู$เรียนมีขวัญและกำลังใจใน

ความสำเร็จของตน 

โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$เล็งเห็นความสำคัญดังน้ันผู$รับผิดชอบโครงการจึงได$

จัดทำโครงการบัณฑิตน$อย เพ่ือให$ผู$ เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน มีรายละเอียดในการ      

ดำเนินงานโครงการดังน้ี 
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๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑ เพ่ือให$ผู$เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน 

 ๒.๒ เพ่ือให$นักเรียนเกิดความรัก  ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน 

 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันอนุบาลป3ท่ี ๓ ร$อยละ ๑๐๐ เข$ารLวมกิจกรรมบัณฑิตน$อย 

๓.๒   เชิงคุณภาพ 

            นักเรียนช้ันอนุบาลป3ท่ี ๓ ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน 

 

๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

๑.วางแผนโครงการ  

๒.แต0งตั้ง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ขั้นดำเนินการ (D) 

๑. แจTงผูTปกครองใน

การเขTาร0วมกิจกรรม 

๒. จัดกิจกรรม

บัณฑิตนTอย 

            

ขั้นสรุปและ

ประเมินผล (C) 

๑. สรุปและ

ประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผล

การประเมิน (A) 
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รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

๑.ปรับปรุงโครงการ

จากผลการประเมิน 

 

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู)รับผิดชอบ 

๑.วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

 - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- แจ$งผู$ปกครองในการเข$ารLวม

กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมบัณฑิตน$อย 

  

๒๐,๐๐๐ 

 

นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

๔. สรุปและประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการ

จากผลการประเมินท่ีได$รับ 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

 

 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

   เงินงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท ขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ         
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๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

นักเรียนช้ันอนุบาลป3ท่ี ๓ ร$อยละ ๑๐๐ 

เข$ารLวมกิจกรรมบัณฑิตน$อย 

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

นักเรียนระดับช้ันอนุบาลป3ท่ี ๓ โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) มีขวัญและกำลังใจใน

ความสำเร็จของตน และมีความรักภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน 

 

 

          ผู$เสนอโครงการ            ผู$อนุมัติโครงการ 

 

  

              (นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข?)                             (นางนภาพร ศรีสุคันพฤกษ?) 

                       ครูอัตราจ$าง                                           ผู$อำนวยการโรงเรียน                     
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   หนูน$อยรักการอLาน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

    มาตรฐานท่ี   ๒  ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๔,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปc งบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                          ยุทธศาสตร?ท่ี ๖      ตัวช้ีวัดท่ี ๕ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๑ และ ๒ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ               ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

นิทานเปHน กิจกรรมจำเปHนสำห รับ เด็ก ท่ี งLาย และเหมาะกับ ทุกโอกาส และทุกสถานการณ?   

เด็กสามารถเรียนรู$ได$ทุกเร่ืองจากนิทาน เหตุผลของการฟnงนิทานคือทำให$เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ

นิทานยังชLวยให$เด็กได$พัฒนาทักษะการฟnง การพูด การกล$าแสดงออก และนิทานจะสร$างสรรค?นิสัยรักการอLาน 

การเห็นความสำคัญของหนังสือไปพร$อมกัน การเลLานิทานให$เด็กฟnงเสมอ ๆ เปHนการสLงเสริมและสนับสนุนให$     

เกิดพัฒนาการท่ีดีตามวัยของเด็ก ท้ังด$านรLางกาย อารมณ? สังคม สติปnญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการด$าน

สังคม ในเร่ืองของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถปลูกฝnงผLานการเลLานิทานจนเกิดความผูกพัน และมี     

เจตคติท่ีดีในด$านตLางๆ ติดตัวไปจนโต การเลLานิทานเปHนการสร$างสัมพันธ?ความใกล$ชิดผูกพันระหวLางผู$เลLากับเด็ก 

ทำให$ผู$เลLาเข$าใจความรู$สึกนึกคิดของเด็ก ขณะท่ีเลLาเด็กจะคิดจินตนาการ เข$าใจซึมซับ รับรู$แยกแยะในส่ิงตLางๆ 

ด$วยตัวเอง ดังน้ันจึงได$มีการจัดทำโครงการหนูน$อยรักการอLานข้ึน เพ่ือสร$างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและสLงเสริม

กระบวนการจัดการเรียนรู$ให$มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$เล็งเห็นความสำคัญดังกลLาว จึงได$จัดต้ังโครงการหนูน$อย

รักการอLานข้ึน เพ่ือสร$างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและสLงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู$ให$มีประสิทธิภาพสูงสุด       

มีรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการดังน้ี 
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๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑ เพ่ือสLงเสริมทักษะทางด$านภาษา การกล$าแสดงออก คุณธรรมและจริยธรรมให$กับเด็กปฐมวัย 

๒.๒ ปลูกฝnงนิสัยรักการอLานให$กับเด็กปฐมวัย 

๒.๓ สร$างเครือขLายในการเรียนรู$ระหวLางโรงเรียนและผู$ปกครอง 

๒.๔ สLงเสริมความสัมพันธ?ท่ีดีในครอบครัวระหวLางเด็ก พLอ แมL ผู$ปกครอง 

 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ – ๓  ร$อยละ ๙๕  โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 

เข$ารLวมโครงการ 

๓.๑.๒ ผู$ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล ๑ – ๓  ร$อยละ ๙๕  โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?

อนุสรณ?) เข$ารLวมโครงการ 

๓.๒   เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ด$านอารมณ? เด็กได$ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะอLานหนังสือนิทาน 

๓.๒.๒ ด$านสังคม เด็กได$พูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น การรอคอยหนังสือนิทาน การ

ชLวยเหลือแบLงปnน  

๓.๒.๓ ด$านสติปnญญา เด็กได$พัฒนาการทางด$านทักษะการฟnง การพูด การอLาน และการเขียน

การบันทึกการอLาน 

๓.๒.๔ ผู$ปกครองให$ความสนใจในการยืมหนังสือนิทานไปอLานให$เด็กฟnง 

๓.๒.๕ พLอแมL ผู$ปกครองเด็กปฐมวัยได$สLงเสริมคุณลักษณะท่ีดีแกLเด็กเก่ียวกิจกรรมรักการอLาน

และมีทักษะการคิด         

   

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 88 

๔.  ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน  (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ขั้นวางแผนงาน 

(P) 

๑.วางแผน

โครงการ  

๒.แต0งตั้ง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ขั้นดำเนินการ 

(D) 

๑. จัดกิจกรรม

การเรียนรูTโดยใชT

วรรณกรรมเปRน

ฐาน 

๒. ผูTเรียน

ปฐมวัยยืม

หนังสือไปใหT

ผูTปกครองอ0านใหT

ฟfง 

            

ขั้นสรุปและ

ประเมินผล (C) 

๑.สรุปและ

ประเมินผล

โครงการ 

ขั้นปรับปรุงตาม

ผลการประเมิน 

(A) 

๑.ปรับปรุง

โครงการจากผล
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รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

การประเมิน 

 

 

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู)รับผิดชอบ 

๑.วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู$โดยใช$นิทาน

เปHนส่ือ 

- ผู$เรียนปฐมวัยยืมหนังสือไปให$

ผู$ปกครองอLานให$ฟnง 

  

๕,๐๐๐ 

นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข?

และ 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 

๔. สรุปและประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข? 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการจาก

ผลการประเมินท่ีได$รับ 

 - นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข?

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 
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๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕  – เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

   เงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ         

 

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

๑. ครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนโดย

ใช$นิทานเปHนส่ือ 

๒. นักเรียนปฐมวัย ร$อยละ ๙๐ ยืมหนังสือ

ไปให$ผู$ปกครองอLานให$ฟnง 

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

นักเรียนระดับปฐมวัยช้ันอนุบาลป3ท่ี ๑, ๒ และ ๓  โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) เปHน

สังคมแหLงการเรียนรู$ 

 

 

             ผู$เสนอโครงการ                             ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

              (นางสาวณัฐธิดา  กล่ินสังข?)                                         (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                        ครูอัตราจ$าง                                                            ผู$อำนวยการโรงเรียน                                                  
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   สืบสานวัฒนธรรมไทย 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

                                          มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

    มาตรฐานท่ี   ๒  ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๔,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปc งบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                          ยุทธศาสตร?ท่ี ๑      ตัวช้ีวัดท่ี ๘ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๑, ๒ และ ๓ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางเกตมณี อาจวิชัย 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ               ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การสอนให$เด็กรักความเปHนไทย คือ การสอนให$เด็กรู$จักตัวเอง รู$ท่ีมาของตัวเอง สามารถพัฒนาตัวเอง     

ให$รู$จักคิด รู$จักปฏิบัติตLอวัตถุสร$างสรรค?ของมนุษย? ตลอดจนเทคโนโลยี ให$เกิดสำนึกตระหนักถึงกัน ให$เก้ือกูลหนุน

กัน จะต$องพัฒนาเด็กของเราให$เข$าถึงความจริงของธรรมชาติ และมีความสุขได$ในทLามกลางธรรมชาติ สามารถอยูL

รLวมกับผู$อ่ืน พร$อมท่ีจะอยูLรLวมอยLางสร$างสรรค?สังคม ไมLขัดแย$งแยLงชิงกัน จะต$องเปล่ียนแปลงให$มีการพัฒนา

ในทางท่ีจะอยูLรLวมกันอยLางสร$างสรรค?และเก้ือกูล มีจิตใจท่ีเข$มแข็ง มุLงม่ันจะทำชีวิตของตนเองให$ดีท่ีสุด เต็ม

ศักยภาพ     ไมLประมาท ไมLหลงใหลตLอส่ิงภายนอกท่ีมาลLอเร$าชักจูง สามารถท่ีจะมีความสุข และใช$ปnญญาพาชีวิต

ถึงจุดหมาย 

เราจะมีชีวิตท่ีดี ท่ีสมบูรณ? ต$องประสานกับโลก กับส่ิงท้ังปวง การจัดการศึกษาให$กับเด็ก จึงควรเปHน

การศึกษาท่ีจะสร$างเด็กของเราให$มีความคิดท่ีถูกทาง มีความสุข ท้ังในการเรียน การหาความรู$ การทำงานท่ี

สร$างสรรค? การอยูLรLวมด$วยชLวยเหลือกัน สร$างเด็กให$เปHนคนดีท้ังตLอตนเอง ตLอผู$อ่ืน ตLอส่ิงแวดล$อม ตLอประเทศชาติ 

และตLอโลก โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) จึงได$จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยข้ึน เพ่ือให$
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ผู$เรียนได$รLวมกิจกรรมวันสำคัญตLางๆ ทางศาสนา ประเพณีไทย และรLวมกิจกรรมโครงการตอบปnญหาธรรมะ       

ทางก$าวหน$า ผู$เรียนปฐมวัยมีการแตLงกายและการละเลLนแบบไทยทุกวันศุกร? เรียนรู$และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย   

มีรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการดังน้ี 

 

๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑ ปลูกฝnงให$ผู$เรียนมีจิตสำนึกรักความเปHนไทย   

๒.๒ สLงเสริมผู$เรียนมีพัฒนาการทางอารมณ? สังคมท่ีดีตามวัย 

๒.๓ วางรากฐานระยะยาวในการสร$างเด็กให$เปHนคนดีท้ังตLอตนเอง ตLอผู$อ่ืน ตLอส่ิงแวดล$อม ตLอ

ประเทศชาติ  และตLอโลก 

 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ร$อยละ ๙๐ ได$เข$า

รLวมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีไทย และตอบปnญหาธรรมะ 

                  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ร$อยละ ๙๐ มี

จิตสำนึกรักความเปHนไทย สามารถอยูLรLวมกับผู$อ่ืนได$อยLางมีความสุข  

๓.๒   เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  นักเรียนระดับปฐมวัยมีจิตสำนึกรักความเปHนไทย   

๓.๒.๒  นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางอารมณ? สังคมท่ีดีตามวัย 

              ๓.๒.๓  นักเรียนระดับปฐมวัยเปHนคนดีท้ังตLอตนเอง ตLอผู$อ่ืน ตLอส่ิงแวดล$อม ตLอประเทศชาติ และ

ตLอโลก 
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๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน 

(P) 

๑.วางแผน

โครงการ  

๒.แตLงต้ัง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันดำเนินการ 

(D) 

๑. นักเรียนเข$า

รLวมกิจกรรมทาง

ศาสนา วันสำคัญ

ตLางๆ และตอบ

ปnญหาธรรมะ 

๒. นักเรียนแตLง

กายและเลLน

การละเลLนแบบ

ไทยทุกวันศุกร? 

            

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ข้ันสรุปและ

ประเมินผล (C) 

๑.สรุปและ

ประเมินผล
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รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

โครงการ 

ข้ันปรับปรุงตาม

ผลการประเมิน 

(A) 

๑.ปรับปรุง

โครงการจากผล

การประเมิน 

            

 

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู)รับผิดชอบ 

๑.วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางเกตมณี อาจวิชัย 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- นักเรียนเข$ารLวมกิจกรรมทางศาสนา   

วันสำคัญตLางๆ และตอบปnญหาธรรมะ 

- นักเรียนแตLงกายและเลLนการละเลLน

แบบไทยทุกวันศุกร? 

  

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

นางเกตมณี อาจวิชัย 

และ 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 

 

๔. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  - นางเกตมณี อาจวิชัย 

 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการจากผล

การประเมินท่ีได$รับ 

 - นางเกตมณี อาจวิชัย

และ 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 
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๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

   เงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท ขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ         

 

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

๑. นักเรียนระดับปฐมวัย ร$อยละ ๙๐ เข$า

รLวมกิจกรรมทางศาสนา วันสำคัญตLางๆ 

และตอบปnญหาธรรมะ 

๒. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนแตLงกาย

และเลLนการละเลLนแบบไทยทุกวันศุกร? 

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

นักเรียนระดับปฐมวัยช้ันอนุบาลป3ท่ี ๑ ,๒ และ ๓ โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?)  มีจิตสำนึก

รักความเปHนไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีของชาติ 

              

 

       ผู$เสนอโครงการ                               ผู$อนุมัติโครงการ 

 

  

                 (นางเกตมณี อาจวิชัย)                                  (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                           ครู                                               ผู$อำนวยการโรงเรียน       
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 96 

แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   หนูน$อยปฐมวัยรีไซเคิล 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

    มาตรฐานท่ี   ๒  ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๔,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปcงบประมาณ 2565                

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร?ท่ี ๑   ตัวช้ีวัดท่ี  ๗, ๙ และ ๑๑ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๘ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางกฤตยา เหมสมัน 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานท่ัวไป 

ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การสอนเร่ืองการจัดการขยะ (Teaching Children about Waste Disposal) หมายถึง การจัดกิจกรรม

ให$เด็กปฐมวัยได$เรียนรู$เก่ียวกับการขยะด$วยการเรียนรู$ ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ การนำ  ขยะไปกำจัด

หรือทำลายอยLางถูกวิธี และการนำขยะไปใช$ประโยชน?ตLางๆ เชLน การนำวัสดุเหลือใช$มาใช$        ให$เกิดประโยชน? 

(Reuse) หมายถึง การนำวัสดุหรือส่ิงของท่ีไมLได$ใช$แล$วกลับมาใช$ใหมLท่ีอาจใช$ในลักษณะ เหมือนเดิมหรือไมL

เหมือนเดิมก็ได$ อาจดัดแปลงวัสดุน้ันให$ใช$ประโยชน?ได$หลาก หลายรูปแบบ วัสดุท่ีนำกลับมาใช$ใหมLได$ เชLน 

กระดาษ ขวดแก$ว ขวดพลาสติก เปHนต$น รีไซเคิล (Recycle) หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช$  ท่ีกำลังจะเปHนขยะ 

โดยนำไปผLานกระบวนการแปรสภาพโดยเฉพาะการหลอมเพ่ือให$เปHนวัสดุใหมL แล$วนำกลับมาใช$ได$อีก ซ่ึงวัสดุท่ี

ผLานการแปรสภาพน้ันจะเปHนผลิตภัณฑ?หรือผลผลิตใหมLก็ได$ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 97 

โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$เล็งเห็นความสำคัญดังกลLาว จึงได$จัดต้ังโครงการ   หนู

น$อยปฐมวัยรีไซเคิล เปHนการลดปริมาณขยะและของเหลือใช$ในบ$าน โรงเรียน และชุมชน รู$จักรักษาธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล$อมอีกด$วย 

๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑ เพ่ือให$เด็กได$เห็นคุณคLาและความสำคัญของวัสดุเหลือใช$ 

๒.๒ เพ่ือลดปริมาณขยะและของเหลือใช$ในบ$าน โรงเรียน และชุมชน 

๒.๓ เพ่ือให$เด็กได$นำเศษวัสดุมาประดิษฐ?ส่ิงประดิษฐ?ท่ีสามารถนำมาใช$ให$เกิดประโยชน? 

๒.๔ เพ่ือสLงเสริมจินตนาการและความคิดสร$างสรรค? 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ร$อยละ ๙๐ 

ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ 

  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ร$อยละ ๙๐  

ผลิตช้ินงานจากเศษวัสดุ 

๓.๒   เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ นักเรียนระดับปฐมวัยรู$คุณคLาในการใช$ทรัพยากร  

๓.๒.๒ นักเรียนระดับปฐมวัยมีจิตสำนึกในการรักส่ิงแวดล$อม 

๓.๒.๓ นักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดสร$างสรรค?  
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 98 

๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

๑.วางแผนโครงการ  

๒.แต0งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ขั้นดำเนินการ (D) 

๑. จัดกิจกรรมการ

เรียนรูTบูรณาการเรื่อง

การจัดการขยะ 

๒. นักเรียนผลิตชิ้นงาน

จากวัสดุเหลือใชT 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล 

(C) 

๑. สรุปและประเมินผล

โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผล

การประเมิน (A) 

๑. .ปรับปรุงโครงการ

จากผลการประเมิน 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 99 

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

๑. วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางกฤตยา เหมสมัน 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู$บูรณาการ

เร่ืองการจัดการขยะ 

- นักเรียนผลิตช้ินงานจากวัสดุเหลือ

ใช$บูรณาการตามหนLวยการเรียนรู$ 

  

๕,๐๐๐ 

 

นางกฤตยา เหมสมัน 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

๔. สรุปและประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

 - นางกฤตยา เหมสมัน 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการจาก

ผลการประเมินท่ีได$รับ 

 - นางกฤตยา เหมสมัน 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

   เงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท ขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ    
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 100 

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบLงช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช$ 

๑. ครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู$

บูรณาการเร่ืองการจัดการขยะ 

๒. นักเรียนระดับปฐมวัย ร$อยละ ๙๐ ผลิต

ช้ินงานจากวัสดุเหลือใช$ 

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

๙.๑ เพ่ือให$เด็กได$เห็นคุณคLาและความสำคัญของวัสดุเหลือใช$ 

๙.๒ เพ่ือลดปริมาณขยะและของเหลือใช$ในบ$าน โรงเรียน และชุมชน 

๙.๓ เพ่ือให$เด็กได$นำเศษวัสดุมาประดิษฐ?ส่ิงประดิษฐ?ท่ีสามารถนำมาใช$ให$เกิดประโยชน? 

๙.๔ เพ่ือสLงเสริมจินตนาการและความคิดสร$างสรรค? 

 

           

  ผู$เสนอโครงการ                         ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

                (นางกฤตยา เหมสมัน)                                    (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                            ครู                                                   ผู$อำนวยการโรงเรียน                                                  

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 101 

แผนงาน   การจัดการศึกษา 

ช่ือโครงการ   การนิเทศภายใน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

    มาตรฐานท่ี   ๒  ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๔,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1ปฎิรูปการศึกษา แผนประจำปcงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                              ยุทธศาสตร?ท่ี  ๒   ตัวบLงช้ีท่ี ๒ 

                                         ยุทธศาสตร?ท่ี  ๖   ตัวบLงช้ีท่ี ๑๑ และ ๑๒ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๒ และ ๖ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางเกตมณี อาจวิชัย 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ     กลุLมบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ                ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 กระบวนการในการนิเทศการศึกษา เปHนแบบแผนของการนิเทศการศึกษาท่ีจัดลำดับไว$อยLางตLอเน่ือง      

เปHนระเบียบแบบแผน มีลำดับข้ันตอนในการดำเนินงานไว$ชัดเจน มีเหตุผลและสามารถดำเนินการได$กระบวนการ

นิเทศการศึกษา มีจุดหมายเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนอยLางตLอเน่ือง การนิเทศการสอนน้ันมีจุดประสงค?

หลัก คือ การให$ความชLวยเหลือแกLครูในด$านตLาง ๆ  ตลอดจนให$การสนับสนุน เพ่ือให$ครูสามารถปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให$มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  ในกระบวนการนิเทศการสอนน้ัน     

เปHนการปฏิบัติงานรLวมกันระหวLางผู$นิเทศกับครู  ดังน้ัน  ผู$นิเทศและครูจะต$องมีความสัมพันธ?กันแบบเป�ด  แบบ

เปHนมิตร และเปHนการรLวมมือกันระหวLางผู$นิเทศกับครู  ซ่ึงองค?ประกอบท่ีสำคัญในกระบวนการนิเทศแบบดังกลLาว 

คือการสร$างความสัมพันธ?ท่ีดีระหวLางผู$นิเทศกับครูผู$สอน  การสังเกตการสอน  การนำระบบวิธีการสังเกตการสอน

ตLางๆมาใช$ในห$องเรียน  และบทบาทของผู$นิเทศในการให$ความชLวยเหลือ  สLงเสริมศักยภาพของครู  รวมท้ังทักษะ

ตLางๆท่ีจำเปHนในการนิเทศการสอน  แตLความรู$ในด$านกระบวนการนิเทศการสอนเพียงอยLางเดียวไมLเพียงพอท่ีจะ

ชLวยครูได$  ผู$นิเทศจะต$องมีทักษะ และความสามารถในการส่ือความหมาย การใช$ภาษา ทLาทาง และพฤติกรรม
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ตLางๆ เพ่ือท่ีจะชLวยให$ครูเข$าใจปnญหาตLาง ๆ  ทางด$านการสอนอยLางชัดเจน ตลอดจนสามารถคิดค$นหาวิธี

แก$ปnญหา การใช$เคร่ืองมือในการสังเกตการสอนตLาง ๆ  การให$ข$อมูลย$อนกลับท่ีสLงผลทางบวก จึงจำเปHนอยLางย่ิงท่ี

จะต$องศึกษาทำ          ความเข$าใจ ฝ©กฝน ฝ©กปฏิบัติทักษะตLาง ๆ  เทคนิควิธีการตLาง ๆ  อยLางชำนาญ เพ่ือให$

สามารถดำเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการนิเทศ 

 โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$เห็นความสำคัญดังกลLาว จึงได$จัดโครงการนิเทศภายใน   

ข้ึน มีรายละเอียดในการดำเนินงานดังน้ี 

 

๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑ โรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในท่ีให$ทุกคนมีสLวนรLวม 

  ๒.๒ เพ่ือสLงเสริมให$ครูปฐมวัยมีความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนให$มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  ๒.๓ ครูปฐมวัยได$รับการบริการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑ เปdาหมายเชิงปริมาณ   

  ๓.๑.๑ ครูปฐมวัยทุกคนได$รับการนิเทศจากผู$อำนวยการโรงเรียน ผู$ชLวยผู$อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน$าสายช้ันฝbายปฐมวัย อยLางน$อยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 

  ๓.๑.๒ ครูปฐมวัยร$อยละ ๙๕ มีความรู$ความเข$าใจในงานท่ีปฏิบัติและเพ่ิมความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

 ๓.๒ เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

   ครูปฐมวัยและบุคลากร มีความสามารถในปฏิบัติงาน 
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๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ข้ันวางแผน

งาน (P) 

๑.วางแผน

โครงการ  

๒.แตLงต้ัง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันดำเนินการ 

(D) 

๑. จัดทำแผน/

กำหนดการ

นิเทศภายใน 

๒. จัดทำเอก 

สารประกอบ

การนิเทศ 

            

๓. จัดทำปฏิทิน

ปฏิบัติงานนิเทศ 

เชLน 

-การนิเทศเร่ือง

การจัดโครงการ 

-การวิจัยในช้ัน

เรียน 

-การจัดทำสาร

นิทัศน? ฯลฯ 
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รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

๔.นิเทศการ

ทำงานของครู 

เดือนละ ๑ คร้ัง 

ข้ันสรุปและ

ประเมินผล (C) 

๑.สรุปและ

ประเมินผล

โครงการ 

            

ข้ันปรับปรุง

ตามผลการ

ประเมิน (A) 

๑.ปรับปรุง

โครงการจากผล

การประเมิน 
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๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู)รับผิดชอบ 

๑.วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางเกตมณี อาจวิชัย 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- จัดทำแผน/กำหนดการนิเทศภายใน 

- จัดทำเอกสารประกอบการนิเทศ 

- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศ เชLน 

การนิเทศเร่ืองการจัดโครงการ การวิจัย

ในช้ันเรียน การจัดทำสารนิทัศน? ฯลฯ 

- นิเทศการทำงานของครู เดือนละ ๑ 

คร้ัง 

  

๕,๐๐๐ 

 

นางเกตมณี อาจวิชัย

และ 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 

 

 

 

ผู$บริหารโรงเรียน 

๔. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  - นางเกตมณี อาจวิชัย 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการจากผล

การประเมินท่ีได$รับ 

 - นางเกตมณี อาจวิชัย

และ 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 
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๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

   เงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท ขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ           

 

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

ครูปฐมวัยและบุคลากร มีความสามารถใน

ปฏิบัติงาน 

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

ครูปฐมวัยมีความรู$ ความเข$าใจ และจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู$ให$นักเรียนได$เกิดการเรียนรู$ครบทุก

ด$าน       ท้ังด$านรLางกาย อารมณ? จิตใจสังคม สติปnญญา สามารถนำความรู$ไปประยุกต?ใช$ในชีวิตของตนเองอยLาง

ถูกต$อง     และครูปฐมวัยได$แลกเปล่ียนเรียนรู$ซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน พร$อมท้ังมีสัมพันธภาพท่ีดีตLอกัน 

 

  

        ผู$เสนอโครงการ                             ผู$อนุมัติโครงการ 

 

    

                 (นางเกตมณี อาจวิชัย)                                 (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                              ครู                                          ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน       
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แผนงาน   การจัดการศึกษา 

ช่ือโครงการ   ผลิตส่ือปฐมวัย 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

    มาตรฐานท่ี   ๒  ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๔,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปcงบประมาณ ๒๕๖๐     

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร?ท่ี  ๒   ตัวบLงช้ีท่ี  ๓ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๓ และ ๔ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางกฤตยา เหมสมัน 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

ส่ือการสอนเปHนส่ิงสำคัญอยLางย่ิงตLอการศึกษาในปnจจุบัน  เพราะถือวLาเปHนปnจจัยหน่ึงท่ีจะทำให$     การ

เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ส่ือสามารถกระตุ$นและเร$าความสนใจในระดับช้ันปฐมวัย ถ$ามี   ส่ือให$

เด็กได$สัมผัส  จับต$องและมองเห็นมาประกอบการจัดประสบการณ?ดังกลLาวมาแล$ว  จะทำให$เด็กมีชLวงความสนใจ

ยาวนานและเปHนการสLงเสริมกระบวนการคิดให$กับเด็ก 

โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$เล็งเห็นความสำคัญดังกลLาว จึงได$จัดต้ังโครงการ   ผลิต

ส่ือปฐมวัยข้ึน เพ่ือเสริมสร$างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและสLงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู$ให$มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑ เพ่ือสLงเสริมให$ครูผู$สอนระดับช้ันปฐมวัยในโรงเรียนผลิตส่ือข้ึนใช$ประกอบการจัดประสบการณ?ใน    ช้ันเรียน 

๒.๒  เพ่ือจัดทำและผลิตส่ือซีดี การจัดการเรียนรู$ปฐมวัย 

๒.๓ เพ่ือจัดทำคูLมือการใช$ส่ือท่ีผลิตข้ึน  รวมท้ังจัดทำทะเบียนการผลิตและการให$บริการยืมส่ือ 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันอนุบาลป3ท่ี ๑, ๒ และ ๓ ทุกคนได$เรียนรู$จากส่ือการเรียนรู$ท่ีครูผู$สอนผลิตข้ึน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 

            ๓.๒.๑ ได$ส่ือประกอบการจัดประสบการณ?ในห$องเรียนช้ันอนุบาล  ซ่ึงผลิตโดยครูผู$สอน ทุกคน    

                            ภาคเรียนละ ๒ ช้ิน / ครูหน่ึงคน 

          ๓.๒.๒ ได$ส่ือซีดีการจัดการเรียนรู$ระดับปฐมวัย  จำนวน  ๑  ชุด 

                    ๓.๒.๓  ได$ทะเบียนส่ือและสถิติการใช$บริการส่ือตLาง ๆ  จำนวน  ๓  เลLม   

                            (สายช้ันอนุบาลป3ท่ี ๑  จำนวน  ๑  เลLม  สายช้ันอนุบาลป3ท่ี  ๒  จำนวน  ๑  เลLม 

                            และสายช้ันอนุบาลป3ท่ี ๓  จำนวน  ๑  เลLม) 
 

๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน 

(P) 

๑.วางแผน

โครงการ  

๒.แตPงต้ัง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันดำเนินการ 

(D) 

๑. ครูผลิตส่ือการ
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รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

สอนปฐมวัย 

๒. ใช6ส่ือการสอน

ปฐมวัยท่ีผลิต

ข้ึนกับกิจกรรม

การเรียนการสอน 

ข้ันสรุปและ

ประเมินผล (C) 

๑ .สรุปและ

ประเมินผล

โครงการ 

            

ข้ันปรับปรุงตาม

ผลการประเมิน 

(A) 

๑.ปรับปรุง

โครงการจากผล

การประเมิน 

            

 

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

๑.วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางกฤตยา เหมสมัน 

๒.แตLงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- ผลิตส่ือการสอน 

- ใช$ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู$ 

  

๕,๐๐๐ 

นางกฤตยา เหมสมัน 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

- จัดทำทะเบียนส่ือ 

๔. สรุปและประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

 - นางกฤตยา เหมสมัน 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการจาก

ผลการประเมินท่ีได$รับ 

 - นางกฤตยา เหมสมัน 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ –  เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

   เงินงบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท ขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ  

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

๑. ครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนรู$ภาคเรียนละ 

๒ ช้ิน 

๒. ใช$ส่ือการเรียนรู$ประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู$ 

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 
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๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

๙.๑ ครูผู$สอนระดับช้ันปฐมวัยในโรงเรียนได$ผลิตส่ือข้ึนใช$ประกอบการจัดประสบการณ?ในช้ันเรียน 

๙.๒ ครูผู$สอนระดับช้ันปฐมวัยในโรงเรียนจัดทำและผลิตส่ือซีดีการจัดการเรียนรู$ปฐมวัย 

๙.๓ ครูผู$สอนระดับช้ันปฐมวัยในโรงเรียนจัดทำคูLมือการใช$ส่ือท่ีผลิตข้ึน  รวมท้ังจัดทำทะเบียนการผลิต   และ

การให$บริการยืมส่ือ 

 

                       ผู$เสนอโครงการ                             ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

                   (นางกฤตยา เหมสมัน)                                 (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                             ครู                                          ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน                                              
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   ออมตามรอยเท$าพLอพอเพียง 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

                                        มาตรฐานท่ี 4   

                                        มาตรฐานท่ี 5   

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน  ข$อท่ี 1, 2 และ 5 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศวิตา อุปนันท? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  พฤษภาคม 2565- เมษายน 2566 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปHนปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดำรงอยูLและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ต้ังแตLระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให$ดำเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให$ก$าวทันตLอโลกในยุคโลกาภิ

วัตน? ซ่ึงภายในสภาวการณ?ปnจจุบัน นักเรียนสLวนใหญLมีพฤติกรรมการใช$เงินอยLางไมLเห็นคุณคLา ไมLมีเหตุผล 

ฟุbมเฟ²อย ลุLมหลงในคLานิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีท้ังท่ียังไมLสามารถหารายได$ด$วยตนเอง จึงสLงผลให$พLอแมLต$อง

รับภาระคLาใช$จLายในการเล้ียงดูมากข้ึน นอกจากน้ันนักเรียนขาดการเตรียมความพร$อมสำหรับการดำเนินชีวิตใน

อนาคต จึงทำให$เม่ือถึงเวลาจำเปHนท่ีจะต$องใช$เงินไมLสามารถหาเงินได$ ทำให$พLอแมLต$องเดือดร$อนโรงเรียนบ$าน

หนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$ตระหนักถึงความสำคัญดังกลLาวจึงได$น$อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ$าอยูLหัวภูมิพลอดุลยเดช มาเปHนแนวทางในการแก$ปnญหาด$วยการบูรณาการกับ

หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และจัดให$มีโครงการออม

ตามรอยเท$าพLอพอเพียง โดยสLงเสริมให$นักเรียนรู$จักบริหารจัดการการใช$เงิน มีทักษะและเปdาหมายท่ีชัดเจนในการ

ออม เห็นคุณคLาของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู$จักคุณคLาของเงินและส่ิงของ มีวิธีคิดท่ีจะ

พิจารณาในการใช$เงิน รู$จักการออม รู$จักกระบวนการออมเงิน สามารถนำกระบวนการตLางๆดังกลLาวข$างต$นไป

ประยุกต?ใช$ในชีวิตประจำวันอยLางเหมาะสมกับวัย รู$จักการใช$เงินให$เปHนประโยชน?มากท่ีสุด อันจะสLงผลให$การ

ดำเนินชีวิตในอนาคตเปHนคนท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได$จัดทำโครงการออมตามรอยเท$าพLอพอเพียงข้ึนเพ่ือให$เกิดภาพ

ความสำเร็จอยLางย่ังยืน 
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2.  วัตถุประสงค1 

2.1     เพ่ือให$นักเรียนรู$จักวางแผนในการใช$จLายเงิน  และมีวินัยในการใช$จLายเงิน 

  2.2     นักเรียนได$ตระหนักถึงการออม และใช$เงินอยLางถูกวิธี 

 2.3     เพ่ือตLอยอดการเรียนรู$ทักษะกางวางแผนจัดการด$านการเงินให$กับนักเรียน 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ร$อยละ ๑๐๐  นักเรียนโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?)เข$ารLวมโครงการออม

ตามรอยเท$าพLอพอเพียง 

3.1.2 ร$อยละ ๑๐๐  ของนักเรียน โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ในป3การศึกษา   

       ๒๕๖๑  มีเงินออมเปHน คLาใช$จLายในการศึกษา          

3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) ทุกคนมีวินัยในการใช$จLายเงิน 

   3.2.2   นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด$านการเงินและสามารถนำไปประยุกต?ใช$ใน 

                              ชีวิตประจำวันได$อยLางเหมาะสมกับวัย 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1 ประชุม วางแผน 

2 ประชาสัมพันธ?กิจกรรม 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. เป�ดบัญชี รับฝากเงิน 

2. ฝากเงิน 

3. สรุปยอดเงิน 

4. ถอนเงิน 

  

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1ประเมินผล 

2.จัดทำรายงาน 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

1. วิเคราะห?ผลการดำเนินงานเพ่ือ
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รายการ พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

จัดเตรียมทำโครงการตLอไป 
 

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอโครงการ  -  ครูศวิตตา อุปนันท? 

2 เป�ดบัญชีนักเรียนเข$าใหมL  - ครูประจำช้ัน  

3 จัดทำสมุดบันทึกการฝากเงิน  1,000 ครูประจำช้ัน 

4  ดำเนินการฝากเงิน  1,000 ครูประจำช้ัน 

5 ประเมินผลและจัดทำรายงาน        500 ครูศวิตา อุปนันท? 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 16 พฤษภาคม 2566 

7.  งบประมาณท่ีใช) 

 7.1 ประชุมคณะกรรมการ                -  บาท 

 7.2 คัดเลือกจัดกลุLมนักเรียน      -    บาท 

           7.3 ผลิตและจัดหาส่ืออุปกรณ?    1,000    บาท 

 7.4 จัดกิจกรรมการสอนซLอมเสริม      1,000   บาท   

           7.5 ประเมินผลและจัดทำรายงาน                          500   บาท 

      รวม   2,500  บาท (สองพันห)าร)อยบาทถ)วน) 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1 ร$อยละ85 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 1-6 อLานออกเขียน

ได$ในระดับดีข้ึนไป 

2 ร$อยละ85 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 6 อLานคลLองเขียน

คลLอง 

1 การสังเกต 

2 สอบถาม 

3 ผลงานนักเรียน 

4 ทดสอบ 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-ผลการเรียนรู$ 

-แบบทดสอบ 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1 นักเรียนมีการพัฒนาด$านการอLาน การเขียน ดีข้ึนตลอดจนกล$าแสดงออกและพัฒนาสร$างสรรค?

ผลงาน 

9.2เพ่ือเป�ดโอกาสให$ครู บุคลากร นักเรียน และ ผู$ปกครอง ท่ีมีสLวนสLงเสริมสนับสนุนให$นักเรียนมีนิสัยรัก

การอLาน 

 9.2 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุLมสาระสูงข้ึนทุกระดับช้ัน 

 
 

       ผู$เสนอโครงการ                                                   ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

  (นางสาวศวิตา อุปนันท?)                               (นางนภาพร   ศรีสุคันธพฤกษ?) 

        ครูผู$ชLวย                                              ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน                    
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ช่ือโครงการ    ครูพระสอนศีลธรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหมL 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 1   

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน  ข$อท่ี 1 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางภัสสรนันทน?    แก$วสถิตย? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารวิชาการ 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ให$ความหมายของคำวLา ศีลธรรม คือ ความ

ประพฤติท่ีดีและชอบ ศีลและธรรม หรือธรรมในระดับศีล สLวนคำวLา คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี และ

จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีควรประพฤติปฏิบัติ จึงสรุปได$วLาท้ังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมน้ันเปHนเสมือน

เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให$คนประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดี เพ่ือนำพาตนเองไปสูLหนทางแหLงการดับทุกข?มีความสุขใน

การดำเนินชีวิต และแก$ไขปnญหาตLางๆ ได$อยLางมีประสิทธิภาพ 

   สภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมปnจจุบันต$องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงตLางๆภายใต$กระแสสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทำให$เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต คLานิยม และภูมิคุ$มกันทางสังคมลดลง             

จนเกิดการเบ่ียงเบนทางพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซ่ึงปnญหาเหลLาน้ีสLงผลคุกคามตLอเด็ก 

เยาวชนเปHนอยLางมาก โดยเฉพาะเด็กท่ีกำลังอยูLในวัยประถมศึกษาตอนปลาย เพราะเปHนชLวงเวลาแหLงการ

เปล่ียนแปลงเข$าสูLการเปHนวัยรุLน หากเด็กไมLได$รับการปลูกฝnงให$มีจิตสำนึกในด$านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

เด็กอาจหลงผิดมีพฤติกรรมท่ีไมLพึงประสงค? เชLน ขาดระเบียบวินัย ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท และขาดวินัยในการ

ดำเนินชีวิต ซ่ึงปnญหาเหลLาน้ีสLงผลตLอโครงสร$างทางสังคมท่ีไมLม่ันคงและกระทบตLอการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

ดังน้ัน โครงการครูพระสอนศีลธรรมจึงตอบสนองตLอการพัฒนาผู$เรียน ให$เปHนคนท่ีปฏิบัติตนอยูLในหลักศีลธรรม

ของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีสติและมีภูมิคุ$มกัน               ในตนเอง   

 โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) เห็นความสำคัญ ในการปลูกฝnง คุณธรรม 

จริยธรรมให$กับผู$เรียน จึงได$จัดโครงการครูพระสอนศีลธรรมข้ึน เพ่ือเสริมสร$างให$ผู$เรียนตระหนักถึงการปฏิบัติตน

เปHนคนดีมีศีลธรรม และดำรงชีวิตอยูLในสังคมได$อยLางมีความสุข 
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2.  วัตถุประสงค7 

 2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสูLโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำอยLางเปHนระบบ 

 2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให$มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

 2.3 เพ่ือให$นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักธรรมมาใช$แก$ปnญหา

ตLางๆ ได$ในชีวิตประจำวัน และชLวยเหลือผู$อ่ืนได$ 

3.  เป9าหมาย 

3.1  ด=านปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 5 จำนวน 91 คนเข$ารLวมโครงการครูพระสอนศีลธรรม 

3.2  ด=านคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักธรรมมาใช$แก$ปnญหาตLางๆ 

ได$ในชีวิตประจำวัน และชLวยเหลือผู$อ่ืนได$ 

3.2.2  ผู$บริหารโรงเรียนและครูเปHนต$นแบบในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของนักเรียน 

 3.2.3  ผู$บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากร นักเรียน ผู$ปกครองและชุมชน  มีสLวนรLวมในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในโรงเรียน 
 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 

2.ประชุมวางแผนการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1.ดำเนินงานตามแผนการ

จัดกิจกรรมตLาง ๆ 

- ติดตLอประสานความ

รLวมมือกับเจ$าอาวาสวัด

ปากบLอ เขตสวนหลวง 
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กทม. 

- กิจกรรมการเรียนการ

สอนศีลธรรม ตามหลัก

พระพุทธศาสนาของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา          

ป3ท่ี 5  

- กิจกรรมฝ©กสติ สมาธิ 

เจริญปnญญา 

- กิจกรรมการสอนและติว

เข$มการสอบธรรมศึกษา

ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 4 – 6  

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1.ติดตามประเมินผล 

2.สรุปรายงานผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1.ปรับปรุงวางแผนการ

ดำเนินงานในป3การศึกษา

ตLอไป 
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5. วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการ  - นางสาวภัสสรนันทน?  แก$ว

สถิตย? 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน

ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา          

ป3ท่ี 5  

 14,500 

บาท 

- พระอาจารย? จำนวน 1 รูป 

-นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

-นางสาวภารวี    หริรักษ? 

และครูสายช้ันประถมศึกษา            

ป3ท่ี 5 

3. กิจกรรมฝ©กสติ สมาธิ                   

เจริญปnญญา 

 - - พระอาจารย? จำนวน 1 รูป 

-นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

-นางสาวภารวี    หริรักษ? 

และครูสายช้ันประถมศึกษา            

ป3ท่ี 5 

4. กิจกรรมการสอนและติว               

ธรรมศึกษาของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 4 – 6 

 15,500 

บาท 

- พระอาจารย? จำนวน 2 รูป 

-นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

-นางสาวภารวี    หริรักษ? 

และครูสายช้ันประถมศึกษา            

ป3ท่ี 4 – 6 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

16  พฤษภาคม  2565  -  31 มีนาคม  2566 

7. งบประมาณ 

  - อาหารและเคร่ืองด่ืมสำหรับถวายพระสงฆ?   จำนวน  2,500   บาท 

 - คLายานพาหนะในการเดินทางของพระสงฆ?   จำนวน  25,000  บาท 

 - หนังสือ ส่ือ วัสดุอุปกรณ?ประกอบการสอน    จำนวน  2,500  บาท 
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รวมเป|นเงิน    30,000 บาท  

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต 

รู$จักแก$ไขปnญหาตLางๆ อยLางมีสติ โดยนำ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต?ใช$ 

2. นักเรียนมีสติ สมาธิมากข้ึน เกิดปnญญาในการ

เรียนรู$ส่ิงตLางๆ  

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 4 – 6 สามารถ

สอบผLานธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก 

ร$อยละ 80 

1. สังเกต, ทำกิจกรรมตามท่ี

กำหนด 

 

2. สังเกต, ทำกิจกรรมตามท่ี

กำหนด 

3. การสอบธรรมศึกษา 

 

 

1. แบบสังเกต, ใบงาน

กิจกรรม, ช้ินงาน 

 

2. แบบสังเกต 

 

3. แบบทดสอบ จาก             

แมLกองธรรมสนามหลวง 
 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1 นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค?อยLางชัดเจน  เปHนรูปธรรม สม่ำเสมอ มีความประพฤติท่ี

ดี มีวินัยในตนเอง มีสติในการดำเนินชีวิต และแก$ปnญหาตLางๆ โดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

 9.2 ครูเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู$ในด$านการฝ©กสติ สมาธิและนำมาใช$เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู$เพ่ือพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ตลอดจนปฏิบัติตนเปHนแบบอยLางท่ีดีของผู$เรียนในการดำเนินชีวิต 

 9.3 โรงเรียนเปHนชุมชนแหLงการเรียนรู$เร่ืองศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตอบสนองการเปHนโรงเรียน

คุณธรรม  
 

         ผู$เสนอโครงการ                          ผู$เห็นชอบโครงการ                      ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

 

(นางสาวภัสสรนันทน?   แก$วสถิตย?)             (นางสาวสิริพันธX แซ0เอี้ย)          (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

  ครูผู$รับผิดชอบ           หัวหน$างานฝbายวิชาการ             ผู$อำนวยการโรงเรียนหนองบอน 
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   โครงการเข$าคLายธรรมะ 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในด)านคุณภาพผู)เรียน   

    มาตรฐานท่ี 1  ตัวบLงช้ีท่ี 1.1 และ 1.2  

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี 1, 3 และ 5 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นาย วรทัศน? หวังวรวุฒิสกุล 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

           ในสภาวะปnจจุบัน โลกอยูLในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแขLงขันกันอยLางสูง ซ่ึงนับวันจะทวีความ

รุนแรงมากย่ิงข้ึนเร่ือย ๆ มีการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ือเทคโนโลยีตLางๆ อยูL

ตลอดเวลา และในฐานะท่ีประเทศไทยเปHนสLวนหน่ึงของประชาคมโลก จึงหลีกเล่ียงไมLได$ท่ีจะได$รับผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงและการแขLงขันอยLางรุนแรงน้ี  การเปล่ียนแปลงคLานิยมและวิถีชีวิตของคนไปสูLสังคมบริโภคนิยม 

ซ่ึงเน$นการแขLงขันด$านวัตถุและฐานะทางเศรษฐกิจทำให$เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ$มกันกLอให$เกิดปnญหาท่ีเก่ียวกับ

เด็กและเยาวชนอีกมากมาย  ทำให$เกิดปnญหาสังคมท่ีสLงผลสะท$อนตLอเยาวชน เชLน ปnญหายาเสพติด อาชญากรรม

ตLางๆ  การต้ังครรภ?กLอนวัยอันควร ความยากจน เด็กเรLรLอน   การใช$แรงงานเด็ก ฯลฯ 

         การเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยLางรวดเร็วทำให$เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคLานิยมโลกตะวันตก 

ละท้ิงคำส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวLาเปHนส่ิงงมงาย ไร$สาระ ล$าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึด

เหน่ียวจิตใจ ท่ีจะทำให$ชีวิตมีความม่ังคงและสามารถแก$ไขปnญหาตLางๆในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได$ จึงมีแนวโน$มในการ

ดำเนินชีวิตท่ีผิด  กLอให$เกิดความเครียดจนอาจจะแก$ปnญหาด$วยการฆLาตัวตาย หรือแก$ปnญหาด$วยการพ่ึงพายาเสพ

ติด 

          เด็กและเยาวชน คือ พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เปHนอนาคตของชาติ เปHนกลุLมคนท่ีมี

พลังอันสำคัญท่ีสามารถชLวยกันเสริมสร$างกิจกรรมท่ีเปHนประโยชน?ตLอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เด็กและ

เยาวชนเปHนวัยท่ีมีความคิดสร$างสรรค? มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ$นให$เด็กและเยาวชน กล$าคิด กล$าทำ กล$า

แสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลัง ในเชิงสร$างสรรค?  สร$างให$พวกเขาตระหนักถึงคุณคLาของตนเองพร$อม

มีภูมิคุ$มกัน รู$เทLาทันการเปล่ียนแปลง ไมLตกเปHนเหย่ือหรือสร$างปnญหาให$กับสังคม แตLกลับจะเปHน ผู$พร$อมท่ีจะ
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พัฒนาตนเองให$เปHนทรัพยากรอันทรงคุณคLา เปHนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก$าวหน$า

และม่ังคงของชาติ เยาวชนจึงต$องมีความรู$และศีลธรรมควบคูLกันไป เพ่ือให$เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี

คLานิยมในการดำเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

          โครงการเข$าคLายธรรมะ โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) เปHนโครงการท่ีชLวยพัฒนาเยาวชน 

โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝnงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเปHนแนวทางการประพฤติ

ตนท่ีดี ให$มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เกLง ดี และมีความสุข” เพ่ือให$เด็กและเยาวชนท่ี นำธรรมะ  นำหลักคำสอน

ท่ีได$รับไปประยุกต?ใช$ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย   โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ  มี

พฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยูLรLวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด$วยความเก้ือกูลและ

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต  ให$เปHนจิตท่ีสมบูรณ?ท้ังคุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท$าย  

การพัฒนาปnญญา ให$เกิดปnญญาในการรู$จริง รู$เทLาทันทางเจริญทางเส่ือมปnจจัยท่ีเก่ียวข$อง  รู$วิธีการปdองกัน  รู$

วิธีแก$ไขปnญหา  สร$างภูมิต$านทานให$กับตนเองด$วยคุณธรรม ให$เปHนผู$มีชีวิตอยูLอยLางรู$เทLาทันโลก นำพาชีวิตสูL

ความสำเร็จ  เพ่ือเก้ือกูลแกLตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด   

2.  วัตถุประสงค1 

 1.เพ่ือปลูกฝnงให$นักเรียนมีความกตัญµูกตเวทีตLอบิดามารดา และครูบาอาจารย? 

2.เพ่ือพัฒนาจิตและปลูกฝnงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา 

3.เพ่ือฝ©กจิตให$มีสติรู$เทLาทันอารมณ? รู$จักควบคุมอารมณ?ของตนเองและแสดงออกทางด$านอารมณ?ได$อยLาง

เหมาะสม ทำให$สามารถปรับตัวรับความเปล่ียนแปลงอยLางรวดเร็วได$ 

4.เพ่ือเรียนรู$และเข$าใจหน$าท่ีพุทธบริษัทให$เยาวชนเข$าใจอยLางถูกต$อง 

5.เพ่ือสLงเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย? 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 4 ประจำป3การศึกษา 2565 จำนวน 72 คน 

  2.นักเรียนร$อยละ 90 มีความกตัญµูกตเวทีตLอบิดามารดา และครูบาอาจารย? 

3.นักเรียนร$อยละ 90 มีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา 

4.นักเรียนร$อยละ 90 มีสติรู$เทLาทันอารมณ? รู$จักควบคุมอารมณ?ของตนเองและแสดงออกทางด$าน

อารมณ?ได$อยLางเหมาะสม ทำให$สามารถปรับตัวรับความเปล่ียนแปลงอยLางรวดเร็วได$ 

 5.นักเรียนร$อยละ 90 มีความรู$และเข$าใจหน$าท่ีพุทธบริษัทได$อยLางถูกต$อง 

 6.นักเรียนร$อยละ 90 มีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย?   
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 3.2  เชิงคุณภาพ 

  1.นักเรียนมีความกตัญµูกตเวทีตLอบิดามารดา และครูบาอาจารย? 

2.นักเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา 

3.นักเรียนมีสติรู$เทLาทันอารมณ? รู$จักควบคุมอารมณ?ของตนเองและแสดงออกทางด$านอารมณ?ได$

อยLางเหมาะสม ทำให$สามารถปรับตัวรับความเปล่ียนแปลงอยLางรวดเร็วได$ 

 4.นักเรียนมีความรู$และเข$าใจหน$าท่ีพุทธบริษัทได$อยLางถูกต$อง 

 5.นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย? 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน    

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

ข้ันวางแผนงาน  

1 เสนอโครงการ 

2 กำหนดกิจกรรมท่ีจะต$อง

ทำ 

            

ข้ันดำเนินการ  

 1 นำเสนอผู$บริหาร 

 2 ดำเนินการจัดทำ

กิจกรรมท่ีกำหนด 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล  

 1กับกำติดตามผลการ

ดำเนินงาน 

 2  ประเมินผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน  

 1รายงานผลการดำเนินงาน

ให$ผู$บริหารทราบอยLาง

ตLอเน่ืองปรับปรุงแก$ไขสLวน
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

ท่ียังบกพรLอง 
 
 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1.ประชุมเสนอโครงการ/แตLงต้ังกรรมการ  -     นายวรทัศน? หวังวรวุฒิสกุล 

2.เข$าคLายธรรมะ ณ วัดหนามแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 - นายวรทัศน? หวังวรวุฒิสกุล 

3.สรุปรายงานผลโครงการ  - นายวรทัศน? หวังวรวุฒิสกุล 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565 -มีนาคม 2566 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 คLาพาหนะ     10,000 บาท 

 คLาอาหารวLาง                                1,000 บาท 

 คLาบำรุงสถานท่ีคLาน้ำ-คLาไฟ ถวายวัด  1,000 บาท    

 คLาวิทยากร     8,000 บาท 

 รวม          20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถ)วน) 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.นักเรียนมีความกตัญµูกตเวทีตLอ

บิดามารดา และครูบาอาจารย? 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม 

2.นักเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม 

และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม 

3.นักเรียนมีสติรู$เทLาทันอารมณ? รู$จัก

ควบคุมอารมณ? ของตนเองและ

แสดงออกทางด$านอารมณ?ได$อยLาง

เหมาะสม ทำให$สามารถปรับตัวรับ

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม 
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ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ความเปล่ียนแปลงอยLางรวดเร็วได$ 

4.นักเรียนมีความรู$และเข$าใจหน$าท่ี

พุทธบริษัทได$อยLางถูกต$อง 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม 

5.นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย? 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 นักเรียนสามารถนำธรรมะ  นำหลักคำสอนท่ีได$รับไปประยุกต?ใช$ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย   

โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ  มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยูLรLวมกับ

ครอบครัวและบุคคลในสังคม ด$วยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต  ให$เปHนจิตท่ีสมบูรณ?ท้ัง

คุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท$าย  การพัฒนาปnญญา ให$เกิดปnญญาในการรู$จริง รู$เทLาทันทางเจริญ

ทางเส่ือมปnจจัยท่ีเก่ียวข$อง  รู$วิธีการปdองกัน  รู$วิธีแก$ไขปnญหา  สร$างภูมิต$านทานให$กับตนเองด$วยคุณธรรม ให$เปHน

ผู$มีชีวิตอยูLอยLางรู$เทLาทันโลก นำพาชีวิตสูLความสำเร็จ 

 

                  ผู$เสนอโครงการ                                                 ผู$อนุมัติโครงการ                          

 

 

          (นาย วรทัศน? หวังวรวุฒิสกุล)                                        (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?)               

                        ครู                                                               ผู$อำนวยการโรงเรียน                                      
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แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

โครงการ       การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

ลักษณะโครงการ  ตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

    มาตรฐานท่ี 4 ตัวบLงช้ีท่ี  4.1, 4.2, 4.3, 4.4   

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู$ท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ    

หลักการละเหตุผล 

หลักการสำคัญของการจัดการเรียนรู$ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ พ.ศ. 2542 แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุLงเน$นให$

เกิดการเรียนรู$โดยเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ โรงเรียนต$องดำเนินการพัฒนานักเรียนให$มีศักยภาพย่ิงข้ึนและเปHนไปตาม

มาตรฐาน 

นักเรียนได$รับการสLงเสริมพัฒนากระบวนการเก่ียวกับการคิดน$อย นักเรียนไมLมีทักษะพ้ืนฐานด$านการคิด

และกระบวนการคิดแบบตLางๆ ทำให$ไมLสามารถนำเสนอช้ินงานเปHนองค?รวมได$ ซ่ึงหากปลLอยท้ิงไว$ ไมLเรLงแก$ไขจะ

ทำให$นักเรียนไมLมีความสามารถในการคิด คิดไมLเปHนและไมLสามารถใช$กระบวนการคิดในการเรียนรู$แนวทางแก$ไข

ทุกฝbายท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการศึกษา ต$องเรLงขับเคล่ือนกระบวนการคิดสูLห$องเรียน โดยการสLงเสริมการจัด

กิจกรรมท่ีเน$นกระบวนการคิด จัดประสบการณ?เก่ียวกับการคิดให$นักเรียน ได$ฝ©กคิดอยLางตLอเน่ืองอันจะสLงผลให$

โรงเรียนผLานการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 4 ซ่ึงโครงการน้ี สอดคล$องนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานท่ีเน$นให$ผู$เรียนทุกระดับมีทักษะในการคิดแบบตLางๆ เพ่ือพัฒนา

ผู$เรียนไปสูLการเปHนการเปHนบุคคลแหLงการเรียนรู$ และสอดคล$องกับมาตรฐานท่ี 4 ของ สพฐ. และ สมศ.  

ดังน้ัน จึงได$คิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนท่ี 5 สาระ ได$แกL ภาษาไทย คณิตศาสตร? วิทยาศาสตร? สังคม

ศึกษา และภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให$สูงข้ึน นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห? 

สังเคราะห? มีความคิดริเร่ิมสร$างสรรค? 
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2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 ผู$เรียนมีความรู$ ความสามารถและทักษะท่ีจำเปHนตามหลักสูตร สามารถแสวงหาความรู$ได$ด$วยตนเอง

อยLางตLอเน่ือง 

2.2 เพ่ือพัฒนาผู$เรียนให$สามารถคิดวิเคราะห? สังเคราะห? มีความคิดริเร่ิมสร$างสรรค? 
 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  ผู$เรียนได$ฝ©กทักษะกระบวนการคิดจนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนร$อยละ 75 

  3.1.2  ผู$เรียนได$ฝ©กการคิดแบบบูรณาการตามศักยภาพร$อยละ 75 

  3.1.3  ครูมีการพัฒนาผู$เรียนโดยเน$นทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมข้ึนร$อยละ 90 

  3.1.4  ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญเพ่ิมข้ึนร$อยละ 90 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผู$เรียนได$ฝ©กทักษะกระบวนการคิดจนมีความสามารถเพ่ิมข้ึน 

  3.2.2  ผู$เรียนได$ฝ©การคิดแบบบูรณาการตามศักยภาพ 

  3.2.3  ครูมีการพัฒนาผู$เรียนโดยเน$นทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมข้ึน 

3.2.4  ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญในระดับดี 

 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมเสนอโครงการ 

2. แตLงต้ังคณะกรรมการ 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. ดำเนินงานตามโครงการ 
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมท่ี 1  

    สาระการเรียนรู$ ภาษาไทย 

กิจกรรมท่ี 2  

    สาระการเรียนรู$คณิตศาสตร?        

กิจกรรมท่ี 3  

    สาระการเรียนรู$วิทยาศาสตร? 

กิจกรรมท่ี 4  

    สาระการเรียนรู$สังคมศึกษาฯ 

กิจกรรมท่ี 5  

    สาระการเรียนรู$ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมท่ี 6 

    การศึกษาตามแหลLงเรียนรู$/  

    ภูมิปnญญาท$องถ่ิน 

กิจกรรมท่ี 7  

    การใช$ส่ือเทคโนโลยีในการ 

    แสวงหาความรู$ 

กิจกรรมท่ี 8  

    จัดซ้ือวัสดุ/สอน/สอบ 
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมท่ี 9  

    สLงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

    การเรียนรู$ 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. การสรุปผล  

2. จัดทำรายงาน 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

1......................................... 

2......................................... 

            

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมท่ี 1 สาระการเรียนรู$ ภาษาไทย 

    - เขียนสะกดคำ 

    - ทLองอาขยาน 

    - เลLา อLานคิดวิเคราะห? สังเคราะห? จากขLาว  

      บทความ  

 5,000 ครูผู$สอนภาษาไทย 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

    - ภาษาไทยวันละคำ 

    - การทำโครงงาน 

    - จัดทำแผน เน$นทักษะกระบวนการคิด 

2. กิจกรรมท่ี 2 สาระการเรียนรู$คณิตศาสตร?  

    - ทำแบบฝ©กเสริมทักษะคิดเลขเร็ว 

    - ทLองแมLสูตรคูณ 

    - แขLงขันความสามารถ 

    - จัดทำแผน เน$นทักษะกระบวนการคิด 

 5,000 ครูผู$สอนคณิตศาสตร? 

 

3. กิจกรรมท่ี 3 สาระการเรียนรู$วิทยาศาสตร? 

    - ทำแบบฝ©กหัด 

    - ใช$ส่ือไอที 

    - ทำโครงการ 

    - จัดทำแผน เน$นทักษะกระบวนการคิด 

 5,000 ครูผู$สอนวิทยาศาสตร? 

4. กิจกรรมท่ี 4 สาระการเรียนรู$สังคมศึกษาฯ 

     - เลLาขLาว เน$นกระบวนการคิดวิเคราะห?  

       สังเคราะห? 

     - ทำโครงงาน 

 5,000 ครูผู$สอนสังคมศึกษาฯ 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

     - จัดทำแผน เน$นทักษะกระบวนการคิด 

5. กิจกรรมท่ี 5 สาระการเรียนรู$ภาษาอังกฤษ 

    - ทLองศัพท? 

    - ฝ©กพูดประโยคภาษาอังกฤษ 

    - จัดทำแผน เน$นทักษะกระบวนการคิด 

 5,000 ครูผู$สอนภาษาอังกฤษ 

6. กิจกรรมท่ี 6 การศึกษาตามแหลLงเรียนรู$/  

    ภูมิปnญญาท$องถ่ิน 

 5,000 ครูจุฑารัตน? 

7. กิจกรรมท่ี 7 การใช$ส่ือเทคโนโลยีในการ 

     แสวงหาความรู$ 

 2,000 ครูผู$สอนการงานฯ 

8. กิจกรรมท่ี 8 จัดซ้ือวัสดุ/สอน/สอบ  5,000 ครูผู$สอนทุกสาระ 

9. กิจกรรมท่ี 9 สLงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

     การเรียนรู$ 

 3,000 ครูภารวี 

10. การสรุปผล  - ครูวิยะดา 

11. การจัดทำรายงาน  - ครูภารวี 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

7.  งบประมาณท่ีใช) 

 การทำแบบฝ©กทักษะการคิดวิเคราะห?ระดับช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 1 – 6  35,000  บาท 

 สร$างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห?       5,000  บาท 

     รวม 40,000  บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ)วน) 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทุกกลุLมสาระ 

    การเรียนรู$เพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนมีทักษะการคิดสูงข้ึน 

1. ประเมินผลปลายภาค 

2. ประเมินผลระดับเขต/ระดับชาติ 

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมิน 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1 นักเรียนมีพัฒนาการด$าน การคิดวิเคราะห?เพ่ิมมากข้ึน 

 9.2 นักเรียนสามารถนำความรู$ในการคิดวิเคราะห?ไปปรับใช$ในชีวิตประจำวันได$ 

 

                ลงช่ือ...........................................................ผู$เสนอโครงการ 

(นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย) 

  ผู$รับผิดชอบโครงการ 

 

         ลงช่ือ...........................................................ผู$อนุมัติโครงการ 

(นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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แผนงาน   การจัดการศึกษา 

ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

ลักษณะโครงการ:  ตLอเน่ือง  

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   3  

สนองกลยุทธของโรงเรียน    ข$อท่ี 1, 2, 4  

ผู)รับผิดชอบโครงการ      นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย  

ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม  2565  -  เมษายน 2566  

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการได$ประกาศให$ใช$มาตรฐานการเรียนรู$และตัวช้ีวัดกลุLมสาระการเรียนรู$คณิตศาสตร? 

วิทยาศาสตร? และสาระภูมิศาสตร?ในกลุLมสาระการเรียนรู$สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 

๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๓๐/

๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เร่ือง ให$เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู$และตัวช้ีวัด กลุLมสาระการเรียนรู$

คณิตศาสตร?และวิทยาศาสตร? (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท้ังน้ีให$โรงเรียนใช$มาตรฐานการเรียนรู$และตัวช้ีวัดท่ีปรับปรุง ต้ังแตLศึกษา ๒๕๖๑ ในช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี ๑  และ ๔ และช้ันมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแตLป3การศึกษา ๒๕๖๑ เปHนต$นไป สLวนป3

การศึกษา ๒๕๖๒ ให$ใช$ในระดับช้ันประถมศึกษาป3ท่ี ๑, ๒, ๔,๕ และช้ันมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑, ๒, ๔ และ ๕ และใช$

ทุกช้ันป3ต้ังแตLป3การศึกษา ๒๕๖๓ การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ียังคงหลักการและโครงสร$างเดิมของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แตLมุLงเน$นการปรับปรุงเน้ือหาให$มีความทันสมัย ทันตLอการ

เปล่ียนแปลงและความเจริญก$าวหน$าทางวิทยาการตLาง ๆ คำนึงถึงการสLงเสริมให$ผู$เรียน มีทักษะท่ีจำเปHนสำหรับ

การเรียนรู$ในศตวรรษท่ี ๒๑ เปHนสำคัญ เตรียมผู$เรียนให$มีความพร$อมท่ีจะเรียนรู$ส่ิงตLาง ๆ พร$อมท่ีจะประกอบ

อาชีพ เม่ือจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาตLอในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถแขLงขันและอยูLรLวมกับประชาคมโลกได$ 
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 หลักสูตรสถานศึกษา เปHนแมLบทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให$บรรลุเปdาหมายท่ีกำหนด 

โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) ตระหนักถึงภารกิจสำคัญ จึงได$จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาข้ึน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให$มีศักยภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให$มีความทันสมัย สอดคล$องกับการเปล่ียนแปลงหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 เพ่ือให$นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  2562  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2562)  

3.2  เชิงคุณภาพ 

  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  2562  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2562) ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย มีสาระครบถ$วนสมบูรณ?  

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1ประชุมผู$เก่ียวข$องวางแผน

งานและขออนุมัติโครงการ 

2 แตLงต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

 

 

 

           

ข้ันดำเนินการ (D) 

1.ทุกกลุLมสาระการเรียนรู$

ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห?

และปรับปรุงหลักสูตรของ
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กลุLมสาระ 

2.จัดพิมพ?หลักสูตรท่ี

ปรับปรุงใหมLและนำสLงฝbาย

วิชาการ 

3.นำหลักสูตรไปใช$ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู$ 

4.ประเมินผลการใช$

หลักสูตร 

 

 

 

 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 

2. รายงานผล การดำเนิน 

งานตามโครงการ  

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1 ประเมินโครงการ 

2 สรุปรายงาน/เผยแพรL/

พัฒนา 

            

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1.อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  พ.ค.2565 5,000 ครูทุกคน 

2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร พ.ค.2565 5,000 ครูทุกคน 

3. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พ.ค.2565 10,000 ครูทุกคน 

4.ประเมินผลการใช$หลักสูตร มี.ค. 2565 5,000 ครูทุกคน 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2565 1,000 คณะทำงานโครงการ 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  พฤษภาคม  2565 -  เมษายน  2566 

 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 คLาวัสดุเปHนเงิน   26,000   บาท   (สองหม่ืนหกพันบาทถ$วน) 

 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีได$รับการปรับปรุงแก$ไข สอบถาม 

 

 

แบบสอบถาม 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  2562  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2562) ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย มีสาระครบถ$วนสมบูรณ? สามารถ

นำไปจัดกระบวนการเรียนรู$ได$อยLางมีประสิทธิภาพ  

 

 

ลงช่ือ........................................................ผู$เสนอโครงการ 

                                           (นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย) 

                                                                ครู 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู$อนุมัติโครงการ 

                                           (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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ช่ือโครงการ   โครงการน$อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูLการจัดการเรียนรู$ 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สนองกลยุทธ1ศาสตร1 สพฐ.   ข$อท่ี ๑ 

สนองยุทธศาสตร1    สพป. กทม. ข$อท่ี.....๑.๓ และ ๗ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นาย วันใหมL พุLมมาลา 

ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

          หลักสูตรสถานศึกษาเปHนแบบแผนแนวทาง หรือข$อกำหนดของการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาให$ผู$เรียน 

มีความรู$ มีความสามารถ โดยสLงเสริมให$แตLลLะบุคคลพัฒนาไปสูLศักยภาพสูงสุดของตน หลังจากท่ีได$นำหลักสูตร

สถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ไปใช$ระยะหน่ึง

แล$ว จำเปHนต$องมีการปรับปรุงพัฒนาให$สอดคล$องกับความเปล่ียนแปลงตLางๆท่ีเกิดข้ึนอยLางรวดเร็ว เพ่ือสนองตLอ

ความต$องการของบุคคล สังคมไทย ผู$เรียนมีศักยภาพในการแขLงขันและรLวมมืออยLางสร$างสรรค?ในสังคมโลก 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญดังกลLาวจึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือดำเนินกิจกรรม

ตLางๆให$มีความเหมาะสมสอดคล$องกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกคลอง ภายในท$องถ่ินและภายในประเทศเพ่ือให$หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?

อนุสรณ?) เปHนหลักสูตรท่ีดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของท$องถ่ินและผู$เรียน 

 

๒.  วัตถุประสงค1 

 ๒.๑ สLงเสริมและสนับสนุนให$ครูผู$สอนมีความรู$ ความเข$าใจ สามารถพัฒนาหลักสูตรและนำไปใช$ได$อยLาง 

มีประสิทธิภาพ 

๒.๒ โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคล$องกับเปdาหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน 
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๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑  ครูทุกคนสามารถจักกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาได$อยLาง 

มีประสิทธิภาพ 

  ๓.๑.๒  โรงเรียนมีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุLมสาระการเรียนรู$ 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  ๓.๒.๒  ครูผู$สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให$มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   ( PDCA ) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

๑. เสนอโครงการ 

๒. กำหนดกิจกรรมท่ี

จะต$องทำ 

• วางแผน 

ตรวจสอบสภาพ

พ้ืนดิน เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ?กLอน

ลงมือทำแปลง

เกษตร 

• ปรับสภาพพ้ืนดิน

ให$มีความ

เหมาะสมกับการ

เพาะปลูก  

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

๑. นำเสนอผู$บริหาร 
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๒. ดำเนินการจัดทำ

กิจกรรมท่ีกำหนด 

• วางแผน 

ตรวจสอบสภาพ

พ้ืนดิน เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ?กLอน

ลงมือทำแปลง

เกษตร 

• ปรับสภาพพ้ืนดิน

ให$มีความ

เหมาะสมกับการ

เพาะปลูก 

• ดูแล บำรุงรักษา 

 
 
ข้ันสรุปและประเมินผล(C)  

๑. กับกำติดตามผลการ

ดำเนินงาน 

๒. ประเมินผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

-รายงานผลการดำเนินงาน

ให$ผู$บริหารทราบอยLาง

ตLอเน่ืองปรับปรุงแก$ไขสLวน

ท่ียังบกพรLอง 
 

            

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู$รับผิดชอบ 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู$รับผิดชอบ 

๑. ประชุมเสนอโครงการ/แตLงต้ัง

กรรมการ 

 นายวันใหมL พุLมมาลา 

นางพิมพ?ชนก  บุญนาน  

หัวหน$างานวิชาการ 

หัวหน$ากลุLมสาระการเรียนรู$ทุกกลุLมสาระการ

เรียนรู$ 

๒. ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา

หลักสูตร 

• วางแผน ตรวจสอบสภาพพ้ืนดิน 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ?กLอนลงมือ

ทำแปลงเกษตร 

• ปรับสภาพพ้ืนดินให$มีความ

เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

• ดูแล บำรุงรักษา 

 นายวันใหมL พุLมมาลา 

นางพิมพ?ชนก  บุญนาน  

หัวหน$างานวิชาการ 

หัวหน$ากลุLมสาระการเรียนรู$ทุกกลุLมสาระการ

เรียนรู$ 

๓. นิเทศให$ความรู$แกLครู 

• ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร.วังไกลกังวล 

• ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมัน 

 นายวันใหมL พุLมมาลา 

นางพิมพ?ชนก  บุญนาน  

หัวหน$างานวิชาการและหัวหน$ากลุLมสาระการ

เรียนรู$ทุกกลุLมสาระการเรียนรู$ 

๔. ประเมินผล/สรุปผล  นายวันใหมL พุLมมาลา 

นางพิมพ?ชนก  บุญนาน  

หัวหน$างานวิชาการ 

หัวหน$ากลุLมสาระการเรียนรู$ทุกกลุLมสาระการ

เรียนรู$ 

๕. สรุปรายงานผลโครงการ  นายวันใหมL พุLมมาลา 

นางพิมพ?ชนก  บุญนาน  

หัวหน$างานวิชาการ 

หัวหน$ากลุLมสาระการเรียนรู$ทุกกลุLมสาระการ

เรียนรู$ 
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๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช) 

• คLากระดาษ ๘๐ พร$อมอุปกรณ?ในการทำหลักสูตร   ๑๕,๐๐๐  บาท 

• คLาหมึกพิมพ? 

• คLาเมล็ดพันธุ?พืช 

• คLาดิน ปุ¶ย  

• คLาปรับสภาพพ้ืนดิน 

• คLาอุปกรณ?เคร่ืองมือทางการเพาะปลูก                                    ๕,๐๐๐ บาท 

• การจัดทำรูปเลLมหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุLมสาระ    ๑๐,๐๐๐ บาท 

• คLาจัดทำเอกสาร แบบประเมินหลักสูตร                                        ๕,๐๐๐ บาท 

• คLาจัดทำแหลLงเรียนรู$เศรษฐกิจพอเพียง                                      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

รวม๑๓๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนห$าพันบาทถ$วน) 

 

 

 

 

 

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑.หลักสูตรของโรงเรียนบ$านหนอง

บอน ร$อยละ ๙๐ 

๒.ร$อยละของครูมีความรู$

ความสามารถในการนำหลักสูตรไป

ใช$ในการจักการเรียนการสอนร$อย

ละ ๙๐ 

๑.ใช$แบบประเมินการใช$หลักสูตร 

๒.ใช$แบบประเมินการจัดการเรียนรู$   

ท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

 

 

 

๑.แบบประเมินการใช$หลักสูตร 

๒.แบบประเมินการจัดการเรียนรู$ท่ี

เน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

๓.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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๓.ร$อยละของผู$เก่ียวข$องมีความพ่ึง

พอใจ ร$อยละ90 

 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

           ๙.๑  โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมผู$เรียนและท$องถ่ิน 

           ๙.๒  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาได$อยLางมีประสิทธิภาพ 

           ๙.๓  นักเรียนสามารถปลูกพืชผักสวนครัวไปใช$ในการดำรงชีวิตได$ 

  

   ผู$เสนอโครงการ                                                              ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

(นายวันใหมL พุLมมาลา)                                                    (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

 พนักงานราชการท่ัวไป                                      ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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แผนงาน    คุณภาพการจัดการศึกษา 

ช่ือโครงการ    โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

     มาตรฐานท่ี 1-3 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน ข$อท่ี 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

งานบริหารท่ีรับผิดชอบ   งานวิชาการ 

ผู)รับผิดชอบ    นางสาวสิริพันธ?  แซLเอ้ีย 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเปHนหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมุLงเน$น

พัฒนาผู$เรียนให$มีศักยภาพในการเรียนรู$ เพ่ือให$ผู$เรียนเปHนคนเกLง เปHนคนดี มีความสุขสามารถดำเนินชีวิตอยูLใน

สังคมรLวมกับผู$อ่ืนได$อยLางมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ันสถานศึกษาจึงให$ความสำคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพทางการศึกษาของผู$เรียน ผู$เรียนต$องได$รับการศึกษาอยLางมีคุณภาพตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา

แหLงชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 ได$เน$นเร่ืองการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา ด$วยเหตุผลน้ีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจึงจัดให$มีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด$วยการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ/ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ 

นอกจากน้ีให$มีการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา และมีการรับรองคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล$องกับมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดล$อมของสถานศึกษาท่ีจะชLวยสLงเสริมและ

สนับสนุนให$มีการพัฒนาอยLางเต็มท่ี ท้ังน้ีให$ถือวLาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปHนสLวนหน่ึง

ของการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีต$องดำเนินงานอยLางตLอเน่ือง เพ่ือให$ครูและบุคลากรทางศึกษามีการบริหาร

และการจัดการศึกษาอยLางมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ 
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           จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี

ผLานมาท้ังสามคร้ัง จึงจำเปHนท่ีสถานศึกษาจะต$องพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนข้ึน เพ่ือ

ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร$อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบท่ีส่ีและเพ่ือให$เห็นผลการดำเนินการท่ีชัดเจน และนำมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มาใช$เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให$ได$มาตรฐานตามท่ีกำหนด และเพ่ือผลักดันให$สถานศึกษา

แสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา เกิดการรLวมคิดรLวมทำระหวLางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู$ปกครอง ตลอดจนผู$มีสLวนเก่ียวข$อง เพ่ือให$สถานศึกษามีคุณภาพตาม

มาตรการศึกษาดังกลLาว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็งพร$อมรับการประเมินภายนอกรอบท่ีส่ี 

ด$วยความจำเปHนดังกลLาวจึงได$จัดทำโครงการน้ีข้ึน 

2. วัตถุประสงค1 

1. เพ่ือให$สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสLงผลตLอคุณภาพผู$เรียน

อยLางเปHนรูปธรรม มีข้ันตอนอยLางชัดเจน และมีความเปHนไปได$ในการปฏิบัติ 

2. เพ่ือให$ผู$เก่ียวข$องทุกฝbายให$ความรLวมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเปHนอยLางดี 

3. เพ่ือให$พLอแมL ผู$ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท$องถ่ิน และผู$มีสLวนเก่ียวข$องมีความม่ันใจ

ตLอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

3. เปsาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. คณะครูและบุคลากรร$อยละ 100 มีสLวนรLวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ประจำป3การศึกษา 25625 

2. คณะครูและบุคลากรร$อยละ 100 มีสLวนรLวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาจากหนLวยงานต$นสังกัด ประจำป3การศึกษา 2565 

3. โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองป3การศึกษา 2565 สLงต$นสังกัดและเผยแพรLตLอ

สาธารณชน 
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 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยูLใน

ระดับดีเย่ียม 

2. โรงเรียนจัดทำรายงานประจำป3ท่ีเปHนรายงานประเมินคุณภาพภายในอยูLในระดับดีเย่ียม 

3. ผู$เก่ียวข$องหรือผู$มีสLวนรLวมทุกฝbาย มีความพึงพอใจไมLน$อยกวLาร$อยละ 80 อยูLในระดับดีเย่ียม 

 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1.ประชุมผู$เก่ียวข$อง

วางแผนพัฒนาและขอ

อนุมัติโครงการ 

2 แตLงต้ังคณะกรรมการ 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. วางแผนงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน  

2. ดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

3. ประชุมปฏิบัติการ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

4. จัดทำรายงานการ

ประเมินตนเอง ประจำป3

การศึกษา 2562  
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

5. เตรียมรับการประเมิน

จากต$นสังกัด 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

ตามโครงการ  

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1 ประเมินโครงการ 

2 สรุปรายงาน/เผยแพรL/

พัฒนา 

            

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1.วางแผนและดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 5,000 คณะกรรมการ 

2. ดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 

 

 10,000 คณะกรรมการ 

3. ประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 5,000 คณะกรรมการ 

4. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจำป3การศึกษา 2565 

 5,000 คณะกรรมการ 

5. เตรียมรับการประเมินจากต$นสังกัด  30,000 คณะกรรมการ 

6. สรุปและรายงานผลโครงการ  1,000 คณะทำงานโครงการ 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  พฤษภาคม  2565  -  เมษายน  2566 
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7.  งบประมาณท่ีใช)    

 คLาใช$สอยจำนวน                       56,000   บาท (ห)าหม่ืนหกพันบาทถ)วน) 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

 1. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยูLใน

ระดับดีเย่ียม 

2. โรงเรียนจัดทำรายงานประจำป3ท่ีเปHนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในอยูLในระดับดีเย่ียม 

3.  ผู$เก่ียวข$องหรือผู$มีสLวนรLวมทุกฝbาย มีความ 

พึงพอใจไมLน$อยกวLาร$อยละ 80 อยูLในระดับดี

เย่ียม 

1. การติดตาม ตรวจสอบ           

การประเมินคุณภาพภายใน 

2. ประเมินมาตรฐานตาม

เกณฑ?ของสถานศึกษา 

3. ประเมินความพึงพอใจตLอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

1.  แบบการติดตาม 

ตรวจสอบ การประเมิน

คุณภาพภายใน 

2. แบบสรุปและประเมินผล 

3. แบบประเมินความ          

พึงพอใจตLอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา   

9. ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

โรงเรียนมีการบริหารงานอยLางเปHนระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู$เรียน การจัดการเรียนรู$ ให$

เกิดประโยชน?สูงสุดตLอคุณภาพผู$เรียนเปHนสำคัญ   

 

ลงช่ือ..............................................ผู$เสนอโครงการ 

                                                 (นางสาวสิริพันธ?  แซLเอ้ีย)                                          

                                                     ครูชำนาญการ   

               

                                     ลงช่ือ.....................................................ผู$อนุมัติโครงการ 

                          (นางนภาพร   ศรีสุคันธพฤกษ?) 

            ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

โครงการ       การวัดและประเมินผลอยLางมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ  ตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

    มาตรฐานท่ี 5 ตัวบLงช้ีท่ี   5.1 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู$ท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

    4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให$มีคุณภาพ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภารวี  หริรักษ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ    

1.หลักการและเหตุผล 

การวัดและประเมินผลให$เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวผู$เรียน ครูผู$สอนต$องมีเอกสารข$อมูล

เก่ียวกับการดำเนินงาน มีข$อมูลผลการเรียนของผู$เรียนและแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู$เรียน ใช$เปHนคูLมือใน

พัฒนา ปรับปรุง สLงเสริมการจัดการเรียนการสอนให$เกิดผลท่ีดีตLอผู$เรียน และเพ่ือให$ดำเนินการออกเอกสารแตLละ

ภาคเรียนเปHนไปอยLางมีระบบแบบแผน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงได$นำระบบโปรแกรมประมวลการ

เรียนด$วยคอมพิวเตอร?มาใช$ในการประมวลผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักเรียน และวิเคราะห?ข$อสอบเพ่ือคัดเลือก

ข$อสอบท่ีมีคุณภาพ 

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบป3ท่ีผLานมาได$มีการดำเนินการเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู$และพัฒนาการของนักเรียนให$สอดคล$องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา โดยจัดทำเอกสารหลักฐาน

เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียน หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน เปHนการรายงานผลการวัด

และประเมินผลการเรียนรู$ระดับช้ันตLางๆ ให$นักเรียน ครูผู$สอน ผู$ปกครองและผู$เก่ียวข$องทุกฝbายได$ทราบ

ความก$าวหน$าและผลการเรียนรู$ของนักเรียน สรุปภาพรวมของโครงการสำเร็จตามเปdาหมายคิดเปHนร$อยละ 100 

เพ่ือให$การดำเนินงานไปอยLางตLอเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐาน การวัดและประเมินผลจึง

ได$กำหนดระบบการวัดและประเมินผลของนักเรียนให$ครอบคลุมภารกิจท้ังหมด โดยกำหนดให$มีการดำเนินงาน

เปHนระบบ มีระเบียบเปHนข$อกำกับการปฏิบัติในสLวนท่ีต$องมีผลตLอกฎหมาย และกำหนดบทบาทหน$าท่ีผู$รับผิดชอบ

ในกิจกรรมตLางๆ มีแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมงานทะเบียน กิจกรรมการวัดและประเมินผล การยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้ึนเพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพของผู$เรียน 
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2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือให$การวัดและประเมินผลมีระบบการจัดการท่ีชัดเจนถูกต$อง รวดเร็วและตรวจสอบได$ 

2.2 เพ่ือให$มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาท่ีถูกต$อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได$ 

2.3 เพ่ือให$มีข$อมูลเบ้ืองต$นสำหรับการพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ประสิทธิภาพ 

2.4 ครูผู$สอนนำผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  การวัดและประเมินผลมีระบบการจัดการท่ีชัดเจน ถูกต$อง รวดเร็ว และสามารถ

ตรวจสอบได$ 

  3.1.2  การวัดและประเมินผลมีข$อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนเอกสาร

หลักฐานท่ีถูกต$อง รวดเร็ว และตรวจสอบได$ 

  3.1.3 ครูและนักเรียน ร$อยละ 100 มีเอกสารข$อมูลการวัดและประเมินผลไปใช$ในการจัดการ

เรียนการสอน 

  

3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 มีคูLมือการวัดและประเมินผล 

  3.2.2 มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.4, ปพ.5 ปพ.6) 

  3.2.3 มีข$อมูลสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสำหรับการพิจารณาปรับปรุง/พัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางของนักเรียนหลักฐานการศึกษาถูกต$อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได$ 
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4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมผู$เก่ียวข$อง วางแผน 

    การปฏิบัติงาน 

2. แตLงต้ังคณะกรรมการ 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. จัดทำเคร่ืองมือวัดผล และ 

    ประเมินผล 

2. จัดทำเอกสารหลักฐานตาม 

    หลักสูตรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. พัฒนาครูผู$สอน ในการใช$ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศมา 

    บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ 

    ผู$เรียนสำหรับผู$สอน ป.1–ป.6 

    ป3การศึกษา 2562 

4. จัดทำข$อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

    ทางการเรียนเพ่ือพัฒนาระดับ 

    โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี และ 
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    ระดับชาติ 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปผล/ประเมินผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน 

(A) 

1......................................... 

2......................................... 

            

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1. จัดทำเคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล   5,000 ครูผู$สอน 

2 จัดทำเอกสารหลักฐานตามหลักสูตรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  20,000 ฝkายวัดผล 

3. พัฒนาครูผู$สอน ในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศมาบันทึกผล 

    การพัฒนาคุณภาพผู$เรียนสำหรับผู$สอน ป.1–ป.6 ป3การศึกษา  

    2562 

 5,000 ฝkายวิชาการ 

4. จัดทำข$อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือพัฒนาระดับ 

    โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับชาติ 

 10,000 ครูผูTสอน 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ? 2566 

7.  งบประมาณท่ีใช) 

 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู$เรียน ปพ.5                 5,000  บาท 

 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู$เรียนรายบุคคล (ปพ.6)   10,000  บาท 

 กระดาษคอมพิวเตอร? และวัสดุอุปกรณ?การสอบ    20,000  บาท 

 จัดซ้ือ ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 สมุดทะเบียน หมึกพิมพ? และวัสดุอ่ืนๆ    5,000  บาท 

    รวม  40,000  บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ)วน) 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. การวัดและประเมินผลเปHนระบบ 

    สามารถตรวจสอบได$ 

2. การวัดและประเมินผลมีข$อมูล 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 

    เอกสารหลักฐาน ถูกต$อง ชัดเจน 

    และสามารถตรวจสอบได$ 

3. นักเรียน ร$อยละ 100 มีเอกสาร 

    การวัดและประเมินผลไปใช$ใน 

    การเรียนการสอนและพัฒนา 

    ตนเอง 

1. สังเกต 

2. แบบสัมภาษณ? 

1. รายงานโครงการ 

2. แบบประเมิน 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1 การทำหลักฐานการศึกษาให$เปHนปnจจุบัน ถูกต$อง และให$บริการแกLนักเรียน ผู$ปกครองได$รวดเร็ว 

 9.2 การวัดและการประเมินผลเปHนไปตามปฏิทินท่ีกำหนดไว$ ถูกต$อง ตามเกณฑ?ท่ีกำหนดในหลักสูตรการ

ข้ันพ้ืนฐาน 

 9.3 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ? 

 9.4 ครูสามารถใช$เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 ลงช่ือ...........................................................ผู$เสนอโครงการ 

                                                   (นางสาวภารวี  หริรักษ?) 

ครูผู$รับผิดชอบโครงการ 

 

 

      ลงช่ือ...........................................................ผู$อนุมัติโครงการ 

(นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน และ การจัดการศึกษา 

ช่ือโครงการ   โครงการห$องสมุดมีชีวิต สุดล้ำนำปnญญา 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี 3   

    มาตรฐานท่ี  11    

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    - 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางณัฐพร วิกรัยไพศาล 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ            กลุLมบริหารงานวิชาการ 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551มุLง

สLงเสริมให$ผู$เรียนได$เรียนรู$จากแหลLงเรียนรู$ เพ่ือศึกษา ค$นคว$าความรู$ได$ด$วยตนเองตลอดจนสLงเสริมให$ผู$เรียน ครู 

บุคลากร มีนิสัยรักการอLาน รู$จักการใช$เวลาวLางให$เปHนประโยชน? ตลอดจนการเรียนรู$อยLางตLอเน่ืองตลอดชีวิตจะ

เกิดข้ึนได$นักเรียนจะต$องมีนิสัยรักการอLาน  จะทำให$นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค? ตามแนวการจัดการศึกษา

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติพุทธศักราช 2542 ยึดหลักวLาผู$เรียนทุกคนสามารถเรียนรู$และพัฒนาตนเองได$ 

และถือวLาผู$เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการเรียนการสอนต$องสLงเสริมให$ผู$เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให$สอดคล$องกับความสนใจ  และความถนัดของผู$เรียน คำนึงถึงความ

แตกตLางระหวLางบุคคล ฝ©กทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ?และการประยุกต?ความรู$มาใช$

แก$ปnญหา การเรียนจากประสบการณ?จริง สถานศึกษาต$องจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมบูรณาการองค?

ความรู$ตLาง ๆ ท่ีเก้ือกูลสLงเสริมการเรียนรู$ โดยใช$กระบวนการอLานในทุกกลุLมสาระการเรียนรู$เพ่ือเสริมสร$าง

ประสิทธิภาพในการเรียน การจัดแหลLงการเรียนรู$ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห$องสมุดให$เปHนแหลLงเรียนรู$ท่ี

หลากหลายด$วยหนังสือ ส่ือ กิจกรรม จะชLวยเสริมสร$างบรรยากาศการเรียนรู$ภายในโรงเรียนข้ึนได$ ซ่ึงจะสLงผลตLอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุLมสาระการเรียนรู$ตLอไป 
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2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือสLงเสริมส่ือการเรียนรู$ตรงตามหลักสูตร 

2.2 เพ่ือปลูกฝnงและสLงเสริมการอLาน การเรียนรู$ด$วยตนเองของนักเรียน 

2.3 เพ่ือพัฒนาห$องสมุดให$เปHนแหลLงเรียนรู$ท่ีหลากหลายภายในโรงเรียน 

 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนร$อยละ  80 เข$าใช$บริการห$องสมุด 

  3.1.2  นักเรียนร$อยละ 80 มีนิสัยรักการอLานและการศึกษาค$นคว$า 

 3.1.3  นักเรียนร$อยละ 80 ได$รับการสLงเสริมการ ใช$เวลาวLางให$เปHนประโยชน? 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรียนมีนิสัยใฝbรู$ใฝbเรียน และมีทักษะในการแสวงหาความรู$ด$วยตนเอง 

  3.2.2  นักเรียนและผู$ใช$บริการมีความพึงพอใจในการใช$ห$องสมุด 

 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1.เขียนโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติ 

2วางแผนการดำเนินงาน 

 

           

ข้ันดำเนินการ (D) 

1ดำเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ 
 

 

           

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1รายงานผลการดำเนินงาน 

2สรุปผลการประเมินและ
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รายการ พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย 

จัดทำรายงาน 

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1สรุปรายงานการบริการ

ห$องสมุด 

           
 

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

ค$นคว$า 

 100,000 นางณัฐพร วิกรัยไพศาล 

หัวหน$ากลุLมสาระการเรียนรู$ 

 

  
2 กิจกรรมสLงเสริมการอLาน  5,000 นางณัฐพร วิกรัยไพศาล 

ครูประจำช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 1-

6 

  

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565- มีนาคม 2566 

 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 วัสดุ     105,000  บาท 

    รวม  105,000  บาท  (หน่ึงแสนห)าพันบาทถ)วน) 
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8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ร$อยละของนักเรียนท่ีเข$าใช$

บริการห$องสมุด 

2.คLาเฉล่ียการอLานหนังสือของ

นักเรียน  

3ร$อยละของกิจกรรมท่ีดำเนินการ

สำเร็จตามเวลา 

1. จำนวนนักเรียนท่ีเข$าใช$ห$องสมุด 

2.การอLานหนังสือของนักเรียน  

3.ประเมินการจัดกิจกรรม  

 

- สถิติการเข$าใช$ห$องสมุด 

 

- แบบบันทึกการอLาน 

 

- แบบตรวจสอบกิจกรรม 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1  นักเรียนมีหนังสือสำหรับการค$นคว$าตรงตามหลักสูตร 

 9.2  นักเรียนมีนิสัยรักการอLาน และสามารถเรียนรู$ได$ด$วยตนเอง 

 9.3  ครูใช$เปHนแหลLงศึกษาค$นคว$าหาความรู$ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  

 

 

            ลงช่ือ.....................................................ผู$เสนอโครงการ                           

                                             (นางณัฐพร วิกรัยไพศาล) 

 

                                 ลงช่ือ.................................................... ผู$อนุมัติโครงการ 

                                           (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                                              ผู$อำนวยการโรงเรียน                    
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   มารยาทไทย 

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   ๑๔  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑๔.๑ และ ๑๔.๖ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๑ และ ๖ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภารวี  หริรักษ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การให$ความรู$ในเร่ืองมารยาทตLางๆ และการจัดประกวดมารยาทไทยเปHนการปลูกฝnงความเปHนไทย สLงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ให$กับนักเรียนโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) จึงได$มีโครงการมารยาทไทย เพ่ือ

เผยแพรLขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยของไทย และเปHนแบบอยLางท่ีดีตLอสังคม 

๒.  วัตถุประสงค1  

๑. เพ่ือให$นักเรียนได$รู$จักและเข$าใจในการปฏิบัติตามมารยาทไทยอยLางถูกต$อง 

๒. เพ่ือปลูกฝnงให$นักเรียนเห็นคุณคLาของศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงามของไทย 

๓. เพ่ือเผยแพรLขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย 

๔. เพ่ือให$นักเรียนนำความรู$ด$านมารยาทไทย แนะนำเพ่ือนและบุคคลในครอบครัว 

๕. เพ่ือให$นักเรียนเปHนแบบอยLางท่ีดีตLอสังคม 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันอนุบาลป3ท่ี ๑ และ ๒ ร$อยละ ๙๐ ได$เข$ารLวมกิจกรรมทัศนศึกษา 

๓.๒   เชิงคุณภาพ 

            ๓.๒.๑ นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยรู$จัดคิด วิเคราะห?จากการเรียนรู$ด$วยประสบการณ?จริง 

          ๓.๒.๒ นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยได$เปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู$ด$วยตนเอง 

                     ๓.๓.๓ นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยรู$จักการอยูLรLวมกันในสังคม และภาคภูมิใจในบ$านเกิดของตน 
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๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

 

รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ขั้นวางแผน

งาน (P) 

๑.วางแผน

โครงการ  

๒.แต0งตั้ง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ขั้นดำเนินการ 

(D) 

๑. ประชุม

คัดเลือกสถานที่

ทัศนศึกษา 

๒. ทำหนังสือ

ขออนุญาต

ผูTปกครอง 

๓. นำนักเรียน

เขTาร0วมกิจกรรม

ทัศนศึกษา 

            

ขั้นสรุปและ

ประเมินผล (C) 

๑.สรุปและ

ประเมินผล

โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุง

ตามผลการ

ประเมิน (A) 

๑.ปรับปรุง
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รายการ เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

โครงการจากผล

การประเมิน 

 

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

๑.วางแผนโครงการ/กิจกรรมงาน

ประชาสัมพันธ? 

 - นางสาวภารวี  หริรักษ? 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- ประชุมคัดเลือกสถานท่ีทัศนศึกษา 

- ทำหนังสือขออนุญาตผู$ปกครอง 

- นำนักเรียนเข$ารLวมกิจกรรมทัศนศึกษา 

  

๓๐,๐๐๐ 

นางสาวภารวี  หริรักษ? 

และ 

คณะครูสายช้ันอนุบาล 

๔. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  - นางสาวภารวี  หริรักษ? 

๕. ปรับปรุงและแก$ไขโครงการจากผลการ

ประเมินท่ีได$รับ 

 - นางสาวภารวี  หริรักษ? 

และคณะครูสายช้ันอนุบาล 

 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

    เงินงบประมาณ  ๓๐,๐๐๐   บาท ขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ         

 

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 
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ตัวบLงช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช$ 

๑. นักเรียนเข$ารLวมกิจกรรมทัศนศึกษา 

๒. ผู$ปกครองมีความพึงพอใจในการ

ดำเนินโครงการของโรงเรียน 

- สังเกต    

- สอบถาม 

- สำรวจความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

นักเรียนระดับปฐมวัยช้ันอนุบาลป3ท่ี ๑ และ อนุบาลป3ท่ี ๒ โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 

เปHนสังคมแหLงการเรียนรู$ 

 

 

 

            ผู$เสนอโครงการ                    ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

      (นางสาวภารวี  หริรักษ?)                   (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                    ครู                                     ผู$อำนวยการโรงเรียน   
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   โครงการสLงเสริมการกีฬาสูLทักษะความเปHนเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหมL 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

    มาตรฐานท่ี   ๑  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑.๑ และ ๑.๒ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๑, ๔  และ ๕ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภารวี  หริรักษ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได$ เห็นชอบยุทธศาสตร?สร$างกีฬาไทยสูLความเปHนเลิศ (พ.ศ.2553 – 2559)                    

โดยในยุทธศาสตร?ท่ี 1 กำหนดให$มีการสร$างพัฒนานักกีฬาอยLางเปHนระบบและครบวงจร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได$มุLงเน$นโดยยึด “คน” เปHนศูนย?กลางของการพัฒนา                   

ท่ีสอดคล$องกับวิสัยทัศน?มุLงสูLสังคมท่ีเข$มแข็ง มีคุณภาพ มีชีวิตท่ีดี มีระเบียบวินัย และมีสุขภาพดีและแผนพัฒนา           

ท่ีกำหนดไว$ ท้ังน้ี ก็มุLงเน$นในการใช$กีฬาพัฒนาคนเพ่ือให$เปHนกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติตLอไป 

ประเทศไทยมีการพัฒนามาอยLางตLอเน่ือง จนกระท่ังปnจจุบันมีการพัฒนาข้ึนท้ังทางด$านเศรษฐกิจ  สังคม  

การศึกษา การสาธารณสุข  ตลอดจนสุขภาพจิต  และสุขภาพกาย  การท่ีมีความเจริญรุLงเรืองในปnจจุบันน้ีเปHนดัชนี

ช้ีวัดถึงเยาวชนประชาชนจะต$องเปHนผู$มีพลังกายและพลังจิตท่ีดี  ซ่ึงเปHนสLวนสำคัญท่ีเปHนพลังในการดำเนินกิจกรรม

ตLอสLวนรวมอยLางมีคุณภาพ  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความสามารถท้ังในแงLของผู$บริหารสถานศึกษา  หัวหน$ากลุLม  

ครู และนักเรียนท่ีมีความสามารถ นับวLาเปHนประโยชน?อยLางย่ิง  หากนำองค?ความรู$ท่ีมีอยูLมารLวมบูรณาการกัน   อีก

ท้ังประสานงานกับผู$ เก่ียวข$องในการวางแผนการใช$ทรัพยากรในท$องถ่ิน งบประมาณ และสนามกีฬา                   

ของโรงเรียนตLางๆ ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมและทักษะกีฬาตLางๆ จะเกิดประโยชน?ตLอนักเรียน                

เปHนทวีคูณ โดยขอความรLวมมือครูผู$สอนพลศึกษา เข$ารLวมโครงการก็จะเปHนการปูพ้ืนฐานทางด$านกีฬาให$กับ

นักเรียนมากย่ิงข้ึน นอกเหนือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนและนอกเหนือจากการเลLนกีฬาและออกกำลังกาย

แล$วยังเปHนการใช$เวลาวLางให$เปHนประโยชน? ปลอดจากการม่ัวสุมในอบายมุขและยาเสพติดอยLางย่ังยืนในท่ีสุด             

อีกด$วย  จึงได$จัดต้ังโครงการน้ีข้ึนโดยให$มีการเรียนและการสอนกีฬาแกLเยาวชน 

ดังน้ันกลุLมสาระการเรียนรู$สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ? )                     

ได$สLงเสริมให$นักกีฬาได$พัฒนาศักยภาพท้ังด$านรLางกาย  จิตใจ  และสติปnญญา จนนำไปสูLความเปHนเลิศด$านกีฬา 

เพ่ือสLงเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให$เลLนกีฬาและออกกำลังกาย รวมท้ังยังสร$างนักกีฬาไปแขLงขันในระดับเขต
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และระดับชาติ เปHนไปตามแนวทางการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก$ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการเรียนรู$การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

๒.  วัตถุประสงค1  

๖. เพ่ือสLงเสริมนักกีฬาให$มีสมรรถภาพรLางกายท่ีสมบูรณ? แข็งแรง 

๗. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสูLความเปHนเลิศอยLางตLอเน่ืองเปHนระบบ 

๘. เพ่ือสร$างนักกีฬาให$มีศักยภาพเปHนตัวแทนนักกีฬาระดับเขตและทีมชาติไทย 

๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) เข$ารLวมกิจกรรม ร$อยละ ๙๐ 

๓.๒   เชิงคุณภาพ 

            นักเรียนมีผลงานการประกวด และการแขLงขันด$านกีฬาให$มีศักยภาพเพ่ือเปHนตัวแทนในระดับเขต

และทีมชาติ 

๔. ตัวช้ีวัด 

 ร$อยละ ๑๐๐ ของผู$เรียนท่ีมีทักษะทางด$านการกีฬา 

๕. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

 

รายการ 
เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

๑. เสนอโครงการ 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

๑. ประชาสัมพันธ?ให$ครู 

และนักเรียนทราบ  

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการ  

๓. ประชุมคณะกรรมการ  

เพ่ือวางแผนจัดการฝ©กซ$อม

ทางการกีฬา 

๔. ดำเนินการฝ©กซ$อมให$
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รายการ 
เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน 

เม.ย. 

นักเรียน ประชุม

คณะกรรมการ เพ่ือวางแผน

จัดการแขLงขัน  

ข้ันสรุปและประเมินผล 

(C) 

นิเทศ กำกับ ติดตาม 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

สรุปรายงานผลโครงการ 

            

๖.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู)รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ - นางสาวภารวี  หริรักษ? 

๒. ประชาสัมพันธ?ให$ครูและนักเรียนทราบ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. แตLงต้ังคณะกรรมการ  

มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

 

- 

นางสาวภารวี  หริรักษ? 

นายเอกพล    อิสระพันธ? 

นายวันใหมL    พุLมมาลา 

๔. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนทำ

กิจกรรมการกีฬา เพ่ือฝ©กซ$อม 

พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕ - นางสาวภารวี  หริรักษ? 

นายเอกพล    อิสระพันธ? 

นายวันใหมL    พุLมมาลา 

๕. ดำเนินการฝ©กซ$อมกีฬาให$กับนักเรียนท่ี

สนใจและพัฒนาสูLการแขLงขัน 

สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕ ๕,๐๐๐ นางสาวภารวี  หริรักษ? 

นายเอกพล    อิสระพันธ? 

นายวันใหมL    พุLมมาลา 

๖. จัดการแขLงขันกีฬา หาสถานท่ีการ

แขLงขัน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ? และพัฒนา

กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๕,๐๐๐ นางสาวภารวี  หริรักษ? 

นายเอกพล    อิสระพันธ? 
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ทักษะสูLระดับเขตและทีมชาติตLอไป นายวันใหมL    พุLมมาลา 

๗. นิเทศ กำกับ ติดตาม ธันวาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ? ๒๕๖๖ - นางนภาพร   ศรีสุคันธพฤกษ? 

๘. สรุปรายงานผลโครงการ กุมภาพันธ? - มีนาคม ๒๕๖๕ - นางสาวภารวี   หริรักษ? 

 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดป3การศึกษา 
 

๘.  งบประมาณท่ีใช)    

    ดำเนินการฝ©กซ$อม     ๕,๐๐๐   บาท  

จัดแขLงขันและหาสถานท่ีแขLงขัน   ๑๕,๐๐๐   บาท  

รวม    ๒๐,๐๐๐   บาท  

(สองหม่ืนห$าพันบาทถ$วน)         

๙.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

๑. นักเรียนเข$ารLวมการแขLงขันการ

ประกวดและได$รับรางวัล 

- ประเมินผลโครงการ 

- สำรวจ / สอบถาม 

- แบบประเมินผลโครงการ 

- แบบสำรวจ / แบบสอบถาม 
 

๑๐.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

๑๐.๑ นักเรียนเปHนผู$มีสมรรถภาพรLางกายท่ีสมบูรณ? แข็งแรง 

๑๐.๒ นักเรียนมีทักษะความเปHนเลิศทางด$านการกีฬา 

๑๐.๓ นักเรียนของโรงเรียนได$รับการพัฒนาความรู$ ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 

            ผู$เสนอโครงการ             ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

        (นางสาวภารวี  หริรักษ?)                        (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                    ครู                                      ผู$อำนวยการโรงเรียน                                                  
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ช่ือโครงการ    ครูพระสอนศีลธรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหมL 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 1   

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน  ข$อท่ี 1 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัสสรนันทน?    แก$วสถิตย? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารวิชาการ 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ให$ความหมายของคำวLา ศีลธรรม คือ ความ

ประพฤติท่ีดีและชอบ ศีลและธรรม หรือธรรมในระดับศีล สLวนคำวLา คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี และ

จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีควรประพฤติปฏิบัติ จึงสรุปได$วLาท้ังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมน้ันเปHนเสมือน

เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให$คนประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดี เพ่ือนำพาตนเองไปสูLหนทางแหLงการดับทุกข?              มี

ความสุขในการดำเนินชีวิต และแก$ไขปnญหาตLางๆ ได$อยLางมีประสิทธิภาพ 

   สภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมปnจจุบันต$องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงตLางๆภายใต$กระแสสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทำให$เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต คLานิยม และภูมิคุ$มกันทางสังคมลดลง             

จนเกิดการเบ่ียงเบนทางพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซ่ึงปnญหาเหลLาน้ีสLงผลคุกคามตLอเด็ก 

เยาวชนเปHนอยLางมาก โดยเฉพาะเด็กท่ีกำลังอยูLในวัยประถมศึกษาตอนปลาย เพราะเปHนชLวงเวลาแหLงการ

เปล่ียนแปลงเข$าสูLการเปHนวัยรุLน หากเด็กไมLได$รับการปลูกฝnงให$มีจิตสำนึกในด$านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

เด็กอาจหลงผิดมีพฤติกรรมท่ีไมLพึงประสงค? เชLน ขาดระเบียบวินัย ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท และขาดวินัยในการ

ดำเนินชีวิต ซ่ึงปnญหาเหลLาน้ีสLงผลตLอโครงสร$างทางสังคมท่ีไมLม่ันคงและกระทบตLอการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
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ดังน้ัน โครงการครูพระสอนศีลธรรมจึงตอบสนองตLอการพัฒนาผู$เรียน ให$เปHนคนท่ีปฏิบัติตนอยูLในหลักศีลธรรม

ของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีสติและมีภูมิคุ$มกัน               ในตนเอง   

 โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) เห็นความสำคัญ ในการปลูกฝnง คุณธรรม 

จริยธรรมให$กับผู$เรียน จึงได$จัดโครงการครูพระสอนศีลธรรมข้ึน เพ่ือเสริมสร$างให$ผู$เรียนตระหนักถึงการปฏิบัติตน

เปHนคนดีมีศีลธรรม และดำรงชีวิตอยูLในสังคมได$อยLางมีความสุข 

 

2.  วัตถุประสงค7 

 2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสูLโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำอยLางเปHนระบบ 

 2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให$มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

 2.3 เพ่ือให$นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักธรรมมาใช$แก$ปnญหา

ตLางๆ ได$ในชีวิตประจำวัน และชLวยเหลือผู$อ่ืนได$ 

3.  เป9าหมาย 

3.1  ด=านปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 5 จำนวน 75 คนเข$ารLวมโครงการครูพระสอนศีลธรรม 

3.2  ด=านคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักธรรมมาใช$แก$ปnญหาตLางๆ 

ได$ในชีวิตประจำวัน และชLวยเหลือผู$อ่ืนได$ 

3.2.2  ผู$บริหารโรงเรียนและครูเปHนต$นแบบในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของนักเรียน 

 3.2.3  ผู$บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากร นักเรียน ผู$ปกครองและชุมชน  มีสLวนรLวมในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในโรงเรียน 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 169 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 

2.ประชุมวางแผนการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1.ดำเนินงานตามแผนการ

จัดกิจกรรมตLาง ๆ 

- ติดตLอประสานความ

รLวมมือกับเจ$าอาวาสวัด

ปากบLอ เขตสวนหลวง 

กทม. 

- กิจกรรมการเรียนการ

สอนศีลธรรม ตามหลัก

พระพุทธศาสนาของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา          

ป3ท่ี 5  

- กิจกรรมฝ©กสติ สมาธิ 

เจริญปnญญา 

- กิจกรรมการสอนและติว

เข$มการสอบธรรมศึกษา
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 170 

ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 4 – 6  

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1.ติดตามประเมินผล 

2.สรุปรายงานผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1.ปรับปรุงวางแผนการ

ดำเนินงานในป3การศึกษา

ตLอไป 

            

 

5. วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการ  

 

- นางสาวภัสสรนันทน?  แก$ว

สถิตย? 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน

ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา          

ป3ท่ี 5  

 

 

14,500 

บาท 

- พระอาจารย? จำนวน 1 รูป 

-นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

-นางสาวภารวี    หริรักษ? 

และครูสายช้ันประถมศึกษา            
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 171 

ป3ท่ี 5 

3. กิจกรรมฝ©กสติ สมาธิ                   

เจริญปnญญา 

 

 

- - พระอาจารย? จำนวน 1 รูป 

-นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

-นางสาวภารวี    หริรักษ? 

และครูสายช้ันประถมศึกษา            

ป3ท่ี 5 

4. กิจกรรมการสอนและติว               

ธรรมศึกษาของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 4 – 6 

 

 

15,500 

บาท 

- พระอาจารย? จำนวน 3 รูป 

-นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

-นางสาวภารวี    หริรักษ? 

และครูสายช้ันประถมศึกษา            

ป3ท่ี 4 – 6 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

16  พฤษภาคม  2565  -  31 มีนาคม  2566 

7. งบประมาณ 

  - อาหารและเคร่ืองด่ืมสำหรับถวายพระสงฆ?   จำนวน  2,500   บาท 

 - คLายานพาหนะในการเดินทางของพระสงฆ?   จำนวน  25,000  บาท 

 - หนังสือ ส่ือ วัสดุอุปกรณ?ประกอบการสอน    จำนวน  2,500  บาท 

                                                            รวมเป|นเงิน    30,000 บาท   

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 172 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต 

รู$จักแก$ไขปnญหาตLางๆ อยLางมีสติ โดยนำ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต?ใช$ 

2. นักเรียนมีสติ สมาธิมากข้ึน เกิดปnญญาในการ

เรียนรู$ส่ิงตLางๆ  

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 4 – 6 สามารถ

สอบผLานธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก 

ร$อยละ 80 

1. สังเกต, ทำกิจกรรมตามท่ี

กำหนด 

 

2. สังเกต, ทำกิจกรรมตามท่ี

กำหนด 

3. การสอบธรรมศึกษา 

 

 

1. แบบสังเกต, ใบงาน

กิจกรรม, ช้ินงาน 

 

2. แบบสังเกต 

 

3. แบบทดสอบ จาก             

แมLกองธรรมสนามหลวง 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

         9.1 นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค?อยLางชัดเจน  เปHนรูปธรรม สม่ำเสมอ มีความประพฤติท่ีดี 

มีวินัยในตนเอง มีสติในการดำเนินชีวิต และแก$ปnญหาตLางๆ โดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

 9.2 ครูเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู$ในด$านการฝ©กสติ สมาธิและนำมาใช$เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู$เพ่ือพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ตลอดจนปฏิบัติตนเปHนแบบอยLางท่ีดีของผู$เรียนในการดำเนินชีวิต 

 9.3 โรงเรียนเปHนชุมชนแหLงการเรียนรู$เร่ืองศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตอบสนองการเปHนโรงเรียน

คุณธรรม  
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 173 

         ผู$เสนอโครงการ             ผู$อนุมัติโครงการ 

 

(นางสาวภัสสรนันทน?   แก$วสถิตย?)                    (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

  ครูผู$รับผิดชอบ           ผู$อำนวยการโรงเรียน 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 174 

 

 

 

กลุ#มบริหาร 

งานงบประมาณ 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 175 

ช่ือโครงการ   โครงการอาหารกลางวัน 

ลักษณะโครงการ:       โครงการใหมL    √   ตLอเน่ือง 

สนองยุทธศาสตร1 สพฐ.    ข$อ 1 ตัวช้ีวัดท่ี 14 

สนองยุทธศาสตร1 สพป.กทม.    ...................................................... 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางยุพิน  ศุภกรพงศ?สิริ 

ระยะเวลาดำเนินการ         1 เมษายน  2565  -  31  มีนาคม  2566 

 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีนโยบายของรัฐบาล  เร่ืองงบประมาณป3การศึกษา 2565 ประเภทเงินอุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  เพ่ือเปHนคLาใช$จLายในจัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  อัตราคนละ 20  

บาท  จำนวน  200  วัน ให$กับโรงเรียนเพ่ือให$นักเรียนได$รับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลัก

โภชนาการอาหารท่ีปรากฏในแผนงานการศึกษาระดับกLอนประถมศึกษาและประถมศึกษา โดยกำหนดให$แตLละ

โรงเรียนได$รับเงินอุดหนุนไปเพ่ือดำเนินการทำอาหารกลางวันให$กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง 

 ด$วยเหตุน้ีโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)ได$ตระหนักเห็นความสำคัญท่ีจะมุLงให$นักเรียนได$รับ

สารอาหารครบ 5 หมูL  และถูกต$องตามหลักโภชนาการตลอดจนเปHนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงจัด

ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารกลางวันให$กับนักเรียน  

ท้ังน้ีเพ่ือให$นักเรียนได$รับประทานอาหารกลางวันอยLางเพียงพอได$รับสารอาหารมีคุณคLาทางโภชนาการ

ครบ 5  หมูL  อันจะชLวยให$นักเรียนมีสุขภาพรLางกายแข็งแรงสมบูรณ? มีน้ำหนัก  สLวนสูง ตามเกณฑ?มาตรฐาน  มีภูมิ

ต$านทานโรค  และเม่ือนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ?ยLอมสLงผลให$มีการพัฒนาการด$านรLางกาย  จิตใจและ

สติปnญญาดีข้ึนด$วย   โดยจะดำเนินการตลอดป3การศึกษา 2565 จำนวน 200 วัน   
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 176 

วัตถุประสงค1 

 1 เพ่ือพัฒนารLางกายนักเรียนให$มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ?แข็งแรง  มีน้ำหนักสLวนสูงตามเกณฑ?

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

2 เพ่ือบริหารจัดการให$เด็กทุกคนในโรงเรียนได$รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณคLาตามหลักโภชนาการ 

ครบ 200  วัน และรับประทานครบทุกคน 

3 เพ่ือให$นักเรียนได$รับสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร 

 

เปsาหมาย 

 1  เชิงปริมาณ 

  1.1  นักเรียนทุกคนได$รับประทานอาหารท่ีมีคุณคLาถูกหลักโภชนาการมีสารอาหารครบ 5 หมูL 

 2  เชิงคุณภาพ 

  2.1  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ?แข็งแรง  มีน้ำหนักสLวนสูงตามเกณฑ?มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 14  ร$อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลชLวยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเส่ียง    

 

ปฏิทินการดำเนินงาน และข้ันตอนแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

                  ระยะเวลา 

 

กิจกรรม 

ปcงบประมาณ 2564 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. เขียนโครงการ 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. เสนอโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ 

3.  ดำเนินโครงการตาม

แผน 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล             

2 
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โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 177 

                  ระยะเวลา 

 

กิจกรรม 

ปcงบประมาณ 2564 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(C) 

1. สอบถามนักเรียน และผู$

ท่ีเก่ียวข$อง 

2. สรุปรายงานผล 

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1.ปรับปรุงการทำงาน 

2.ปรับปรุงแผน 

            

สถานท่ีดำเนินการ    

 โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) งบประมาณ  ได$รับจัดสรรจากเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

2,594,000  บาท (สองล$านห$าแสนเก$าหม่ืนส่ีพันบาทถ$วน) 

การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช$ 

1 

2. 

 

3. 

 

นักเรียนได$รับประทานอาหารครบทุกคน 

นักเรียนมีน้ำหนัก สLวนสูง ตามเกณฑ?

มาตรฐาน 

นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทาน

อาหาร 

1 สอบถาม 

2. ช่ังน้ำหนัก สLวนสูง

นักเรียน 

3. สังเกต 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. แบบบันทึกน้ำหนัก สLวนสูงจากครู

ประจำช้ัน 

 

รายละเอียดการใช)จ6ายงบประมาณ ค6าใช)สอย ค6าตอบแทน ค6าวัสดุ 

- - - - 

 - - - 

รวม - - - 
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ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 1 นักเรียนมีน้ำหนัก  สLวนสูง  ตามเกณฑ?มาตรฐาน 

 2  นักเรียนได$รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการสารอาหารครบ 5 หมูL และเพียงพอตLอรLางกายครบทุกคน 

 3  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร 

 

 

 

 

       ผู$เสนอโครงการ                                                      ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

  (นางยุพิน ศุภกรพงศ?สิริ)                                                     (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

          ครู  คศ.2                                              ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน(นยันานนท์อนสุรณ์)                  
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ช่ือโครงการ   โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สนองยุทธศาสตร1 สพฐ.   ข$อท่ี 5 

สนองยุทธศาสตร1 สพป.กทม.  

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี 1  

    มาตรฐานท่ี 2  

มาตรฐานท่ี 3 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นายนพรัตน?   ม่ังมี 

ระยะเวลาดาํเนินการ  พ.ค. 65 – 31 มี.ค.66 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

โลกยุคปnจจุบันเปHนโลกยุคการติดตLอส่ือสารซ่ึงต$องอาศัยข$อมูลขLาวสารท่ีถูกต$องแมLนยำ จึงทำให$การ

ทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเรียกข$อมูลขLาวสารตLาง ๆ น้ีวLา ระบบสารสนเทศเปHนกลุLมขององค?ประกอบท่ีมี

ความสัมพันธ?กันซ่ึงทำการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพ่ือสนับสนุน  

การควบคุม, การวิเคราะห?, การตัดสินใจ และการวางแผนท่ีเกิดข้ึนภายในองค?กร กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบ

สารสนเทศข$อมูลและสารสนเทศในปnจจุบันมีความจำเปHน ตLอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเน่ืองมาจาก  

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา เปHนการนำเสนอข$อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา 

ซ่ึงสามารถสืบค$นได$ตามหมวดหมูL เพ่ือให$ผู$บริหาร ผู$เก่ียวข$องใช$ประโยชน?ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุง

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ให$มีประสิทธิภาพ ข$อมูลจำเปHนสำหรับระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ได$แกL ข$อมูล

สถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความต$องการของชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตาม

โครงสร$างและภารกิจ  ในการทำระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ถ$าระบบข$อมูลสารสนเทศไมLครบถ$วน 

ไมLชัด ไมLถูกต$อง ไมLรู$ความต$องการของชุมชน ก็จะไมLสามารถท่ีจะหาส่ิงตLางๆเพ่ือมาใช$ในการพัฒนาโรงเรียนได$  

เม่ือทราบข$อมูลจะทำให$ระบบเกิดข้ึนและสามารถดำเนินการเร่ือง ตLาง ๆ ได$ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได$ตาม

แนวทางท่ีวางไว$ได$ ฉะน้ัน การนำระบบสารสนเทศไปใช$ในการพัฒนาการศึกษาในสLวนของสถานศึกษา การมี
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สารสนเทศท่ีเปHนระบบ ก็มีความจำเปHนและมีความสำคัญตLอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชLนเดียวกัน 

โดยเฉพาะความสำคัญของการจัดการสารสนเทศอยLางมีระบบ ทำให$สามารถมีข$อมูลตLาง ๆ ท่ีเก่ียวข$องกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด$านตLาง ๆ 

  โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) เป�ดทำการเรียนการสอนต้ังแตLระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ัน

ประถมศึกษาป3ท่ี 6 มีนักเรียนท้ังหมดประมาณ 700 คน จัดเปHนโรงเรียนขนาดใหญL ซ่ึงในการจัดระบบข$อมูล

สารสนเทศมีความจำเปHนอยLางย่ิง แตLผลการสำรวจสภาพปnจจุบัน ปnญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของโรงเรียน

บ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) พบวLา อุปกรณ?การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมLเพียงพอตLอความ

ต$องการใช$งานและชำรุดเสียหายได$งLายซ่ึงมีสาเหตุมาจากระบบไฟฟdาไมLเสถียร ทำให$ขาดงบประมาณในการจัดหา

อุปกรณ? เคร่ืองมือตLาง  ซ่ึงผลของการสำรวจทำให$ทราบวLาระบบข$อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต$องได$รับการ

พัฒนา  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตLอประสานงาน และทำให$การดำเนินงานของโรงเรียนเปHนไปอยLางมี

ประสิทธิภาพบรรลุเปdาหมายของโรงเรียน  นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู$ท่ีหลากหลายทันตLอการ

เปล่ียนแปลงของโลกในยุคส่ือ ICT จึง จำเปHนต$องพัฒนาระบบข$อมูลสารสนเทศ ท้ังในด$านการจัดเก็บ การนำ

ข$อมูลท่ีถูกต$องไปใช$ได$อยLางรวดเร็ว ทันตLอเหตุการณ? อีกท้ังการนำข$อมูลสารสนเทศท่ีเอ้ือตLอการเรียนรู$มาบริการ

ให$กับนักเรียน และชุมชน ใช$ในการศึกษาค$นคว$าประกอบการเรียนการสอนให$เกิดประโยชน?สูงสุด สนองกลยุทธ?

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข$อมูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือขLายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ ส่ือสารได$ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการน้ีข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงค1 

2.1 เพ่ือสร$างและพัฒนาระบบข$อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให$สมบูรณ?และเปHนปnจจุบัน 

2.2 เพ่ือเปHนแหลLงให$บริการและเผยแพรLข$อมูลสารสนเทศแกLบุคลากรและผู$สนใจ 

1.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขLายคอมพิวเตอร?ให$สามารถใช$งานได$ครอบคลุม 

1.2 เพ่ือรองรับการจัดการงานด$านข$อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร(SMIS/OBEC) 

1.3 เพ่ือปรับปรุงซLอมแซมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน 

1.4 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห$องปฏิบัติการท่ีใช$คอมพิวเตอร? 

1.5 เพ่ือพัฒนาระดับความรู$ของบุคลากรให$สูงข้ึน และทันกับเหตุการณ?ในปnจจุบัน 
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3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  โรงเรียนมีระบบข$อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ? ทันสมัยและเปHนปnจจุบัน 

         ร$อยละ 85 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  โรงเรียนมีข$อมูลสารสนเทศท่ีครบถ$วนสมบูรณ?  ครอบคลุมในทุกด$าน  

  3.2.2  โรงเรียนสามารถนำข$อมูลสารสนเทศมาใช$ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให$เกิด 

         ประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.2.3  โรงเรียนให$บริการข$อมูลสารสนเทศแกLนักเรียน บุคคลและหนLวยงานอ่ืนได$ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  4.1 ร$อยละ 100 ของหนLวยงานมีระบบ ICT เพ่ือการศึกษาเหมาะสมผู$เรียน 

  4.2 ร$อยละ 100 ของหนLวยงานทุกระดับมีระบบข$อมูลสารสนเทศเปHนฐานเดียวกัน 

  4.3 ร$อยละ 100 ของสถานศึกษาใช$รูปแบบ DLTV,DLIT,ETV ได$เหมาะสมกับการเรียนรู$ 

                          ของผู$เรียน 

 

5. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมเสนอโครงการ  

2. ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ 

3. กำหนดรูปแบบขอบเขต

ข$อมูล และขอบเขตการ

ทำงาน 

 

 

 

           

ข้ันดำเนินการ (D) 

1.  จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ?  
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. จัดทำ Web site ให$มี

ความทันสมัยและมีข$อมูลท่ี

เปHนปnจจุบันเพ่ือเผยแพรL  

4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให$มีความ

สมบูรณ?มากย่ิงข้ึน 

5. ปรับปรุงระบบเซิฟเวอร? 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. ติดตาม ตรวจสอบผล

การดำเนินการ ประเมินผล

การดำเนินการ 

2. สรุปผล 

3. รายงานผลการ

ดำเนินการโครงการ 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1.สรุปปnญหา 

2.ทำการปรับปรุงแก$ไข 
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6.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู$รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ  นายนพรัตนX  มั่งมี 

2 จัดซ้ือและจัดหา  นายนพรัตนX มั่งมี 

นางสุคนธXทิพยX  กลิ่นหอม 

3 ดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายนพรัตนX มั่งมี 

นายเอกพล อิสระพันธX 

นายวรทัศนX หวังวรวุฒิสกุล 

นางสุคนธXทิพยX  กลิ่นหอม 

นางสาวสิริพันธX แซ0เอี้ย 

นายชาญยุทธ ทำมาอ0อง 

๓. แตLงต้ังคณะกรรมการตรวจรับ  นายนพรัตน? ม่ังมี 

๔. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนจัดทำ

กิจกรรมในโครงการ 

 

 นายนพรัตนX มั่งมี 

นายเอกพล อิสระพันธX 

นายวรทัศนX หวังวรวุฒิสกุล 

นางสุคนธXทิพยX  กลิ่นหอม 

นางสาวสิริพันธX แซ0เอี้ย 

นายชาญยุทธ ทำมาอ0อง 

๕. นิเทศ กำกับ ติดตาม  นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ? 

๖. สรุปรายงานผลโครงการ  นายนพรัตน?  ม่ังมี 

 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 

8.  งบประมาณท่ีใช)    

 คLาวัสดุและอุปกรณ?   80,000  บาท 

 คLาจัดทำเว็บไซต?และคLาเชLาพ้ืนท่ี  20,000  บาท 

 คLาบริการตLาง ๆ (ซLอมบำรุง)  40,000  บาท 

 คLาจัดปรับปรุงและพัฒนาระบบ          100,000  บาท 

    รวม         240,000   บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาทถ)วน) 
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9.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

-   โรงเรียนมีข$อมูลสารสนเทศท่ี

ครบถ$วน สมบูรณ?  ครอบคลุมในทุก

ด$าน  

-    โรงเรียนมีข$อมูลสารสนเทศมา

ใช$ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให$

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

-    โรงเรียนข$อมูลสารสนเทศ

ให$บริการแกLนักเรียน บุคคลและ

หนLวยงานอ่ืน 

การสำรวจ 

การบันทึก 

 

- แบบสำรวจ 

- แบบสรุปโครงการ 

 

10.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

  โรงเรียนมีข$อมูลสารสนเทศท่ีครบถ$วน เปHนปnจจุบัน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

สามารถนำข$อมูลสารสนเทศมาใช$ในการบริหารจัดการโรงเรียนให$เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด และสามารถให$บริการ

ข$อมูลสารสนเทศให$แกLนักเรียน บุคคล และหนLวยงานอ่ืนได$                 

 

 

         ลงช่ือ      ผู$เสนอโครงการ 

(นายนพรัตน? ม่ังมี) 

ตำแหนLง  ครู 

 

         ลงช่ือ     ผู$อนุมัติโครงการ 

(นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ตำแหนLง   ผู$อำนวยการโรงเรียน 
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แผนงาน   บริหารงานงบประมาณ 

โครงการ       พัฒนาการเงิน  บัญชี  และพัสดุ 

ลักษณะโครงการ  ตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

    มาตรฐานท่ี 12 ตัวบLงช้ีท่ี   12.6   

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน 6 สLงเสริมการบริหาร การจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภารวี  หริรักษ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ    

1.หลักการและเหตุผล 

เน่ืองด$วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ  พุทธศักราช  2542  ได$กำหนดแนวทางไว$วLา “การจัดการ

ศึกษาต$องจัดให$บุคคลมีประสิทธิภาพและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมLน$อยกวLา 12 ป3 ท้ังน้ีรัฐ

ต$องจัดให$อยLางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และไมLเก็บคLาใช$จLาย ให$รัฐจัดสรรงบประมาณแผLนดินให$กับการศึกษา

สถานศึกษาจึงจำเปHนต$องมีการจัดระบบ ให$เกิดประโยชน?สูงสุดตLอผู$เรียน เพ่ือเปHนการประกันคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน จากปnญหาดังกลLาว จึงควรได$มีการพัฒนาระบบเครือขLายคอมพิวเตอร?และเทคโนโลยี

สารสนเทศให$สามารถใช$งานอินเตอร?เน็ตได$ 

โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$รับจัดสรรงบประมาณประเภทตLางๆ ท้ังจากเงินอุดหนุน

รายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป3 และเงินรายได$โรงเรียน ดังน้ัน จึงจำเปHนต$องมีการปรับปรุง

พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให$สอดคล$องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการใช$ทรัพยากรขององค?กรให$

เกิดประโยชน?สูงสุด ปdองกันการทุจริตและความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนกับงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน จึงใช$

หลัก การบริหารความเส่ียง เปHนเคร่ืองมือชLวยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี-และพัสดุของ

โรงเรียน ซ่ึงจะชLวยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด$านด$านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจน

การปฏิบัติงานอ่ืนให$ดาเนินตามกลยุทธ? เปdาหมายและวัตถุประสงค?ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบัติงานประจาป3ของโรงเรียนท่ีเก่ียวข$องอยLางถูกต$อง  

การบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุ เปHนกิจกรรมท่ีสำคัญประการหน่ึงในการบริหารจัดการ เปHนระบบการ

ดำเนินงานท่ีต$องอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ? และแนวปฏิบัติท่ีเครLงครัด ดังน้ัน หากไมLมีการวางระบบบริหารจัดการ

ท่ีดีอาจมีความเส่ียงตLอผู$ปฏิบัติงานทุกฝbาย ทุกระดับ จากการติดตามการบริหารจัดการด$านการเงิน บัญชี พัสดุ มา

เปHนระยะเวลาหน่ึง พบวLา ยังมีปnญหาเก่ียวกับการบริหารการจัดซ้ือจัดจ$าง การเบิกจLาย และการจัดทาบัญชี ท่ียัง
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ลLาช$าไมLเปHนไปตามแผนการบริหารจัดการ ท้ังน้ีสาเหตุสLวนหน่ึงมาจากโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?

อนุสรณ?) เปHนสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรท่ีเปHนข$าราชการไมLมาก ด$วยเหตุน้ี จึงได$จัดทำโครงการพัฒนาระบบงาน

การเงิน บัญชี พัสดุ เพ่ือสLงเสริมให$บุคลากรในโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานด$านการเงิน บัญชี พัสดุ ได$อยLางมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ?มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

 2. วัตถุประสงค1  

2.1 เพ่ือปdองกันการทุจริตและข$อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได$  

2.2 เพ่ือควบคุม ปdองกันและกำกับติดตามดูแลการใช$จLายเงินทุกประเภท  

2.3 เพ่ือตรวจสอบความถูกต$องของระบบบัญชีท้ังด$านการเงินและพัสดุ  

2.4 เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด$านการเงินและพัสดุของโรงเรียน  

2.5 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให$ถูกต$องตามระเบียบของทางราชการ  

3. เปsาหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 มีคูLมือปฏิบัติงานด$านงานการเงินและพัสดุๆ ท่ีพอเพียงตLอการให$บริการ  

3.1.2 มีแผนบริหารความเส่ียงไว$เปHนแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  

3.1.3 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตLางๆ ท่ีงLายตLอการค$นหาและตรวจสอบ  

3.1.4 เปHนแบบอยLางท่ีดีของการพัฒนาระบบงานการเงินได$ ร$อยละ ๑๐๐  

3.2 ด$านคุณภาพ  

3.1.1 การจัดทาบัญชีประเภทตLางๆ ถูกต$อง เปHนปnจจุบันและสามารถตรวจสอบได$  

3.1.2 โรงเรียนมีคูLมือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ท่ีถูกต$องครบถ$วน  

3.1.3 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน$นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมผู$เก่ียวข$องจัดทำ 

    โครงการ 

2. แตLงต้ังคณะกรรมการ 
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

    ดำเนินการ 

3. จัดสรรงบประมาณป3 

    งบประมาณ 2562 

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ 

2. ทำบัญชีและการจัดซ้ือ 

    จัดจ$าง 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. การสรุปผล  

2. จัดทำรายงาน 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1......................................... 

2......................................... 
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5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1. จัดสรรงบประมาณป3งบประมาณ 2562  100,000 คณะกรรมการ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ  - คณะกรรมการ 

3. ทำบัญชีและการจัดซ้ือจัดจ$าง  - คณะกรรมการ 

4. การสรุปผล   - คณะกรรมการ 

5. จัดทำรายงาน  - คณะกรรมการ 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565– มีนาคม 2566 

7.  งบประมาณท่ีใช) 

 วัสดุ หมึกเคร่ืองพิมพ? คอมพิวเตอร? กระดาษ 75,000  บาท 

 บริหารงานงบประมาณ    15,000  บาท 

 การตรวจสอบภายในของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 10,000  บาท 

    รวม 100,000  บาท  (หน่ึงแสนบาทถ)วน) 
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8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. งานแผนพัสดุและสินทรัพย? 

 

1. การตรวจสอบภายใน 

2. การตรวจสอบบัญชี พัสดุ  

    การเงิน 

1. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

2. สมุดคงเหลือประจำวัน 

3. ทะเบียนคุมเงินยLอย 

4. บัญชีพัสดุ 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

9.1 ทำให$การดำเนินงานการเงินโปรLงใสบริสุทธ์ิ สามารถตรวจสอบได$  

9.2 ทำให$การควบคุม ปdองกัน และกำกับติดตามดูแลการใช$จLายเงินทุกประเภทได$อยLางมีประสิทธิภาพ  

9.3 ทำให$งLายตLอการตรวจสอบความถูกต$องของระบบบัญชีท้ังด$านการเงินและพัสดุ  

9.4 การจัดวางระบบการบริหารจัดการด$านการเงินและพัสดุของโรงเรียนเปHนปnจจุบัน  

9.5 การควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให$ถูกต$องตามระเบียบของทางราชการ  

 

 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู$เสนอโครงการ 

(นางสาวภารวี  หริรักษ?) 

ผู$รับผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู$อนุมัติโครงการ 

(นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 190 

ชื่องานโครงการ    โครงการสาธารณูปโภคและวัสดุเพื่อใชTในการเรียนการสอน 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม0 

สอดคลLองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    มาตรฐานที่  2 

สนองกลยุทธRของโรงเรียน  ขTอที่  1  และ  6 

ผูLรับผิดชอบโครงการ  นางสาวภารวี  หริรักษ? 

กลุTมที่รับผิดชอบ   บริหารงบประมาณ 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสLงเสริมการเรียนรู$สำหรับผู$เรียนในระดับประถมศึกษา 

เปHนการวางพ้ืนฐานให$นักเรียนอยLางมีคุณภาพ  เปHนหน$าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะจัดกิจกรรมและมวลประสบการณ? 

ตLางๆ อยLางกว$างขวางสำหรับผู$เรียน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให$มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงประกอบด$วยการดูแล 

กิจกรรมท่ัวๆ ไปเพ่ือสLงผลท้ังด$านรLางกาย  อารมณ?  สังคมและจิตใจท่ีจะสLงผลทางอ$อมตLอผู$เรียนเพ่ือให$เกิดการ

เรียนรู$ 

อยLางอิสระ  มีความสุขและสอดคล$องกับวัยและความต$องการเรียนรู$  และเปHนการประชาสัมพันธ?การดำเนินงาน 

ของโครงการตLอสาธารณชนอยLางท่ัวถึง  จึงได$มีโครงการงานบริหารท่ัวไป  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ 

โครงการให$บรรลุเปdาหมายและวัตถุประสงค?โดยรวมของโครงการ 

 

2. วัตถุประสงค1 

2.1 ผลผลิต  (Output) 

1. เพ่ือเปHนคLาใช$จLายด$านสาธารณูปโภคและคLาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

2. เพ่ือให$การปฏิบัติงานด$านธุรการ  การเงินของโครงการดำเนินไปอยLางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ?โครงการ ฯ  ตLอสาธารณชนอยLางตLอเน่ืองและเปHนปnจจุบัน 

2.2 ผลลัพธ1  (Outcome) 

1.  นักเรียนครู  และบุคลากรในโรงเรียน  ได$รับความสะดวก  และมีงบประมาณใช$จLาย 

เพียงพอตLอ 

การจัดการศึกษา  ทุกๆ ด$าน 
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3. เปsาหมาย 

3.1 เปsาหมายเชิงปริมาณ 

1. ชำระคLาสาธารณูปโภค  (คLาไฟฟdา  และคLาน้ำประปา)  ของโรงเรียน 

2. ครู  บุคลากรในโรงเรียน  ได$รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

3.2  เปsาหมายเชิงคุณภาพ 

      1.  นักเรียนครูและบุคลากร ในโรงเรียน  ได$รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

 

4. ข้ันตอบและแผนการดำเนินงาน  (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1.เสนอโครงการ 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

2.ชำระคLาสาธารณูปโภค (คLา 

ไฟฟdาและน้ำประปา) 

3.จัดซ้ือวัสดุท่ีใช$ในการเรียน 

การสอน 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

7.นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ 

ประเมิน (A) 

8.สรุปรายงานผลโครงการ 

            

 

5. วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู)รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ  นางสาวภารวี  หริรักษ? 

2 ชำระคLาสาธารณูปโภค  (คLาไฟฟdาและ 

น้ำประปา) 

 นางสาวภารวี  หริรักษ? 

3 จัดซ้ือวัสดุท่ีใช$ในการเรียนการสอน  นางสาวภารวี  หริรักษ? 
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4 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษX 

5 ประเมินผล  นางสาวภารวี  หริรักษ? 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

พฤษภาคม  2565 – เมษายน  2566 

7. งบประมาณท่ีใช) 

คLาไฟฟdา   750,000 บาท 

คLาน้ำประปา  150,000 บาท 

คLาวัสดุ   300,000 บาท 

8. การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

- ชำระคLาสาธารณูปโภค  (คLา

ไฟฟdา 

และนำประปา)  ทุกเดือน 

- ครู  นักเรียนได$รับการจัดสรร

วัสดุ 

ท่ีใช$ในการเรียนการสอน 

- การสังเกต 

- การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9. การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

-ครูและบุคลากร  ได$รับความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ผู$เสนอโครงการ                  ผู$อนุมัติโครงการ 

   

  

      (นางสาวภารวี  หริรักษ?)               (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                 ครู                                                                    ผู$อำนวยการโรงเรียน 
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กลุ#มบริหาร 

งานบุคคล 
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แผนงาน   วิชาการ 

ช่ือโครงการ   พัฒนาครูมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี   7  ตัวบLงช้ีท่ี 7.2 ,7.3,7.5,7.6,7.7 

    มาตรฐานท่ี   10  ตัวบLงช้ีท่ี 10.3, 10.4,10.5 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย?  

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานวิชาการ 

  

  

1.  หลักการและเหตุผล 

                หน)าท่ีในการส่ังสอนและฝ�กฝนวิทยาการ (Teaching and Training) ภารกิจประการแรกสุดและ

สำคัญท่ีสุดของผู$ประกอบวิชาชีพครู คือการส่ังสอนวิชาความรู$และการฝ©กฝนวิทยาการให$กับศิษย? ไมLวLาหลักสูตร

หรือปรัชญาการศึกษาจะเปล่ียนแปลงไปอยLางไรผู$เปHนครูก็จะต$องมีหน$าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

เลLาเรียน คุณภาพท่ีเดLนท่ีสุดของครูก็คือการสอนครูท่ีสอนดีคือครูท่ีรู$วิธีฝ©กฝนศิษย?ให$มีความรู$ความเข$าใจวิชาท่ี

เรียน การสอนของครูในยุคโลกาภิวัตน? รุLง แก$งแดง (2541 : 140-146)   

เกณฑ1มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537      

มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน$นผลถาวรท่ีเกิดแกLผู$เรียน   

หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ท่ีมุLงเน$นให$ผู$เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู$ตามสภาพ

ความแตกตLางของบุคคล ด$วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู$ท้ังหลายได$ด$วยตนเองกLอให$เกิดคLานิยมและนิสัยใน

การปฏิบัติจนเปHนบุคลิกภาพติดตLอผู$เรียนตลอดไป 

                มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู$เรียนได$อยLางมีระบบ 

                หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู$เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนได$ครอบคลุมสาเหตุ

ปnจจัย และการดำเนินงานท่ีเก่ียวข$อง โดยครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังน้ี 

                 1. ปnญหาความต$องการของผู$เรียนท่ีต$องการได$รับการพัฒนาและเปdาหมายของการพัฒนาผู$เรียน 

  2. เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนำมาใช$เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ 

ผู$เรียนและข้ันตอนวิธีการใช$เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมน้ันๆ 
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                  3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการกำหนด ท่ีเกิดกับผู$เรียน 

                  4. ขอเสนอแนะแนวทางใหมL ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู$เรียนให$ได$ผลดีย่ิงข้ึน 

                   ครูมีหน$าท่ีวิจัยและศึกษาค$นคว$า (Action Research) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค?ในการพัฒนาตัวศิษย? 

ครูจึงมีหน$าท่ีต$องแสวงหาคำตอบในสภาพการทางการศึกษาทุก ๆ ด$านของนักเรียน ครูจึงต$องศึกษาค$นคว$าและ

วิจัยงานทุกด$านท่ีเก่ียวกับห$องเรียน โรงเรียนและตัวนักเรียนตลอดจนการแสวงหาความรู$อยLางเปHนระบบและ

พัฒนาตนเองอยูLเสมอโดยลงมือกระทำ 

การวิจัย หมายถึง การท่ีครูต$องเปHนนักแก$ปnญหาและศึกษาหาความรู$ จากความ จริงท่ีเช่ือถือได$ซ้ึงการท่ี

จะแก$ปnญหาได$อยLางมีประสิทธิภาพครูจะต$องทราบสาเหตุท่ีแท$จริงของ การปnญหา เหตุน้ีทำ ให$การวิจัยเปHนส่ิงท่ีจะ

ชLวยให$ครูได$ข$อมูลท่ีเปHนจริงและนLาเช่ือถือเพ่ือนำไปใช$พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงการวิจัยในเบ้ืองต$น

สำห รับค รูสามารถทำได$ โดยการต้ั งปnญ หา การต้ั งสมมุ ติฐานในการแก$ปnญ หา การรวบรวมข$อ มูล                        

การวิเคราะห?ข$อมูลและการสรุปผล (ยนต?ชุLมจิต , 2530 , หน$า 20)  

การพัฒนาครูสูLความเปHนครูมืออาชีพ ครูเปHนบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะวLาครูเปHน

กลุLมบุคคลดLานหน$าและเปHนกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู$เรียน และเน่ืองจากสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลง 

จึงมีความจำเปHนท่ีต$องมีการพัฒนาครูและเตรียมครูท่ีจะเข$าสูLวิชาชีพให$มีสมรรถนะสูงเพราะครูต$องพัฒนาผู$เรียนให$

สามารถเผชิญสถานการณ?ตLาง ๆได$ท้ังในปnจจุบันและอนาคต ดังน้ันการศึกษาและพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทาง

วิชาชีพให$เกิดข้ึนจึงมีความสำคัญและจำเปHนอยLางย่ิงท่ีจะสร$างครูให$บังเกิดศักยภาพทางสมรรถนะท่ีสูงก$าวสูLความ

เปHน “ครูมืออาชีพ (Professional Teacher )”ท่ีแท$จริงตLอไป ความหมายครูมืออาชีพ ครูท่ีได$รับการพัฒนาอยLาง

ตLอเน่ืองจนมีความรู$ ทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมให$แกLผู$ เรียนและได$รับการยกยLอง ครูท่ีมีสมรรถนะใน

ด$านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การประเมินองค?รวมท่ีเน$น ผู$เรียนเปHนสำคัญการพัฒนาและประเมิน

หลักสูตรการศึกษาค$นคว$าวิจัยการเปHนผู$นำการสLงเสริม และแก$ปnญหาของผู$เรียนตลอดจนสร$างความสัมพันธ?และ

รLวมมือกับชุมชน 

ดังน้ันโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาครูมืออาชีพโดยการ

ให$ความรู$เก่ียวกับงานวิจัยในช้ันเรียน และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตLอไป 

 

 

 

2.  วัตถุประสงค1 
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 2.1  เพ่ือให$ครูผู$สอนมีการศึกษาค$นคว$าเพ่ือการพัฒนาในด$านวิชาการ 

2.2  เพ่ือให$ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

2.3  เพ่ือให$ครูสามารถทำงานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแก$ปnญหาได$อยLางมีคุณภาพ 

2.4  เพ่ือให$โรงเรียนมีแนวทางดำเนินการใช$งานวิจัย ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

2.5  เพ่ือให$ผู$เรียนได$รับการพัฒนาการเรียนรู$ด$วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนและมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค? 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.11  ร$อยละ 80 ครูผู$สอนมีการพัฒนาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภากำหนด 

  3.12   ร$อยละ 80 สามารถทำงานวิจัยในช้ันเรียนได$อยLางมีคุณภาพ 

  3.13   ร$อยละ 80 ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

  3.14   ร$อยละ 80 ผู$เรียนได$รับการพัฒนาการเรียนรู$ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค?และผลสัมฤทธ์ิ 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  โรงเรียนมีการดำเนินการใช$วิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอน 

   

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ เดือน 

ม.ค 

เดือน 

ก.พ 

เดือน 

มี.ค 

เดือน 

เม.ย 

เดือน 

พ.ค 

เดือน 

มิ.ย 

เดือน 

ก.ค 

เดือน 

ส.ค 

เดือน 

ก.ย 

เดือน 

ต.ค 

เดือน

พ.ย 

เดือน 

ธ.ค 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมเสนอโครงการ 

2. แตLงต้ังคณะกรรมการ 

 

 

 

           

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. ครูทำงานวิจัยในช้ัน

เรียน 

2. กิจกรรมนิเทศภายใน 

3. นิเทศติดตามการ
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รายการ เดือน 

ม.ค 

เดือน 

ก.พ 

เดือน 

มี.ค 

เดือน 

เม.ย 

เดือน 

พ.ค 

เดือน 

มิ.ย 

เดือน 

ก.ค 

เดือน 

ส.ค 

เดือน 

ก.ย 

เดือน 

ต.ค 

เดือน

พ.ย 

เดือน 

ธ.ค 

ดำเนินงานและสรุป

รายงานผล 

ข้ันสรุปและประเมินผล 

(C) 

ประเมินผลการดำเนินการ 

สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1. ปรับปรุงพัฒนาผลงาน 

2........................................ 
 

            

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1. ศึกษาปnญหาการจัดการเรียนรู$ พ.ค 3,960 คณะครู 

2. สLงเค$าโครงการวิจัย มิ.ย 3,960 นางสาวภัสสรนันทน?  แก$ว

สถิตย? 

3. ครูทำงานวิจัยในช้ันเรียน ก.ค-ก.พ 700 คณะกรรมการ 

4. นิเทศติดตามการดำเนินงาน มี.ค 680 ผู$บริหาร 

5. ประเมินผล สรุป และรายงานผล มี.ค 700 นางสาวภัสสรนันทน?  แก$ว

สถิตย? 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดป3การศึกษา  2565 

 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 กระดาษ  A4      7,920   บาท 

 อ่ืนๆ      2,080  บาท 

    

         รวม 10,000  บาท   (หน่ึงหม่ืนบาทถ$วน) 

 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ครูสามารถทำงานวิจัยในช้ันเรียน

ได$อยLางมีคุณภาพ 

2. ครูใช$งานวิจัยในช้ันเรียนได$อยLางมี

คุณภาพ 

3. ครูได$รับการนิเทศภายในทุกคน 

4. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค?

และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

- รายงานการวิจัย 

 

- บันทึกการสังเกต 

 

- บันทึกการนิเทศภายใน 

- ทดสอบ 

- แบบบันทึกการสLงรายงานการวิจัย 

 

- แบบบันทึก/แบบทดสอบ 

 

- แบบบันทึกการนิเทศภายใน 

- แบบบันทึก/แบบทดสอบ 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 8.1  ครูมีความชำนาญในการทำวิจัยในช้ันเรียนดีย่ิงข้ึน 

 8.2  ครูใช$วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู$เรียนอยLางตLอเน่ือง 

 8.3  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนอยLางมีประสิทธิภาพ 

 8.4 โรงเรียนมีการดำเนินการใช$งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนโดยได$คะแนน O-NET สูงข้ึน 

  

 

 

           ลงช่ือ...........................................................ผู$เสนอโครงการ 

                                                (นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย?) 

ครู  

 

 

          ลงช่ือ...........................................................ผู$อนุมัติโครงการ 

(นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ช่ือโครงการ   การพัฒนาบุคลากรและสร$างขวัญกำลังใจ 

ลักษณะโครงการ:  R โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี  7  ตัวบLงช้ีท่ี 7.3 , 7.8 , 7.9  

    มาตรฐานท่ี  8  ตัวบLงช้ีท่ี 8.3 , 8.4 , 8.5 , 8.6  

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปcงบประมาณ 2562 

ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    ยุทธศาสตร?ท่ี 2  ตัวช้ีวัดท่ี 3, 4 

สนองกลยุทธของโรงเรียน    4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให$มีคุณภาพ 

6. สLงเสริมการบริหาร การจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางภัสสนันทน? แก$วสถิตย? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานบุคคล 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

สวัสดิการ หมายถึง การให$บริการให$การดูแลชLวยเหลือบุคลากรหรือสมาชิก ให$มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน หรือเพ่ือเปHนขวัญกำลังใจแกLสมาชิก การดูแล ครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได$แกLการทำประกัน

อุบัติเหตุ ชLวยเหลือเม่ือครูหรือบุคลากรหรือครอบครัวต$องนอนค$างคืนท่ีโรงพยาบาล หรือเม่ือเสียชีวิต  และแสดง

ความยินดีกับหนLวยงานตLางๆหรือคณะครู บุคลากรในโอกาสพิเศษตLางๆ นอกจากน้ียังสนับสนุนคLาอบรม

ประชุมสัมมนา หรือคLาพาหนะ คLาใช$จLายในการศึกษาดูงาน สนับสนุนคLาใช$จLายในการตัดสูทโรงเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือทำประกันอุบัติเหตุแกLครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2.2 เพ่ือชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บปbวยต$องนอนพักค$างท่ีโรงพยาบาล 

2.3 เพ่ือชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียน หรือคนในครอบครัวเสียชีวิต 
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2.4 เพ่ือแสดงความยินดีกับบุคลากรและหนLวยงานตLางๆ เน่ืองในโอกาสสำคัญ หรือโอกาสพิเศษตLางๆ 

2.5 เพ่ือสนับสนุนคLาพาหนะแดLคณะครูในการเดินทางไปราชการ 

2.6 เพ่ือสนับสนุนเงินสำรองจLาย หรือคLาใช$จLายแกLบุคลากรท่ียังไมLได$รับจากทางราชการ 

2.7 เพ่ือศึกษาดูงานป3ละคร้ัง 

2.8 เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของผู$บริหาร ครู และบุคลากร 

2.9 สนับสนุนคLาใช$จLายในการตัดสูทโรงเรียน แกLคณะครูและบุคลากร 

2.10 สนับสนุนคLาใช$จLายเบ็ดเตล็ดท่ีไมLสามารถเบิกจากทางราชการได$ 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เปdาหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได$รับการทำประกันอุบัติเหตุ 

 3.1.2  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได$รับการชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุ 

         หรือเจ็บปbวยต$องนอนพักค$างท่ีโรงพยาบาล 

 3.1.3  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได$รับการชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียน หรือคน 

         ในครอบครัวเสียชีวิต 

 3.1.4  แสดงความยินดีกับบุคลากรและหนLวยงานตLางๆ เน่ืองในโอกาสสำคัญและโอกาสพิเศษตLางๆ 

 3.1.5  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได$รับการสนับสนุนคLาพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

 3.1.6  บุคลากรได$รับเงินสนับสนุนสำรองจLายท่ียังไมLได$รับจากทางราชการ 

 3.1.7  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได$รับการศึกษาดูงานป3ละคร้ัง 

 3.1.8  สนับสนุนคLาตัดสูทโรงเรียน แกLคณะครู 

 3.1.9  สนับสนุนคLาใช$จLายเบ็ดเตล็ดท่ีไมLสามารถเบิกจากทางราชการได$ 

 3.1.10 สนับสนุนคLาอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู$บริหาร ครู และบุคลากร 

 3.2  เปdาหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ 
2564 2565 

พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมครูเพ่ือช้ีแจงให$เข$าใจตรงกัน 

2. ต้ังคณะกรรมการเพ่ือประชุมกำหนดทิศทางให$ชัดเจน 

3. เตรียมเคร่ืองมือ สมุดบัญชี วัสดุอุปกรณ?ตLางๆ 

           

ข้ันดำเนินการ (D) 

1. ทำประกันอุบัติเหตุแกLครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2. ชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุ

หรือเจ็บปbวยต$องนอนพักค$างท่ีโรงพยาบาล 

3. ชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียน หรือคน 

ในครอบครัวเสียชีวิต 

4. แสดงความยินดีกับหนLวยงานตLางๆเน่ืองในโอกาส

สำคัญ และโอกาสพิเศษตLางๆ 

5. สนับสนุนคLาพาหนะแดLครูในการเดินทางไปราชการ 

6. ให$ยืมสำรองจLายเงินท่ียังไมLได$รับจากทางราชการ 

7. ศึกษาดูงานป3ละคร้ัง 

8. สนับสนุนคLาตัดสูทโรงเรียน 

9. สนับสนุนคLาใช$จLายเบ็ดเตล็ดท่ีไมLสามารถเบิกราชการ 

10. สนับสนุนคLาอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผู$บริหาร ครู และบุคลากร  

           

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

           

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

1. ปรับปรุงผลงานและกระบวนการให$มีประสิทธิภาพ 

โดยอ$างอิงจากรายงานผลการดำเนินงาน 
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5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

5.1 ทำประกันอุบัติเหตุแกLครูและบุคลากร 

ในโรงเรียน 

 20,000 นางสุคนทิพย? กล่ินหอม 

5.2 ชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียน 

เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปbวยต$องนอนพักค$าง 

ท่ีโรงพยาบาล 

 20,000 นางภัสสนันทนX แกTวสถิตยX 

5.3 ชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียน 

หรือคนในครอบครัวเสียชีวิต 

 20,000 นางภัสสนันทนX แกTวสถิตยX 

5.4 แสดงความยินดีกับหนLวยงานตLางๆ 

เน่ืองในโอกาสสำคัญ และโอกาสพิเศษตPางๆ 

 20,000 นางภัสสนันทนX แกTวสถิตยX 

5.5 สนับสนุนคLาพาหนะแดLคณะครู 

ในการเดินทางไปราชการ 

 20,000 นางสาวภัสสรนันทนX  แกTวสถิตยX 

5.6 ให$ยืมสำรองจLายเงินท่ียังไมLได$รับจาก 

ทางราชการ 

 30,000 นางภัสสนันทนX แกTวสถิตยX 

5.7 ศึกษาดูงานป3ละคร้ัง  100,000 นางภัสสนันทนX แกTวสถิตยX 

5.8 สนับสนุนคLาตัดสูทโรงเรียน  50,000 นางภัสสนันทนX แกTวสถิตยX 

5.9 สนับสนุนคLาใช$จLายเบ็ดเตล็ดท่ีไมLสามารถ 

เบิกจากทางราชการ 

 20,000 นางภัสสนันทนX แกTวสถิตยX 

5.10 สนับสนุนคLาอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู$บริหาร ครู และบุคลากร 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 7.1 ทำประกันอุบัติเหตุแกLครูและบุคลากรในโรงเรียน    20,000  บาท 

7.2 ชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุ    20,000  บาท 

หรือเจ็บปbวยต$องนอนพักค$างท่ีโรงพยาบาล 

7.3 ชLวยเหลือเม่ือครูและบุคลากรในโรงเรียน หรือคนในครอบครัวเสียชีวิต  20,000  บาท 

7.4 แสดงความยินดีกับหนLวยงานตLางๆเน่ืองในโอกาสสำคัญ    20,000  บาท 

และโอกาสพิเศษตLางๆ 

7.5 สนับสนุนคLาพาหนะแดLคณะครูในการเดินทางไปราชการ    20,000  บาท 

7.6 ให$ยืมสำรองจLายเงินท่ียังไมLได$รับจากทางราชการ     30,000  บาท 

7.7 ศึกษาดูงานป3ละคร้ัง                100,000  บาท 

7.8 สนับสนุนคLาตัดสูทโรงเรียน                 50,000  บาท 

7.9 สนับสนุนคLาใช$จLายเบ็ดเตล็ดท่ีไมLสามารถเบิกจากทางราชการ             20,000  บาท 

7.10 สนับสนุนคLาอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู$บริหาร ครู และบุคลากร 50,000   บาท 
 

               รวม  350,000  บาท (สามแสนห)าหม่ืนบาทถ)วน) 

8.  การติดตามประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ผลการดำเนินโครงการอยูLในระดับ ดี 

ทุกด$าน 

2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนได$รับ

สวัสดิการอยLางมีประสิทธิภาพ  

ร$อยละ 100 

1. ประเมินผลการดำเนินการ 

2. การทำงานการเงินของ

สวัสดิการมีความโปรLงใส 

3. สอบถาม 

4. ตรวจสอบบัญชี 

1. แบบประเมินโครงการ 

2. บัญชีของสวัสดิการ 

3. แบบสอบถาม 

4. สมุดบัญชีธนาคาร 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1  โรงเรียนมีสวัสดิการ สLงผลให$ครูและบุคคลากรในโรงเรียน ปฏิบัติงานด$วยความราบร่ืน คลLองตัว 

สLงผลให$งานมีประสิทธิภาพ ร$อยละ 98 

 9.2  ครูและบุคคลากรในโรงเรียน มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ร$อยละ 98 

 9.3  ผู$บริหาร ครู และบุคลากรสามารถนำความรู$จากการอบรมมาใช$พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ

การทำงานให$มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ร$อยละ 95 

 9.4  โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ?ท่ีดีตLอชุมชนรอบด$าน ร$อยละ 95 

 

 

        ครูผู$เสนอโครงการ  

 

 

 (นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย?) 

ครูผู$รับผิดชอบโครงการ 

                       ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

                (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน ( นัยนานนท?อนุสรณ? ) 
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แผนงาน              การจัดการศึกษา 

ช่ือโครงการ                          โครงการจ$างครูตLางชาติ บุคลากรเช่ียวชาญและบุคลากร 

                                        ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ                    โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน                                          

                                         มาตรฐานท่ี 1 

สนองกลยุทธ1โรงเรียน               ข$อท่ี 1-2 

ผู)รับผิดชอบโครงการ                นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ                     กลุLมบริหารงานบุคคล  

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากการท่ีกลุLมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต$จะรวมตัวกันเปHนประชาคมอาเซียน  ในป3 พ.ศ. 2558 น้ัน  

ประเทศไทยจำเปHนต$องเตรียมตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในด$านตLาง ๆ  เชLน  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  

และตัวแปรสำคัญท่ีจะทำให$การเตรียมความพร$อมดังกลLาวได$ดีท่ีสุด  คือ  การเตรียมคนให$มีความรู$  ความสามารถ  

และทักษะด$านตLาง ๆ  ส่ือกลางท่ีจะทำให$คนไทยให$เกิดความพร$อม  น่ันคือ  ภาษาตLางประเทศท่ีเปHนสากล  และ

คนท้ัง  10  ประเทศของประชาคมอาเซียนสามารถเข$าใจได$  ก็คือ  ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงมีความจำเปHนท่ีต$องเตรียมให$

เยาวชนคนในชาติ 

โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$เห็นความสำคัญในสLวนของการ “ส่ือสาร 2 ภาษา” จึงได$

เลือกการส่ือสารภาษาอังกฤษ และการส่ือสารภาษาจีนเปHนสาระเพ่ิมเติม สอนโดยครูตLางชาติ เพ่ือให$นักเรียน 

เรียนรู$สำเนียง วัฒนธรรม ประเพณี และความสามารถใช$ภาษาส่ือสารได$ตามระดับช้ันและความสามารถของแตLละ

บุคคล ซ่ึงครูชาวตLางชาติเจ$าของภาษาสามารถดำเนินการได$อยLางมีประสิทธิภาพ และจ$างครูท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด$านสนับสนุนงานการสอนฝbายตLางๆของโรงเรียนให$มีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค1 

2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร (ฟnง พูด เขียน) และสร$างความคุ$นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีกับครู 

ชาวตLางชาติเจ$าของภาษา ให$นักเรียนทุกคน 

2.2 เพ่ือสร$างความม่ันใจ และความเช่ือม่ันตLอผู$ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

3. เปsาหมาย 

3.1 เปsาหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนทุกคน มีทักษะมีการใช$ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือการส่ือสารได$ตามศักยภาพของแตLละบุคคล  

 3.2 เปsาหมายเชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนทุกคนมีความคุ$นเคย เรียนรู$ปรับตัว เข$ากับวัฒนธรรมของชาวตLางชาติและมีความเปHนพลโลก 

 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA) 

 

ระยะเวลา 

 

กิจกรรม 

ปcการศึกษา ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. จัดทำโครงการฯ นำเสนอ

ตLอฝbายบริหาร 

    

 

 

 

        

ข้ันดำเนินการ (D) 

2. ประชุมครูหัวหน$าสายช้ัน 

ครูผู$สอนภาษาตLางประเทศ 

และผู$ปกครอง 

3. จัดจ$างครูชาวตLางชาติ 

4. จ$างครูและบุคลากร

            



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 208 

สนับสนุนท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด$าน 

5. จัดทำหลักสูตร/ จัดหาส่ือ 

วัสดุ อุปกรณ? 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามตารางโครงสร$างของ

หลักสูตร 
 
ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

7. นิเทศ กำกับ  ติดตาม 
 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

8.สรุปรายงานผลโครงการ 
 

            

 

5. วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู)รับผิดชอบ 

1 นำเสนอโครงการเข$าท่ีประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอข$อมูลเสนอแนะ 

และให$ความเห็นชอบ 

 

- 

 

 

พฤษภาคม 

 

นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย?

งานบุคลากร 

2 ประชุมครูหัวหน$าสายช้ัน  ครูผู$สอน 

ภาษาตLางประเทศ และผู$ปกครอง 

 

- 

 

พฤษภาคม 

 

 

นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย? 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

3 จัดจ$างครูชาวตLางชาติ 

- ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน 

 

240,000 

ตลอดป3 

 

นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย? 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

4 จ$างครูและบุคลากรสนับสนุนท่ีมีความ  ป3ละคร้ัง นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย? 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

 

7. งบประมาณท่ีใช) 

 เงินบำรุงการศึกษา จำนวน    1,600,800   บาท 

 

 

8. การประเมินผล / ระดับความสำเร็จ 

 

เช่ียวชาญเฉพาะด$าน 

- ครูอัตราจ$าง  จำนวน 6 คน 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

จำนวน 5 คน 

 

 

910,800 

450,000 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

 

5 จัดทำหลักสูตร/ จัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ?  

 

ตลอดป3 

 

นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย? 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

 

6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตาราง

โครงสร$างของหลักสูตร 

 

 ตลอดป3 

 

นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย? 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

 

7 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  

 

 นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย? 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

8 วัดผล ประเมินผล / รายงาน  

 

 นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย? 

นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

รวม 1,600,800  บาท 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

1. นักเรียนทุกคน มีทักษะมีการใช$

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือการส่ือสาร

ได$ตามศักยภาพของแตLละบุคคล  

 

1. การสังเกต 

2. การสัมภาษณ?และสอบถาม 
3. การทดสอบ 
4. การตรวจผลงาน 

1. แบบบันทึกการสังเกต 

2. แบบบันทึกการสัมภาษณ? 
3. แบบทดสอบ 
4. แบบบันทึกการให$คะแนน 
 

2. นักเรียนทุกคนมีความคุ$นเคย เรียนรู$

ปรับตัว เข$ากับวัฒนธรรมของ

ชาวตLางชาติและมีความเปHนพลโลก 

 

1. การสังเกต 

2. การสัมภาษณ?และสอบถาม 

 

1. แบบบันทึกการสังเกต 
2. แบบบันทึกการสัมภาษณ? 

 

9. ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

- นักเรียนทุกคนมีความคุ$นเคย สามารถเรียนรู$ กล$าแสดงออกและรู$จักปรับตัว เข$ากับวัฒนธรรมของ

ชาวตLางชาติ และความเปHนพลโลก 

 

                                                                     ลงช่ือ                                        ผู$เสนอโครงการ 

                                                                        (นางสาวภัสสรนันทน?  แก$วสถิตย?) 

                                             ตำแหนLง  ครู หัวหน$ากลุLมบริหารงานบุคคล  

 

 

  

 

   ลงช่ือ                                       ผู$อนุมัติโครงการ 

                                                                          (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                                                         ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?)  
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กลุ#มบริหาร 

งานท่ัวไป 
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน 

ช่ือโครงการ   โครงการสLงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในด)านคุณภาพผู)เรียน   

    มาตรฐานท่ี 1  ตัวบLงช้ีท่ี 1.1 และ 1.2  

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี 1, 4 และ 5 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นาย เอกพล อิสระพันธ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานท่ัวไป 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

           องค?การอนามัยโลก ( WHO) ได$ให$ความหมายของคำวLา สุขภาพ ไว$วLา สุขภาพหมาถึง ภาวะแหLงความ

สมบูรณ?ของรLางกาย จิตใจ และการดำรงชีวิตอยูLในสังคมด$วยดี ไมLใชLเพียงแตLความปราศจากโรคหรือพุพพลภาพ

เทLาน้ัน พ.ร.บ.การศึกษาแหLงชาติ พ.ศ. 2542(ฉบับท่ี2) แก$ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 กำหนดให$การศึกษาต$องเปHนไป

เพ่ือการพัฒนาคนไทยให$เปHนมนุษย?ท่ีสมบูรณ?ท้ังรLางกาย จิตใจ สติปnญญา และคุณธรรม ประกอบกับเกณฑ?

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด$านคุณภาพผู$เรียน มาตรฐานท่ี 1 ผู$เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขนิสัย

ในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ปdองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให$โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากภาวะ

ท่ีเส่ียงตLอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปnญหาทางเพศ 

 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจึงได$รLวมกันจัดโครงการโรงเรียนสLงเสริมสุขภาพข้ึนให$

โรงเรียนดำเนินการในโงเรียน โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) จึงได$จัดทำโครงการ สLงเสริมสุขภาพ

อนามัยของนักเรียนและบุคลากรข้ึนโดยมีจุดมุLงหมายเพ่ือจัดกิจกรรมและให$บริการด$านสุขภาพอนามัยให$กับ

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนท้ังในด$านการตรวจสุขภาพการให$การรักษาพยาบาลเบ้ืองต$นการให$

ความรู$ด$านการปdองกันโรคตLางๆการปdองกันการติดสารเสพติด การจัดทำข$อมูลสุขภาพนักเรียน และการสLงเสริม

สุขภาพอนามัยด$านตLางๆเชLนการจัดการแข็งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพประจำป3 กีฬาภายในสถานศึกษาประจำป3 

 โครงการสLงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?

อนุสรณ?) เปHนสLวนหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพผู$เรียนและบุคลากร ให$เปHนองค?การแหLงการเรียนรู$อยLางแท$จริงและ

สนองกลยุทธ?สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติ เพราะการมีสุขภาพท่ีดีแข็งแรง สมบูรณ?ท้ัง

รLางกายและจิตใจเปHนส่ิงสำคัญสำหรับทุกคน ซ่ึงสLงผลโดยตรงตLอการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน สLงผลตLอการ
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พัฒนาองค?กร ชุมชน ประเทศชาติ ดังน้ันทุกคนจึงควรได$รับความรู$ด$านสุขภาพ การบริการด$านสาธารณสุขท่ีมี

คุณภาพ รู$จักดูแลสุขภาพตนเอง และได$รับการดูแลเบ้ืองต$นเม่ือเจ็บปbวยขณะอยูLในโรงเรียน 

 

2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือให$นักเรียน ครู ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ?ท้ังด$านรLางกายและจิตใจ 

2.2 เพ่ือให$การดำเนินงานอนามัยงานพยาบาลของโรงเรียนเปHนไปด$วยความมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน?สูงสุดตLอผู$รับบริการ และเปHนไปอยLางมีระบบตามเกณฑ?มาตรฐานโรงเรียนสLงเสริมสุขภาพ และระบบ

ประกันคุณภาพ 

 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนอยLางน$อยร$อยละ 90 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ?มี

สุขอนามัยท่ีดี 

  3.1.2  นักเรียนทุกคน ครู และบุคลากร ร$อยละ 90 ข้ึนไปได$รับการตรวจสุขภาพรLางกายอยLาง

น$อยป3ละ1คร้ัง 

                     3.1.3 นักเรียน ครู และบุคลากร ร$อยละ 90 ข้ึนไปสามารถประเมินสุขภาพของตนเอง และ

กำหนดแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเอง รู$จักวิธีการปฏิบัติตนเม่ือเกิดการเจ็บปbวย และรู$จักวิธีปdองกันโรคได$

อยLางถูกต$อง 

                    3.1.4 การดำเนินกิจกรรมด$านสุขภาพอนามัยของโรงเรียนสามารถบรรลุเปdาหมายอยLางน$อยร$อย

ละ 80  

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ?ท้ังด$านรLางกาย และจิตใจ 

มีผลการเรียนท่ีดีและผลการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  3.2.2  นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีมีปnญหาสุขภาพได$รับการดูแลชLวยเหลือ/นักเรียนปกติได$รับ

การสLงเสริมสุขภาพ 

                     3.2.3 การดำเนินกิจกรรมด$านสุขภาพอนามัยของงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเปHนไปอยLางมี

ระบบและประสิทธิภาพ พัฒนาเกณฑ?โรงเรียนสLงเสริมสุขภาพให$อยูLในระดับท่ีสูงข้ึน 
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4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน    

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

ข้ันวางแผนงาน  

1 เสนอโครงการ 

2 กำหนดกิจกรรมท่ีจะต$อง

ทำ 

            

ข้ันดำเนินการ  

 1 นำเสนอผู$บริหาร 

 2 ดำเนินการจัดทำ

กิจกรรมท่ีกำหนด 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล  

 1กับกำติดตามผลการ

ดำเนินงาน 

 2  ประเมินผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน  

 1รายงานผลการดำเนินงาน

ให$ผู$บริหารทราบอยLาง

ตLอเน่ืองปรับปรุงแก$ไขสLวน

ท่ียังบกพรLอง 
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5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอโครงการ/แตLงต้ังกรรมการ  -     นาย เอกพล อิสระพันธ? 

2 ตรวจสุขภาพประจำป3ของนักเรียน  10,000     นาย วันใหมL พุLมมาลา 

3 ตรวจสุขภาพประจำป3ของครู บุคลากร  5,000     นาย วันใหมL พุLมมาลา 

4 จัดซ้ือเวชภัณฑ?ยา/อุปกรณ?/เคร่ืองมือ  10,000   นางสาว วราพร โพธ์ิสาชัย 

5 กิจกรรมรณรงค?โรคอ$วนภาวะน้ำหนัก 

เกิน/รณรงค?ตLอต$านยาเสพติด 

 5,000     นาย เอกพล อิสระพันธ? 

6 การจัดการแขLงขันกีฬาประจำป3ของ

นักเรียน/และกีฬาภายใน 

 5,000 นาย เอกพล อิสระพันธ? 

7 สรุปรายงานผลโครงการ  - นาย เอกพล อิสระพันธ? 

 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565 -มีนาคม 2566 

 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 ตรวจสุขภาพประจำป3นักเรียน/ครู และบุคลากร  15,000   บาท 

 จัดซ้ือเวชภัณฑ?ยา                                10,000   บาท 

 กิจกรรมรณรงค?โรคอ$วน/กิจกรรมตLอต$านยาเสพติด    5,000   บาท 

          การจัดการแขLงขันกีฬาประจำป3/กีฬาภายใน                       5,000   บาท 

            รวม     35,000   บาท  (สามหม่ืนห)าพันบาทถ)วน) 
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8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1 ผู$เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี

สุนทรียภาพ ร$อยละ90 

2 นักเรียนรักการเลLนกีฬาและออก

กำลังกาย ร$อยละ90 

3 ผู$เรียนมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ? ร$อยละ90 

1 แบบบันทึกสุขภาพ 

 

2 แบบบันทึกสุขภาพ/เกรียติบัตร

รLวมแขLงขันกีฬาภายนอก 

 

3 ทดสอบสมรรถภาพ 

 

1.แบบบันทึกสุขภาพ 

 

2.แบบบันทึกสุขภาพ/เกรียติบัตร 

 

 

3.แบบสรุปผลการทดสอบของครู

พละศึกษา 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1 นักเรียนครู และบุคลากร มีสุขภาพสมบูรณ?แข็งแรงมีสุขภาพอนามัยท่ีดีมีความรู$ด$านสุขภาพ 

 9.2 การดำเนินงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเปHนไปได$ด$วยความมีประสิทธิภาพ และเปHนไปตามเกณฑ?

มาตรฐาน 

 

 

               ผู$เสนอโครงการ                                                 ผู$อนุมัติโครงการ                          

 

 

          (นายเอกพล อิสระพันธ?)                                                  (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?)               

                     ครู                                                                     ผู$อำนวยการโรงเรียน                                      
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แผนงาน          กลุLมบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือโครงการ          สLงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 

ลักษณะโครงการ   (   P ) โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู$เรียน 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน   

กลยุทธ?ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู$เรียนในศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ?ท่ี 5  พัฒนามาตรการสLงเสริมตามจุดเน$นของสถานศึกษา 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นายเอกพล อิสระพันธ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานท่ัวไป 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู$เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุLงให$ผู$เรียนได$

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอยLางรอบด$านเพ่ือความเปHนมนุษย?ท่ีสมบรูณ?ท้ังรLางกาย  สติปnญญา  อารมณ?  

และสังคม  เสริมสร$างให$เปHนผู$มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝnงและสร$างจิตสำนึกของการทำ

ประโยชน?เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได$  และอยูLรLวมกับผู$อ่ืนอยLางมีความสุข  กิจกรรมพัฒนาผู$เรียนให$ใช$

องค?ความรู$  ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู$  8  กลุLมสาระการเรียนรู$  และประสบการณ?ของผู$เรียนมาปฏิบัติ

กิจกรรมเพ่ือชLวยให$ผู$เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  อันได$แกL  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  

ความสามารถในการแก$ปnญหา  ความสามารถในการใช$ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช$เทคโนโลยีซ่ึงจะ

สLงผลในการพัฒนาผู$เรียนให$มีคุณลักษณะอันพึงประสงค?  มีทักษะการทำงานและอยูLรLวมกับผู$อ่ืนในสังคมได$อยLางมี

ความสุขในฐานะเปHนพลเมืองไทย  อันได$แกL  รักชาติ  ศาสน?  กษัตริย?  ซ่ือสัตย?สุจริต  มีวินัย  ใฝbเรียนรู$  อยูLอยLาง

พอเพียง  มุLงม่ันในการทำงาน  รักความเปHนไทย  และมีจิตสาธารณะ 

 โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) ได$จัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู$เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ประกอบด$วยกิจกรรม  3  ลักษณะ  ดังน้ี 
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1.  กิจกรรมแนะแนว 

 เปHนกิจกรรมท่ีสLงเสริมและพัฒนาผู$เรียนให$รู$จักตนเอง  รู$รักษ?ส่ิงแวดล$อม  สามารถคิดตัดสินใจ  คิด

แก$ปnญหา  กำหนดเปdาหมาย  วางแผนชีวิตท้ังด$านการเรียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได$อยLางเหมาะสม  

นอกจากน้ียังชLวยให$ครูรู$จักและเข$าใจผู$เรียน  ท้ังยังเปHนกิจกรรมท่ีชLวยเหลือและให$คำปรึกษาแกLผู$ปกครองในการมี

สLวนรLวมพัฒนาผู$เรียน 

 

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

 เปHนกิจกรรมท่ีมุLงพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเปHนผู$นำ  ผู$ตามทีดี  ความรับผิดชอบ  การทำงาน

รLวมกัน  การรู$จักแก$ปnญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การชLวยเหลือแบLงปnน  เอ้ืออาทรและ

สมานฉันท?  โดยจัดให$สอดคล$องกับความสามารถ   ความถนัดและความสนใจของผู$เรียน  ให$ได$ปฏิบัติด$วยตนเอง

ในทุกข้ันตอน  ได$แกL  การศึกษาวิเคราะห?  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทำงาน  เน$นการ

ทำงานรLวมกันเปHนกลุLมตามความเหมาะสมและสอดคล$องกับวุฒิภาวะของผู$เรียนและบริบทของสถานศึกษาและ

ท$องถ่ิน  กิจกรรมนักเรียนประกอบด$วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 

2.2 กิจกรรมชุมนุม 

 

3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน1 

เปHนกิจกรรมท่ีสLงเสริมให$ผู$เรียนบำเพ็ญตนให$เปHนประโยชน?ตLอสังคม  ชุมชน  และท$องถ่ิน  ตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละตLอสังคม  และการมีจิต

สาธารณะ  เชLน  กิจกรรมอาสาพัฒนาตLางๆ  กิจกรรมสร$างสรรค?สังคม 

โรงเรียนจึงได$จัดทำโครงการสLงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู$เรียนน้ีข้ึน  เพ่ือให$นักเรียนได$เรียนตามหลักสูตร

กิจกรรมพัฒนาผู$เรียนได$สมบูรณ?  เปHนการสร$างและพัฒนาแหลLงเรียนรู$ภายใสถานศึกษา และใช$ประโยชน?จาก

แหลLงเรียนรู$ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู$ของผู$เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา

รวมท้ังผู$ท่ีเก่ียวข$อง  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู$ระหวLางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวLางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค?กรท่ีเก่ียวข$อง  นับเปHนแบบอยLางท่ีดีท่ีทุกคนต$องปฏิบัติยึดถือ  ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยทางโรงเรียน ผู$ปกครองและชุมชนได$มีสLวนรLวมในกิจกรรมด$วยกัน สLงเสริมให$เกิดความสามัคคีของทุก

ภาคสLวน 
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2.  วัตถุประสงค7 

 กิจกรรมแนะแนว 

1. เพ่ือให$ผู$เรียนเกิดการเรียนรู$  รู$จัก  เข$าใจ  รัก  และเห็นคุณคLาในตนเองและผู$อ่ืน 

2. เพ่ือให$ผู$เรียนเกิดการเรียนรู$  สามารถวางแผนการเรียน  อาชีพ  รวมท้ังการดำเนินชีวิตและสังคม 

3. เพ่ือให$ผู$เรียนเกิดการเรียนรู$  สามารถปรับตัวได$อยLางเหมาะสม  และอยูLรLวมกับผู$อ่ืนได$อยLางมี

ความสุข 

กิจกรรมนักเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาผู$เรียนให$มีระเบียบวินัย  มีความเปHนผู$นำผู$ตามท่ีดี  และมีความรับผิดชอบ 

2. เพ่ือพัฒนาผู$เรียนให$มีทักษะการทำงานรLวมกัน  รู$จักการแก$ปnญหา  มีเหตุผล  ตัดสินใจท่ีเหมาะสม  

ชLวยเหลือแบLงปnน  เอ้ืออาทรและสมานฉันท? 

3. สLงเสริมสนับสนุนให$ผู$เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค? 

4. สLงเสริมและสนับสนุนให$ผู$เรียนได$ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ   

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน1 

1.  เพ่ือให$ผู$เรียนบำเพ็ญตนให$เปHนประโยชน?ตLอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 2.  เพ่ือให$ผู$เรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน?อยLางสร$างสรรค?ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

 3.  เพ่ือให$ผู$เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน?ได$อยLางมี

ประสิทธิภาพ 

4.  เพ่ือให$ผู$เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน?จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค? 

5.  เพ่ือให$ผู$เรียนมีจิตสาธารณะและใช$เวลาวLางให$เปHนประโยชน? 

 

3.  เป9าหมาย   

3.1  ด=านปริมาณ 

        3.1.1  นักเรียนร,อยละ 100  ได,ร3วมกิจกรรมพัฒนาผู,เรียนตามหลักสูตร  

3.2  ด=านคุณภาพ 

        3.2.1  นักเรียนได$รับการสLงเสริมและพัฒนาตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู$เรียนอยLางสมบูรณ?  
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       3.2.2  ทางโรงเรียน ผู$ปกครองและชุมชนได$มีสLวนรLวมในกิจกรรมพัฒนาแหลLงเรียนรู$ด$วยกัน 

สLงเสริมให$เกิดความสามัคคีของทุกภาคสLวน 

       3.2.3  นักเรียนทุกคนรับการอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญตนให$เปHนประโยชน?ตLอ

ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  

 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ 

ปU พ.ศ. 2564 ปU พ.ศ. 2565 

เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน

เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 

2.ประชุมวางแผนการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1.ดำเนินงานตามแผนการ

จัดกิจกรรมตLาง ๆ 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1.ติดตามประเมินผล 

2.สรุปรายงานผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1.ปรับปรุงวางแผนการ

ดำเนินงานในป3การศึกษา

ตLอไป 
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5. วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมแนะแนว  5,000 บาท นางสาวประภาพร สุทธิประภา 

2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  170,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา  100,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

4. กิจกรรมชุมนุม  5,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

5. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน? 

 8,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

1 พฤษภาคม  2565  -  31 มีนาคม  2566 

 

7. งบประมาณท่ีใช)  กิจกรรมพัฒนาผู$เรียน แบLงเปHนดังน้ี 

 7.1  กิจกรรมแนะแนว     จำนวน     5,000  บาท 

7.2  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    จำนวน  170,000 บาท 

7.3  กิจกรรมทัศนศึกษา      จำนวน  100,000 บาท 

7.4  กิจกรรมชุมนุม     จำนวน     5,000  บาท 

7.5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน?  จำนวน     8,000  บาท 

 รวมเปHนจำนวนเงินท้ังส้ิน   288,000  บาท ( สองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ$วน ) 
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8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนร$อยละ 100 ได,รับการส3งเสริมและ

พัฒนาตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู,เรียนอย3าง

สมบูรณS 

2. นักเรียนทุกคนได$รับการฝ©กให$มีระเบียบวินัย  

มีความเปHนผู$นำผู$ตามท่ีดี  และมีความรับผิดชอบ

3. ทางโรงเรียน ผู$ปกครองและชุมชนได$มีสLวน

รLวมในกิจกรรมพัฒนาแหลLงเรียนรู$ด$วยกัน 

สLงเสริมให$เกิดความสามัคคีของทุกภาคสLวน 

4. นักเรียนร$อยละ 100 ได$รับการอบรมการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญตนให$เปHน

ประโยชน?ตLอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  

และประเทศชาติ  

1. สอบถาม สัมภาษณ? 

2. สังเกต   

3. ประเมินโครงการ  

 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. แบบประเมินโครงการ 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

9.1 ผู$เรียนเกิดการเรียนรู$  รู$จัก  เข$าใจ  รัก  และเห็นคุณคLาในตนเองและผู$อ่ืน 

9.2 ผู$เรียนเกิดการเรียนรู$  สามารถวางแผนการเรียน  อาชีพ  รวมท้ังการดำเนินชีวิตและสังคม 

9.3 ผู$เรียนเกิดการเรียนรู$  สามารถปรับตัวได$อยLางเหมาะสม  และอยูLรLวมกับผู$อ่ืนได$อยLางมีความสุข 

9.4  ผู$เรียนมีระเบียบวินัย  มีความเปHนผู$นำผู$ตามท่ีดี  และมีความรับผิดชอบ 

9.5 ผู$เรียนมีทักษะการทำงานรLวมกัน  รู$จักการแก$ปnญหา  มีเหตุผล  ตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ชLวยเหลือ

แบLงปnน  เอ้ืออาทรและสมานฉันท? 

9.6 ผู$เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค? 

9.7 ผู$เรียนได$ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ   

9.8  ผู$เรียนบำเพ็ญตนให$เปHนประโยชน?ตLอครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 9.9  ผู$เรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน?อยLางสร$างสรรค?ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

 9.10 ผู$เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน?ได$อยLางมีประสิทธิภาพ 

9.11 ผู$เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน?จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค? 

9.12  ผู$เรียนมีจิตสาธารณะและใช$เวลาวLางให$เปHนประโยชน? 

 
 

 

                                   ลงช่ือ ..............................................ผู$เสนอโครงการ 

                                              (นายเอกพล อิสระพันธ?) 

                                             หัวหน$ากลุLมบริหารท่ัวไป 

 

        
 

 

                                   ลงช่ือ .............................................. ผู$อนุมัติโครงการ 

                                          (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                          ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 224 

แผนงาน          กลุLมบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือโครงการ          โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

ลักษณะโครงการ   (   P ) โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู$เรียน 

    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน  กลยุทธ?ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู$เรียนในศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา 

         ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นายเอกพล อิสระพันธ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานท่ัวไป 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันสำคัญ เปHนกิจกรรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ท่ีเน$นการปลูกฝnงให$นักเรียนรู$จัก 

อนุรักษ?ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสำคัญของชาติและภูมิใจในความเปHนไทย สืบทอด

ประเพณีอันดีของท$องถ่ิน และเปHนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ให$เกิดกับตัวนักเรียน 

การท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู$ให$บรรลุตามวัตถุประสงค?ท่ีกำหนดไว$ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหLงชาติได$น้ัน แหลLงการเรียนรู$ในท$องถ่ินเปHนส่ิงสำคัญ กลLาวคือ รัฐต$องสLงเสริมการดำเนินงานจัดต้ังแหลLงเรียนรู$

ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอยLางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีสำคัญในท$องถ่ิน 

ซ่ึงเปHนแหลLงการเรียนรู$ท่ีนักเรียนต$องเรียนรู$ไปกับวันสำคัญ มุLงให$นักเรียนได$รับการเรียนรู$จากประสบการณ?จริง

และเกิดความใฝbรู$ รักและภาคภูมิใจในท$องถ่ิน จึงจำเปHนอยLางย่ิงท่ีต$องมีโครงการกิจกรรมวันสำคัญ  

โรงเรียนจึงได$จัดทำโครงการกิจกรรมวันสำคัญน้ีข้ึน  เพ่ือให$นักเรียนได$รู$ความหมายและความสำคัญของ

วันสำคัญตLางๆ  ให$นักเรียนทุกคนมีสLวนรLวมในการจัดกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติได$จริง   นักเรียนได$แสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตLอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย? และมีความรักความกตัญµูตLอพLอแมL  ครูบาอาจารย?  มี

ความกล$าแสดงออกตามความสามารถของตนเองท่ีช่ืนชอบ  นักเรียนได$ความรู$และมีความสนุกสนาน เปHน

แบบอยLางท่ีดีท่ีทุกคนต$องปฏิบัติยึดถือ  ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางโรงเรียน ผู$ปกครองและ

ชุมชนได$มีสLวนรLวมในกิจกรรมด$วยกัน สLงเสริมให$เกิดความสามัคคีของทุกภาคสLวน 
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2.  วัตถุประสงค7   

 2.1 เพ่ือให$นักเรียนได$รู$ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญตLางๆ  

 2.2 เพ่ือให$นักเรียนมีสLวนรLวมในกิจกรรมวันสำคัญตLางๆ เปHนการปลูกฝnงคุณธรรม จริยธรรมให$กับนักเรียน 

 2.3 เพ่ือให$นักเรียนได$แสดงออกถึงความจงรักภักดีตLอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย? และมี 

                ความรักความกตัญµูตLอพLอแมL  ครูบาอาจารย? 

 2.4 เพ่ือให$ชุมชน โรงเรียน วัด มีสLวนรLวมและถLายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท$องถ่ิน 

 2.5 เพ่ือให$นักเรียนได$รู$จักและอนุรักษ?ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตLางๆ ของชาติ  

2.6 เพ่ือให$นักเรียนนำความรู$จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู$และสร$างจิตสำนึกในการรักท$องถ่ิน 

 

3.  เป9าหมาย   

3.1  ด=านปริมาณ 

        3.1.1  นักเรียนร,อยละ 100  ได,ร3วมกิจกรรมวันสำคัญ  

3.2  ด=านคุณภาพ 

        3.2.1  นักเรียนเห็นคุณคLาของวันสำคัญตLางๆ  

        3.2.2  ผู$ปกครองและชุมชนได$รLวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

       3.2.3  นักเรียนทุกคนรับการอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   

 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ 

ปU พ.ศ. 2565 ปU พ.ศ. 2566 

เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน

เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 

2.ประชุมวางแผนการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1.ดำเนินงานตามแผนการ
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รายการ 

ปU พ.ศ. 2565 ปU พ.ศ. 2566 

เดือน 

พ.ค. 

เดือน 

มิ.ย. 

เดือน 

ก.ค. 

เดือน 

ส.ค. 

เดือน 

ก.ย. 

เดือน 

ต.ค. 

เดือน 

พ.ย. 

เดือน 

ธ.ค. 

เดือน 

ม.ค. 

เดือน 

ก.พ. 

เดือน 

มี.ค. 

เดือน

เม.ย. 

จัดกิจกรรมตLาง ๆ 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1.ติดตามประเมินผล 

2.สรุปรายงานผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1.ปรับปรุงวางแผนการ

ดำเนินงานในป3การศึกษา

ตLอไป 

            

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

6. วันงดสูบบุหร่ีโลก  1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

7. เลือกต้ังสภานักเรียน  500 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

8. วันส่ิงแวดล$อมโลก  1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

9. วันไหว$ครู     5,500 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

10. วันสุนทรภูLและวันตLอต$านยาเสพติด  2,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

11. กิจกรรมอนุรักษ?พลังงานและ

ส่ิงแวดล$อม 

 2,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

12. วันคล$ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แหLงชาติ 

 1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

13. วันอาสาฬหบูชาและวันเข$าพรรษา  1,500 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

14. กิจกรรมภาษาไทยแหLงชาติ  1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

15. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

16. วันอาเซียน  1,500 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

17. วันแมLแหLงชาติ  7,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

18. กิจกรรมสัปดาห?วิทยาศาสตร?  1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

19. กิจกรรมกีฬาสี  15,000 

บาท 

นายเอกพล อิสระพันธ? 

20. วันลอยกระทง  1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

21. วันมหาธีราชเจ$า  1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

22. วันพLอแหLงชาติ  7,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

23. วันรัฐธรรมนูญ  500 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

24. วันคล$ายวันสถาปนาโรงเรียน 11 ธ.ค. 65 5,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

25. วันคริสต?มาส 25 ธ.ค. 65 1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

26. วันข้ึนป3ใหมL 30 ธ.ค. 65 1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

27. วันเด็กแหLงชาติ 10 ม.ค. 65 7,500 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

28. วันมาฆบูชา      ก.พ. 65 1,000 บาท นายเอกพล อิสระพันธ? 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม  2565  -  31 มีนาคม  2566 

 

7.  งบประมาณท่ีใช) 

 รวม 66,000  บาท ( หกหม่ืนหกพันบาทถ)วน ) 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนร$อยละ 100 เห็นความสำคัญ และมี

สLวนรLวมในกิจกรรมของวันสำคัญตLางๆ  

2. นักเรียนทุกคนได$รับการปลูกฝnงคุณธรรม 

1. สอบถาม สัมภาษณ? 

2. สังเกต   

3. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. แบบประเมินโครงการ 
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จริยธรรม 

3. ชุมชน โรงเรียน วัด มีสLวนรLวมและถLายทอด

ประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท$องถ่ิน 

4. นักเรียนร$อยละ 100 ได$รู$จักและอนุรักษ? 

ประเพณี ขนบธรรมเนียมตLางๆ ของชาติ  

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

1. นักเรียนได$รู$ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญตLางๆ  

2. นักเรียนมีสLวนรLวมในกิจกรรมวันสำคัญตLางๆ ได$รับการปลูกฝnงคุณธรรม จริยธรรม 

 3. นักเรียนได$แสดงออกถึงความจงรักภักดีตLอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย? และมีความรักความ

กตัญµูตLอพLอแมL  ครูบาอาจารย? 

 4. ชุมชน โรงเรียน วัด มีสLวนรLวมและถLายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท$องถ่ิน  

5. นักเรียนได$รู$จักและอนุรักษ?ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตLางๆ ของชาติ 

6. นักเรียนนำความรู$จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู$และสร$างจิตสำนึกในการรักท$องถ่ิน 
 

 

ลงช่ือ ..............................................ผู$เสนอโครงการ 

                                              (นายเอกพล อิสระพันธ?) 

                         หัวหน$ากลุLมบริหารท่ัวไป 

         

 

                                   ลงช่ือ .............................................. ผู$อนุมัติโครงการ 

                                          (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                          ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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แผนงาน   การจัดการศึกษาและการสร$างสังคมแหLงการเรียนรู$ 

ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล$อม 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี 11  ตัวบLงช้ีท่ี 11.1  

    มาตรฐานท่ี 13  ตัวบLงช้ีท่ี 13.1  

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี 6, 7 และ 8  

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นาย เอกพล อิสระพันธ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ             กลุLมบริหารงานท่ัวไป 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษา ป3 พ.ศ. 2545 ได$กำหนดให$การจัดสภาพแวดล$อมของโรงเรียนเอ้ือตLอการ

จัดการเรียนการสอนของครูผู$สอนและเอ้ือตLอการเรียนรู$ของนักเรียน ซ่ึงมีผลตLอการพัฒนาการด$านตLางๆของ

ผู$เรียนไมLวLาจะเปHน ด$านรLางกาย จิตใจ สติปnญญา อารมณ?และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ$านหลังท่ีสองของ

นักเรียน ซ่ึงต$องใช$ชีวิตเพ่ือการเรียนรู$และหาประสบการณ?ในวันหน่ึงๆ มากกวLาอยูLท่ีบ$านจึงเปHนหน$าท่ีของโรงเรียน

และจำเปHนอยLางย่ิงในการจัดสภาพแวดล$อมให$มีบรรยากาศท่ีดีเหมาะสม เพ่ือพัฒนา ด$านรLางกาย จิตใจ สติปnญญา

ของผู$เรียนให$ดีท่ีสุด 

โรงเรียนเปHนสถานศึกษาท่ีให$การศึกษาแกLเยาวชน เพ่ือ อบรมบLมนิสัยให$นักเรียนเปHนคนดี มีความรู$ มี

คุณธรรม จริยธรรมสามารถอยูLในสังคมได$อยLางมีความสุข โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล$อมจึงมี

ความจำเปHนอยLางย่ิง ปnจจุบันสภาพอาคาร ห$องเรียนบางสLวนชำรุดทรุดโทรมเน่ืองจากการใช$งานมานาน อาคาร

ห$องแหลLงเรียนรู$มีไมLเพียงพอตLอการพัฒนาผู$เรียน จึงควรซLอมแซมบำรุงรักษาจัดสร$างเพ่ิมเติมและระบบติดตาม

ดูแลเอาใจใสLอยLางสม่ำเสมอ เพ่ือให$อยูLสภาพท่ีพร$อมตLอการใช$งานและเกิดประโยชน?สูงสุดตLอการพัฒนาการเรียน

การสอนและเปHนแหลLงเรียนรู$แกLผู$เรียนให$มากท่ีสุด  
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2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน?ภายในโรงเรียน 

2.2 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี 

2.3 เพ่ือดูแลความสะอาดความปลอดภัยด$านสุขาภิบาลส่ิงแวดล$อม 

2.4 เพ่ือให$มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอสะอาดปลอดภัย 
 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1โรงเรียนมีสภาพแวดล$อมท่ีสวยงาม นLาอยูL อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย 

  3.1.2 มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยูLในสภาพใช$การได$ สภาพแวดล$อมรLมร่ืนและมีแหลLง

เรียนรู$สำหรับผู$เรียน 

                     3.1.3 มีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและและปลอดภัย 

 3.2  เชิงคุณภาพ3.2.1 งานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนได$ให$การบริการแกLผู$เรียนและบุคลากรในโรงเรียนได$อยLางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน    

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน  

1.กำหนดผู$รับผิดชอบ

โครงการ 

2.กำหนดกิจกรรมท่ีจะต$อง

ทำผู$รับผิดชอบ  

            

ข้ันดำเนินการ  

1นำเสนอผู$บริหาร 

2ดำเนินการทำกิจกรรมท่ี

กำหนด 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล  

1กำกับติดตามผลการ
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ดำเนินงาน 

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน 

วิเคราะห?ผลการดำเนินงาน 

เพ่ือปรับปรุงโครงการตLอไป  

            

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1.การประชุมผู$เก่ียวข$องแตLงต้ัง

คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 -     นาย เอกพล อิสระพันธ? 

2.จัดซ้ือเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ? เพ่ือการ

เสริมสร$าง ซLอมแซม ดูแลรักษา 

 30,000       นาย นพรัตน? ม่ังมี 

3.จัดแหลLงเรียนรู$ภายในสถานศึกษา     30,000 คณะกรรมการ 

4.ทำความสะอาดอาคารเรียนและห$องน้ำ

ห$องส$วม 

 - นักการภารโรง/ลูกจ$างช่ัวคราว 

5.ดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน?ใน

โรงเรียน  

 30,000           คณะกรรมการ 

6.Big Cleaning Day   10,000 คณะครูนักเรียนผู6ปกครองชุมชน 

7. ปรับปรุงระบบไฟฟdา   นาย เอกพล อิสระพันธ? 

8.ปรับปรุงระบบน้ำประปา   นาย เอกพล อิสระพันธ? 

9.ปรับปรุงสวนหยLอม  20,000 นาย เอกพล อิสระพันธ? 

10.ปรับปรุงห$องน้ำ   นาย เอพล อิสระพันธ? 

11.ติดต้ังกล$องวงจรป�ดในห$องเรียน   นาย นพรัตน? ม่ังมี 

12.กLอสร$างทางเดินเช่ือมอาคาร  200,000 นาย เอกพล อิสระพันธ? 

13.ปรับปรุงทLอระบายน้ำเสียโรงอาหาร  100,000 นาย เอกพล อิสระพันธ? 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2565-มีนาคม 2566 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 จัดซ้ือเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ?       30,000  บาท 

 จัดแหลLงเรียนรู$         30,000  บาท 

 ดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน?               30,000   บาท    

           Big Cleaning Day                        10,000   บาท 

    รวม 100,000  บาท (หน่ึงแสนบาทถ)วน) 

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1 โรงเรียนมีสภาพแวดล$อมท่ี

สวยงาม นLาอยูL สะอาดปลอดภัย 

2 โรงเรียนมีเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ?

เพ่ือการเสริมสร$าง ซLอมแซม ดูแล

รักษา 

3 โรงเรียนมีแหลLงเรียนรู$สำหรับ

ผู$เรียน 

1 แบบสอบถาม   

2 แบบจัดซ้ือจัดจ$าง 

3 แบบสอบถาม 

 

1 แบบสอบถาม 

2 บันทึกการจัดซ้ืออุปกรณ?/ห$องเก็บ

อุกร 

3 แบบสอบถาม 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1  โรงเรียนมีสภาพแวดล$อมท่ีสวยงาม นLาอยูL อาคารเรียนม่ันคงสะอาดและปลอดภัย 

 9.2  ครูนักเรียนมีอาคารเรียน แหลLงเรียนรู$ท่ีเหมาะสม เพียงพอตLอการเรียนการสอน 

 

           ผู$เสนอโครงการ                                      ผู$อนุมัติโครงการ 

 

ลงช่ือ.......................................                    ลงช่ือ.............................................. 

     (นายเอกพล อิสระพันธ?)                             (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ครู/หัวหน$างานอาคารสถานท่ี                      ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)                    
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แผนงาน   อัตลักษณ?ของสถานศึกษา  

ช่ือโครงการ   โครงการอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม 

ลักษณะโครงการ:  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน   

    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู$เรียน 

    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียนเปHนสำคัญ 

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    กลยุทธ?ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู$เรียนในศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ 

         เศรษฐกิจพอเพียง 

    กลยุทธ?ท่ี 3 พัฒนาแหลLงเรียนรู$ และสร$างสังคมแหLงการเรียนรู$ในศตวรรษท่ี 21 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นายเอกพล อิสระพันธ? 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารงานท่ัวไป 

 
 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากแนวโน$มความต$องการใช$พลังงานของประเทศ(โดยเฉพาะพลังงานไฟฟdา) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยLางตLอเน่ือง 

และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีเปHนผลสืบเน่ืองมาจากภาวะโลกร$อน (ท่ีมีสาเหตุหลัก มาจากการใช$

พลังงาน) ประเทศไทยจึงได$กำหนดให$การอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม เปHนวาระสำคัญท่ีทุกภาคสLวนของสังคม

จะต$องรLวมมือกันขับเคล่ือนให$เกิดข้ึนอยLางเปHนรูปธรรม ด$วยการจัดให$มีการใช$พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอ่ืนๆ ใน

รูปของผลิตภัณฑ?ตLางๆ อยLางมีประสิทธิภาพ พร$อมท้ังลดการปลLอยของเสียทุกรูปแบบลงสูLส่ิงแวดล$อม 

โรงเรียน/ สถานศึกษา เปHนสLวนหน่ึงของสังคมไทย ท่ีทำหน$าท่ีหลLอหลอมให$เยาวชนไทยเติบโตเปHนคนไทย

ท่ีมีคุณภาพ มีจิตสำนึกด$านการอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม และเปHนกำลังสำคัญในการพัฒนาบ$านเมืองให$

เจริญรุLงเรืองและมีความย่ังยืน ทางด$านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล$อม และเพ่ือให$โรงเรียนมีการดำเนินงานท่ี

สอดคล$องกับนโยบายอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อมของประเทศ กลLาวคือสามารถสLงเสริมกระบวนการเรียนรู$

และสร$างเสริมทักษะด$านการอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อมให$เกิดข้ึนอยLางแพรLหลายกับนักเรียนในโรงเรียน 

โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) จึงเห็นควรให$มีการกำหนดนโยบายอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม 

ของโรงเรียน ดังน้ี 
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1. จัดให$มีการดำเนินงาน เพ่ือให$โรงเรียนมีการใช$ทรัพยากรตLางๆ อยLางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลด

การใช$พลังงานไฟฟdา และสดการใช$น้ำ  

2. จัดให$มีการดำเนินงานด$านตLางๆ เพ่ือให$โรงเรียนสามารถลดการปลLอยของเสียลงสูLส่ิงแวดล$อม ได$แกL มี

การดักไขมัน จากน้ำ ท้ิงโรงครัว  

3. จัดให$มีการเรียนการสอนในทุกช้ันป3ของโรงเรียน มีสาระและรูปแบบท่ีผนวกและสอดคล$องกับหลักการ

ด$านอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อมท้ังน้ีนโยบายอนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อมน้ีจะมีผลบังคับใช$กับทุกสLวนของ

โรงเรียน โดยในเบ้ืองต$น จะมีการดำเนินงานในรูปแบบตLางๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให$เปHนสถานศึกษาดีเดLนด$าน

พลังงาน  

2.  วัตถุประสงค1 

 2.1 เพ่ือให$ผู$เรียนรู$คุณคLาของส่ิงแวดล$อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล$อม 

2.2 เพ่ือให$ผู$เรียนเข$ารLวมและมีสLวนรLวมในกิจกรรมอนุรักษ?และพัฒนาส่ิงแวดล$อม 

2.3 เพ่ือให$ผู$เรียนมีความรู$ความเข$าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ?และพัฒนาส่ิงแวดล$อมให$ย่ังยืน 

2.4 เพ่ือให$ผู$เรียนนำความรู$และประสบการณ?ท่ีได$รับไปใช$ในการอนุรักษ?และพัฒนาส่ิงแวดล$อมท่ีเกิด

ประโยชน?แกLตนเองและสังคมได$ 

3.  เปsาหมาย 

 3.1  เปdาหมายด$านปริมาณ 

 วัตถุประสงค?ท่ี  1  เพ่ือให$นักเรียนรู$คุณคLาของส่ิงแวดล$อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ 

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล$อม 

 ตัวช้ีวัดท่ี  1  นักเรียนร$อยละ  100  รู$คุณคLาของส่ิงแวดล$อม  และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ 

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล$อม 

 วัตถุประสงค?ท่ี  2  เพ่ือให$นักเรียนเข$ารLวมและมีสLวนรLวมในกิจกรรมอนุรักษ?และพัฒนาส่ิงแวดล$อม 

 ตัวช้ีวัดท่ี  1  นักเรียนร$อยละ  100  เข$ารLวมหรือมีสLวนรLวมในโครงการอนุรักษ?และพัฒนาส่ิงแวดล$อม 

 วัตถุประสงค?ท่ี  3  เพ่ือให$ผู$เรียนมีความรู$ความเข$าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ?และพัฒนาส่ิงแวดล$อม 

ให$ย่ังยืน 

 ตัวช้ีวัดท่ี  2  นักเรียนร$อยละ  95  มีความรู$ความเข$าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ?และพัฒนา

ส่ิงแวดล$อมให$ย่ังยืน 
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 วัตถุประสงค?ท่ี  4  เพ่ือให$ผู$เรียนนำความรู$และประสบการณ?ท่ีได$รับไปใช$ในการอนุรักษ?และพัฒนา

ส่ิงแวดล$อมท่ีเกิดประโยชน?แกLตนเองและสังคมได$ 

 ตัวช้ีวัดท่ี  3  นักเรียนร$อยละ  95  นำความรู$และประสบการณ?ท่ีได$รับไปใช$ในการอนุรักษ?และพัฒนา

ส่ิงแวดล$อมท่ีเกิดประโยชน?ตนเองและสังคมได$ 

 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

 1.  บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช$พลังงาน รู$คุณคLาของส่ิงแวดล$อม 

2.  ครู นักเรียนและบุคลากร มีพฤติกรรมการใช$พลังงาน ใช$น้ำอยLางคุ$มคLา ประหยัดมีพฤติกรรมการคัด

แยกขยะจัดการขยะอยLางเปHนระบบ 

 

4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1. เสนอโครงการ 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

2. แตLงต้ังคณะกรรมการ 

3. ประชุมคณะกรรมการ  

    จัดประชุม ช้ีแจง การ

ติดตาม 

อนุรักษ?พลังงานและ

ส่ิงแวดล$อม 

4. ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

    4.1 กิจกรรมให$ความรู$ 

    4.2 กิจกรรมการมีสLวน

รLวมอนุรักษ?และพัฒนา

ส่ิงแวดล$อม 
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

    4.3 กิจกรรมปรับภูมิทัศน? 

    4.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

6. สรุปรายงานผลโครงการ 

            

 

 

5.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ  - นายณัฐพัชร  ปdอมหิน 

2. แตLงต้ังคณะกรรมการ  - นายณัฐพัชร  ปdอมหิน 

3. ประชุมคณะกรรมการ เดือนละ 1 

คร้ัง 

 

 5,000 คณะกรรมการดำเนินงาน

อนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม 

4. ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

    4.1 กิจกรรมให$ความรู$ 

    4.2 กิจกรรมการมีสLวนรLวมอนุรักษ?

และพัฒนาส่ิงแวดล$อม 

    4.3 กิจกรรมปรับภูมิทัศน? 

    4.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

 90,000 คณะกรรมการดำเนินงาน

อนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม  - คณะกรรมการดำเนินงาน

อนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม 

6. สรุปรายงานผลโครงการ  5,000 คณะกรรมการดำเนินงาน

อนุรักษ?พลังงานและส่ิงแวดล$อม 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565– 31 เมษายน 2566 

 
 

7.  งบประมาณท่ีใช)    

 เงินงบประมาณ (เงินรายได$สถานศึกษา) 100,000    บาท  (หน่ึงแสนบาทถ$วน) 

   

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

- แฟdมสะสมผลงานตามกิจกรรมในโครงการ 

- ปรับเปล่ียนอุปกรณ?ไฟฟdา  อุปกรณ?สุขภัณฑ?   

  อุปกรณ?การจัดการด$านขยะ 

- ปรับภูมิทัศน? 

-นักเรียนร$อยละ 100 รู$คุณคLาของส่ิงแวดล$อม  และ

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดล$อม 

-นักเรียนร$อยละ 95 มีความรู$ความเข$าใจและเกิดทักษะใน

การอนุรักษ? และพัฒนาส่ิงแวดล$อมให$ย่ังยืน 

-นักเรียนร$อยละ 95 นำความรู$และประสบการณ?ท่ีได$รับไป

ใช$ในการอนุรักษ?และพัฒนาส่ิงแวดล$อมท่ีเกิดประโยชน?แกL

ตนเองและสังคมได$ 

- ตรวจนับ 

- สำรวจคุณภาพ 

- ประเมินความพึง

พอใจ 

- สังเกตการเข$ารLวม

ปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

- ประเมินความพึง

พอใจของผู$ท่ี

เก่ียวข$อง 

- หลักฐานการตรวจสอบ

แฟdมสะสมตามกิจกรรมใน

โครงการ 

- แบบสำรวจอุปกรณ? 

- แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

- แบบสังเกตการณ?ปฏิบัติ

กิจกรรม 

- แบบประเมินผลการจัด

กิจกรรม 

- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 9.1 นักเรียนรู$คุณคLาของส่ิงแวดล$อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล$อม 

 9.2  นักเรียนเข$ารLวมกิจกรรมตLาง ๆ  ในโครงการอนุรักษ?พลังงานและพัฒนาส่ิงแวดล$อม 

 9.3  นักเรียนสามารถนำผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีได$รับไปใช$ประโยชน?ในชีวิตประจำวันได$ 

 

 

ผู$เสนอโครงการ 

 

 

(นายเอกพล อิสระพันธ?) 

ครู 

 

 

ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

(นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ?) 

ผู$อำนวยการโรงเรียน 
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แผนงาน   คุณภาพผู$เรียน และ การจัดการศึกษา 

ช่ือโครงการ   โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

ลักษณะโครงการ  โครงการตLอเน่ือง 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน    

       มาตรฐานท่ี   ๒         ตัวบLงช้ีท่ี  ๒.๑,๒.๕,๒.๖ 

    มาตรฐานท่ี   ๓  ตัวบLงช้ีท่ี  ๓.๑,๓.๕ 

สอดคล)องกับตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร1การปฏิรูปการศึกษา แผนประจำปcงบประมาณ ๒๕๖๐                    

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร?ท่ี ๑   ตัวบLงช้ีท่ี  ๗, ๘, ๙, และ ๑๑  

    ยุทธศาสตร?ท่ี ๖  ตัวบLงช้ีท่ี  ๑ และ ๑๐  

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน    ข$อท่ี ๑, ๓, ๕, ๖ และ ๗ 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสุรี  ศรีสวัสด์ิ 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารท่ัวไป 

ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให$ผู$เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค? จำเปHนต$องใช$ทุนทรัพย?         

เปHนจำนวนมาก ดังน้ันโรงเรียนจึงได$จัดกิจกรรมตLางๆ รLวมกับ เครือขLายผู$ปกครอง เพ่ือนำรายได$จากการจัดงาน     

มาจัดสรรเปHนทุนการศึกษา ให$แกLนักเรียน และนำมาใช$ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบริเวณตLางๆ 

ของโรงเรียนให$ดีย่ิงๆ ข้ึนไป 

 

๒.  วัตถุประสงค1 

๒.๑  เพ่ือองค?กรได$รับทุนทรัพย?มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู$เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค? 

๒.๒  เพ่ือให$การเรียนรู$ของผู$เรียนสามารถพัฒนาได$มากย่ิงข้ึน 

 ๒.๓  เพ่ือให$ผู$เรียนได$รLวมกิจกรรมตLางๆ อยLางเต็มกำลังความสามารถ 
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๓.  เปsาหมาย 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  องค?กรได$รับทุนทรัพย?มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  องค?กรได$รับทุนทรัพย?มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู$เรียนมีคุณลักษณะ                   

อันพึงประสงค?   

 ๓.๒.๒  การเรียนรู$ของผู$เรียนสามารถพัฒนาได$มากย่ิงข้ึน 

๔. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นวางแผน

งาน (P) 

๑.วางแผน

โครงการ/

กิจกรรม

ประชาสัมพันธX           

๒.แต0งตั้ง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

            

ขั้นดำเนินการ 

(D) 

๑.สำรวจความ

ตTองการใชT วัสดุ  

อุปกรณX 

๒.ขออนุมัติ

จัดซื้อ 

๓.การ

ดำเนินงานตาม

แผน 
 

            

ขั้นสรุปและ             
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รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ประเมินผล (C) 

๑.สรุปและ

ประเมินผล

โครงการ 

ขั้นปรับปรุง

ตามผลการ

ประเมิน (A) 

๑.ปรับปรุงและ

แกTไขโครงการ

จากผลการ

ประเมินที่ไดTรับ 

            

 

๕.  วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู)รับผิดชอบ 

๑.วางแผนโครงการ  - นางสุรี  ศรีสวัสด์ิ 

๒. แตLงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  - ผู$บริหารโรงเรียน 

๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- จัดหาทุนการศึกษาให$นักเรียน 

 

- จัดกิจกรรมทอดผ$าปbาเพ่ือการศึกษา 

 

 

  

- 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

นางสุรี  ศรีสวัสด์ิ 

 

คณะครู  เครือขLายผู$ปกครอง

และนักเรียน  

 

๔. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  - นางสุรี  ศรีสวัสด์ิ 
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๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕– เมษายน ๒๕๖๖ 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช)    

   คLาวัสดุ อุปกรณ? ในการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมทอดผ$าปbาเพ่ือการศึกษา           ๓,๐๐๐    บาท 

        รวม    ๓,๐๐๐    บาท (สามพันบาทถ)วน) 

๘.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ6งช้ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช) 

-นักเรียนได$รับการดูแลเอาใจใสLเปHนอยLางดี 

ทำให$มีกำลังใจในการเรียน 

-โรงเรียนได$รับการพัฒนาท้ังทางด$านความ

สะอาด และสถานท่ี 

-นักเรียนได$รLวมกิจกรรมอยLางมีความสุข 

- สังเกต    

- สอบถาม 

 

- แบบสอบถาม              

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

๙.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

๙.๑  องค?กรได$รับทุนทรัพย?มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู$เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค? 

๙.๒  การเรียนรู$ของผู$เรียนสามารถพัฒนาได$มากย่ิงข้ึน   

๙.๓  ผู$เรียนได$รLวมกิจกรรมตLางๆ อยLางเต็มกำลังความสามารถ 

 

   

ผู$เสนอโครงการ                   ผู$อนุมัติโครงการ          

 

 

                   (นางสุรี ศรีสวัสด์ิ)                                     (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

                             ครู                                                  ผู$อำนวยการโรงเรียน   
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ชื่อโครงการ    โครงการประกันอุบัติเหตุหมู0สำหรับนักเรียน 

ลักษณะโครงการ    £ โครงการใหม0    R โครงการต0อเนื่อง  

สนองยุทธศาสตรR สพฐ. ขLอที ่  ยุทธศาสตรXที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 14 

สนองยุทธศาสตรR สพป.กทม. ขLอที ่  

สอดคลLองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน   

     มาตรฐานที่ 1 ตัวบ0งชี้ที่  1.2  ขTอที่ 5 

ผูLรับผิดชอบโครงการ   นางสุคนธXทิพยX  กลิ่นหอม 

ระยะเวลาดำเนินการ   1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566 

    

 

1.  หลักการและเหตุผล 

เด็กระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเปRนวัยที่มีการพัฒนาดTานร0างกาย  อารมณX  สังคมและสติปfญญาอย0างรวดเร็ว  จึง

ทำใหTเด็กวัยนี้มีความซุกซน  ประกอบกับนักเรียนที่เดินทางมาเรียน  ระหว0างบTานกับโรงเรียน เปRนระยะทางค0อนขTางไกล  ส0วน

นักเรียนที่อยู0ใกลTก็อยู0ในเสTนทางที่การจราจรหนาแน0นและอีกประการหนึ่งนักเรียนทุกคนก็มีโอกาสเดินทางไกลอยู0เสมอ  เพื่อไป

ศึกษาแหล0งเรียนรูTนอกโรงเรียน  ตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดงบประมาณสนับสนุน  ดังนั้นโอกาสเสี่ยงต0อการเกิดอุบัติเหตุของ

นักเรียนจึงมีมาก  ถTาเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนักเรียน  สิ่งสำคัญที่สุดคือการส0งเขTาสถานพยาบาลใหTทันท0วงที เพื่อช0วยชีวิตใหTปลอดภัย

ซึ่งจำเปRนตTองมีค0าใชTจ0ายสำหรับการรักษาพยาบาล 

จากเหตุผลดังกล0าวโรงเรียนจึงไดTจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุหมู0สำหรับนักเรียนขึ้น  โดยโรงเรียนใหTผูTปกครองไดTมี

ส0วนร0วมตามกลยุทธXการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบTานหนองบอน(นัยนานนทXอนุสรณX)   กลยุทธXที่ 3  คือ

ส0งเสริมระบบดูแลช0วยเหลือนักเรียน และกลยุทธXที่ 5  คือประสาน  ส0งเสริม  สนับสนุนใหTทุกภาคส0วนใหTมีส0วนร0วมในการจัด

การศึกษา 

 

วัตถุประสงค1 

1.ผู$ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล  -  ช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 6 ทุกคนจัดทำประกันอุบัติให$แกLนักเรียนใน

ปกครองของตน 

2. เปHนการอำนวยความสะดวกให$แกLผู$ปกครองและโรงเรียนในการสLงเด็กเข$ารับการรักษาพยาบาลเม่ือ

ได$รับอุบัติเหตุ 

3. นักเรียนได$รับการรักษาพยาบาลอยLางทันทLวงทีจากสถานพยาบาล  เปHนการลดความเส่ียงอันตรายของ

ชีวิต 

4. ผูTปกครองนักเรียนไดTรับสินไหมทดแทนจากการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรมX 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำป1การศึกษา 2565  
 

โรงเรียนบ)านหนองบอน (นัยนานนนท1อนุสรณ1) หน$า 244 

เป^าหมาย 

3.1  เป^าหมายเชิงปริมาณ   

  3.1.1 ผูTปกครองใหTความร0วมมือประกันอุบัติเหตุใหTแก0เด็กในปกครอง ทุกคน  ( 100% ) 

3.2  เป^าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนทุกคนไดTรับการรักษาพยาบาลอย0างทันท0วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหต ุ

3.2.2 ครูอนามัยโรงเรียนปฏิบัติงานดTวยความคล0องตัวยิ่งขึ้น 

ปฏิทินการดำเนินงาน 

ระยะเวลา 

 

กิจกรรม 

ปcการศึกษา 2565 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. เสนอโครงการ 

    

 

        

ขั้นดำเนินการ (D) 

2. ประชุมครูเพื่อแจTงนโยบาย

สรTางความเขTาใจและความ

ตระหนักในการประกันอุบัติเหตุ

หมู0ใหTแก0นักเรียน 

คัดเลือกบริษัทประกันภัยและ

คัดเลือก 

3. ประชาสัมพันธXเพื่อทำความ

เขTาใจกับผูTปกครอง 

4. ประสานงานเพื่อทำประกัน

อุบัติเหตุ 

5. ดำเนินการประกันอุบัติเหตุ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

6. นิเทศ กำกับ ติดตาม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 

(A) 

7. สรุปรายงานผลโครงการ 
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วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 

 

ที่ 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ผูLรับผิดชอบ 

1 ประชุมครูเพื่อแจTงนโยบายสรTางความเขTาใจ

และความตระหนักในการประกันอุบัติเหตุหมู0

ใหTแก0นักเรียน 

คัดเลือกบริษัทประกันภัยและคัดเลือก 

 นางสุคนทิพยX กลิ่นหอม 

2 ประชาสัมพันธXเพื่อทำความเขTาใจกับ

ผูTปกครอง  

 นางสุคนทิพยX กลิ่นหอม 

3 ประสานงานเพื่อทำประกันอุบัติเหต ุ  นางสุคนทิพยX กลิ่นหอม 

4 ดำเนินการประกันอุบัติเหตุ 

 

 นางสุคนทิพยX กลิ่นหอม 

และคณะครูบุคลากรสายชั้น   

อ.1 -  ป. 6 

5 ประเมินผล 

สรุปจำนวนนักเรียนที่ประกันอุบัติเหตุสรุปผล

การไดTรับการบริการของบริษัทประกันภัย 

 นางสุคนทิพยX กลิ่นหอม 

และคณะครูบุคลากรสายชั้น   

อ. 3 ขวบ -  ป. 6 

 

งบประมาณ ไดLรับจัดสรร  

ขอความร0วมมือจากผูTปกครองประกันอุบัติเหตุใหTแก0เด็กในปกครอง 

รายละ 300 บาท / ปv  เปRนเงิน 193,800 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเกTาพันแปดรTอยบาทถTวน ) 
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การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชL 

1.ผูTปกครองประกันอุบัติเหตุใหTแก0เด็กในปกครองทุกคน 

2.ผูTปกครอง  ครูอนามัยโรงเรียนมีความสะดวกในการ

ส0งเด็กเขTารับการรักษาเมื่อเด็กไดTรับอุบัติเหตุ 

-ตรวจสอบ 

-สัมภาษณX 

-สัมภาษณXผูTปกครอง 

-ตรวจสอบจากบริษัทประกันอุบัติเหตุ   

-แบบตรวจสอบ 

-แบบสัมภาษณX 

 

 

 

ผลที่คาดวTาจะไดLรับ 

โรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็วในการสLงเด็กเข$ารับการรักษาพยาบาลท่ีดีและผู$ปกครองได$รับสินไหม

ทดแทนตามเง่ือนไขของกรมธรรม? เม่ือเด็กได$รับอุบัติเหตุ 

 

 

 

ลงชื่อ                                                     ผูTเสนอโครงการ 

                                                      (นางสุคนธXทิพยX กลิ่นหอม) 

ตำแหน0ง ครู 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                                     ผูTอนุมัติโครงการ 

                                                     (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษX) 

ตำแหน0ง ผูTอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานตามแผนการ

ศึกษาแห.งชาติ 
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ช่ือโครงการ    โรงเรียนคุณธรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการพิเศษ 

สอดคล)องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 1   

สนองกลยุทธ1ของโรงเรียน  ข$อท่ี 1 

ผู)รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย 

กลุ6มท่ีรับผิดชอบ   กลุLมบริหารวิชาการ 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 

2560 – 2565 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเปHนศูนย?กลางการ

พัฒนา” ท่ีตLอเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี  9 -11การเตรียมพร$อมด$านกำลัง คนและ

การเสริมสร$างศักยภาพของประชากรในทุกชLวงวัย  มุLงเน$นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย?ของประเทศ โดยพัฒนา

คนให$เหมาะสมตามชLวงวัย เพ่ือให$เติบโตอยLางมีคุณภาพ การหลLอหลอมให$คนไทยมีคLานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทาง

สังคม เปHนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกท่ีดีตLอสังคมสLวนรวม  มี

วัตถุประสงค?เพ่ือวางรากฐานให$คนไทยเปHนคนท่ีสมบูรณ? มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และมีความสุข 

โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุLน ตลอดจนเปHนคนเกLงท่ีมีทักษะความรู$ความสามารถและพัฒนา

ตนเองได$ตLอเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงมีแนวทางพัฒนาท่ีสำคัญ ประการหน่ึง คือปรับเปล่ียนคLานิยมคนไทยให$มีคุณธรรม 

จริยธรรม จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค? อาทิ สLงเสริมให$มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก

ห$องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ โดยกำหนดเปdาหมายไว$วLา คน

ไทยมีคุณลักษณะเปHนคนไทยท่ีสมบูรณ? มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปHน

พลเมืองต่ืนรู$ มีความสามารถในการปรับตัวได$อยLางรู$เทLาทันสถานการณ? มีความรับผิดชอบและทำประโยชน?ตLอ

สLวนรวม  มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเปHนไทย 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให$ความหมาย คุณธรรมและจริยธรรมวLา หมายถึง

สภาพคุณงามความดีท้ังท่ีอยูLภายในจิตใจ และท่ีแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติปฏิบัติ ท่ีคนในสังคมน้ัน องค?กร
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น้ัน หรือสLวนราชการน้ันได$ยอมรับนับถือกันมา หรือได$กำหนดรLวมกันข้ึนใหมL และประพฤติปฏิบัติรLวมกัน ยอมรับ

รLวมกันวLาข$อประพฤติอะไรเปHนส่ิงดี อะไรเปHนส่ิงช่ัว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำหรือไมLควรทำ  

 โรงเรียนบ$านหนองบอน (นัยนานนท?อนุสรณ?) เห็นความสำคัญ ในการปลูกฝnง คุณธรรม 

จริยธรรมให$กับนักเรียน จึงได$จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมข้ึน 

  

2.  วัตถุประสงค7 

 2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสูLโรงเรียนคุณธรรมอยLางเปHนระบบ 

  2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให$มีคุณธรรม จริยธรรม และคLานิยม 12 ประการ 

  2.3 เพ่ือให$นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการดำเนินชีวิต พ่ึงตนเองได$และชLวยเหลือสังคมได$ 

 

3.  เป9าหมาย 

3.1  ด=านปริมาณ 

 3.1.1  โรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ?  1  คุณธรรม 

        3.1.2  โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรม 1 ห$องเรียน 1 คุณธรรม จำนวน  18  โครงงานในระดับช้ัน

ประถมศึกษา 

                 3.1.3  นักเรียนท้ังหมด จำนวน 532 คนเข$ารLวมกิจกรรมคLายยุวชนคนคุณธรรม 

       3.1.4   ผู$ปกครองนักเรียน จำนวน 46 คน เข$ารLวมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

3.2  ด=านคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต พ่ึงตนเองได$ 

และชLวยเหลือสังคมได$ 

3.2.2  ผู$บริหารโรงเรียนและครูเปHนต$นแบบท่ีดีงามของนักเรียน 

 3.2.3  ผู$บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากร นักเรียน ผู$ปกครองและชุมชน  มีสLวนรLวมในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในโรงเรียน 
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4. ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) 

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 

2.ประชุมวางแผนการ

ดำเนินงาน 

            

ข้ันดำเนินการ (D) 

1.ดำเนินงานตามแผนการ

จัดกิจกรรมตLาง ๆ 

- การกำหนดคุณธรรม 

อัตลักษณ?ของโรงเรียน 

- กิจกรรม 1 ห$องเรียน 1 

โครงงาน 
 

            

รายการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

- คLายยุวชนคนคุณธรรม 

- กิจกรรมครอบครัว

คุณธรรม 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 

1.ติดตามประเมินผล 

2.สรุปรายงานผล 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) 

1.ปรับปรุงวางแผนการ

ดำเนินงานในป3การศึกษา

ตLอไป 
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5. งบประมาณ 30,000 บาท 

6. วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

29. การช้ีแจงทำความเข$าใจรLวมกัน  - นางสาวนัทพร ภูแลLนดี 

30. การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ?

ของโรงเรียน 

 - นางสาวนัทพร ภูแลLนดี 

และครูทุกคน 

31. กิจกรรมคLายยุวชนคนคุณธรรม  10,000 บาท นางสาวนัทพร ภูแลLนดีและ

ครูประจำช้ันประถมศึกษา 

32. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

1  ห$องเรียน  1  โครงงาน 

 12,000 บาท  นางสาวนัทพร ภูแลLนดีและ

คณะ 

33. กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม  8,000 บาท นางสาวนัทพร ภูแลLนดีและ

คณะ 

 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

18  พฤษภาคม  2565  -  31 มีนาคม  2566 

  

8.  การประเมินผล/ระดับความสำเร็จ 

ตัวบLงช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. โรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ?ของโรงเรียน 

2. ทุกห$องเรียนมีโครงงานคุณธรรมอยLางน$อย

ห$องเรียนละ 1 โครงงาน 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป3ท่ี 6 ทุกคนเข$าคLาย

ยุวชนคนคุณธรรม 

4. ผู$ปกครองรLวมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

1. สอบถาม , สัมภาษณ? 

2. สำรวจ,ตรวจสอบโครงงาน 

 

3. ลงทะเบียนผู$เข$าคLาย 

 

4.ทำกิจกรรมตามท่ีกำหนด 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสำรวจ,แบบ

ประเมินโครงงาน 

3. แบบลงทะเบียน 

 

4. ใบงานกิจกรรม 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 8.1 ครูตระหนักในบทบาทหน$าท่ี จัดกิจกรรมการเรียนรู$เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ตลอดจน

ปฏิบัติตนเปHนแบบอยLางท่ีดีเปHนท่ียอมรับท่ัวกัน 

 8.2 นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมพึงประสงค?ท่ีชัดเจน  เปHนรูปธรรม สม่ำเสมอ 

 8.3 โรงเรียนเปHนชุมชนแหLงการเรียนรู$เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และคLานิยม 12 ประการ 

 

 
 

 

    ผู$เสนอโครงการ                                  ผู$อนุมัติโครงการ 

 

 

(นางสาวสิริพันธ? แซLเอ้ีย)                             (นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ?) 

            ครู                 ผู$อำนวยการโรงเรียน 
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ช่ือแผนงาน โครงการพิเศษ 

ช่ือโครงการ โรงเรียนสุจริต ปcการศึกษา 2565 

 สนับสนุนพันธกิจของสพป.กทม.   ข$อท่ี 2 สLงเสริมให$ผู$เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 

     ท่ีพึงประสงค?ตามหลักสูตร คLานิยมหลักของคนไทย 12  

     ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สนับสนุนกลยุทธ1ของ โรงเรียน   กลยุทธ?ท่ี 2    พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

     และการจัดการเรียนรู$ในศตวรรษท่ี 21 

 ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจ  ข$อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให$มีประสิทธิภาพ 

     ตามหลักธรรมาภิบาล  

 ตอบสนองมาตรฐานสมศ.(รอบ 4) :  ด$านคุณภาพผู$เรียน ตัวบLงช้ีท่ี 1 ผู$เรียนเปHนคนดี 

     ด$านคุณภาพครู/อาจารย? ตัวบLงช้ีท่ี 5 ครู/อาจารย?เปHนคนดี 

     มีความสามารถ 

 หัวหน)าโครงการ     นายนพรัตน?  ม่ังมี 

 ลักษณะโครงการ    £ ใหมL  R ตLอเน่ือง  

1. หลักการและเหตุผล 

   การคอรัปช่ันเปHนปnญหาสำคัญของประเทศไทย แม$วLาภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและ

รณรงค?เพ่ือปdองกันคอร?รัปช่ันอยLางตLอเน่ือง สLงผลให$หลายภาคสLวนชุมนุมรวมกลุLมตLอต$านเรียกร$องและกดดันให$

เกิดการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหลายคร้ัง ขณะเดียวกันเม่ือมีการสำรวจทัศนคติของประชาชนไทยตLอปnญหาการทุจริต

พบวLา ประชาชนบางกลุLมยอมรับได$กับการทุจริตคอร?รัปช่ัน หากทำให$ประเทศชาติรุLงเรืองประชาชนอยูLดีกินดี จึง

เปHนประเด็นท่ีนLาเปHนหLวง และเปHนอุปสรรคสำคัญตLอการพัฒนาประเทศตามวิถีประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิ

บาลอยLางย่ังยืน (โครงการเสริมสร$างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” สพฐ. , 

2555.) 

         จากข$อมูลข$างต$นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหL งชาติ ฉบับ ท่ี  11 (พ .ศ. 2555-2559)                           

มียุทธศาสตร?ในการสานสร$างความสัมพันธ?ของคนในสังคมให$มีคุณคLารLวมและตระหนักถึงผลประโยชน?ของสังคม

และเสริมสร$างการบริหารราชการแผLนดินท่ีมีประสิทธิภาพโปรLงใส มีระบบตรวจสอบ และการรับผิดชอบท่ีรัดกุม

โดยสร$างคLานิยมใหมLท่ียอมรับรLวมกันบนฐานของความไว$เน้ือเช่ือใจและเก้ือกูลกันในสังคม สLงเสริมวัฒนธรรม

การเมืองท่ีมีธรรมาภิบาล นำไปสูLการเปHนประชาธิปไตยท่ีถูกต$องและเหมาะสม เสริมสร$างระบบบริหารราชการให$

เข$มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีระบบถLวงดุลอำนาจการตรวจสอบท่ีเข$มงวดและรอบด$าน  พัฒนาข$าราชการให$มี

คุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยท้ังระบบให$เปHน

ประชาธิปไตยของประชาชน นอกจากน้ียุทธศาสตร?ชาติวLาด$วยการปdองกันปราบปรามการทุจริต ของสำนักง
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คณะกรรมการปdองกัน และปราบปรามการทุจริตแหLงชาติ ได$เสนอวLา การสLงเสริมการศึกษาเพ่ือสร$างเยาวชนให$

เปHนสุจริตชน ทุกภาคสLวนต$องรLวมกันสนับสนุนสLงเสริมให$นโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ มุLงสร$างคน

เกLง คนดี ดำรงชีวิตสอดคล$องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมท่ีมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศให$ก$าวหน$าอยLางม่ันคง รวมท้ังการแก$ปnญหาเร่ืองการทุจริตของประเทศอยLางย่ังยืน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะท่ีรับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนสLวน

ใหญLของประเทศให$ เปHนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ได$ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ             

ด$านการปdองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได$มอบหมายให$สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด

การศึกษาจัดทำโครงการเสริมสร$างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือเปHน

กลไกหน่ึงในการปdองกันและปราบปรามการทุจริตของชาติเพ่ือสร$างเจตคติให$นักเรียน ผู$บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน ซึมซับคุณคLาแหLงความดีอยLางเปHนธรรมชาติและสร$างความรู$สึกผิดชอบช่ัวดี พร$อมท่ีจะเปHน

คนเกLงท่ีไมLโกง อีกท้ังสร$างเครือขLายชุมชนองค?กรแหLงการปdองกันทุจริตอยLางเปHนรูปธรรมชัดเจนและมีความ

ตLอเน่ือง  

โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)การจัดกิจกรรมท่ีสLงเสริม สนับสนุนและประสาน

ความรLวมมือกับทุกภาคสLวน รวมท้ังมีการปฏิบัติท่ีเปHนรูปธรรม ชัดเจนและสามารถเปHนแบบอยLางได$ อีกท้ังมีการ

ดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมมาอยLางตLอเน่ือง รLวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครในโครงการเสริมสร$างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ต้ังแตL

ป3การศึกษา 2558 ซ่ึงโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)การดำเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริตภายใต$

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตอยLางตLอเน่ือง โดยดำเนินกิจกรรมตLางๆ ในโครงการ เพ่ือเสริมสร$างคุณลักษณะความสุจริต 

5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซ่ือสัตย?สุจริต อยูLอยLางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ)   ให$กับนักเรียน  

ในป3การศึกษา 2565 น้ี โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)ได$มีการปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมในโครงการเพ่ือให$มีความเหมาะสมชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยกิจกรรมตLางๆ ในโครงการ

ได$รับการพิจารณาและข$อเสนอแนะจากคณะกรรมการดำเนินโครงการ ซ่ึงทุกกิจกรรมท่ีอยูLในโครงการโรงเรียน

สุจริตน้ันมุLงสLงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความสุจริตของนักเรียน เพ่ือจะได$เติบโตไปเปHนพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศชาติสืบตLอไป 

2. วัตถุประสงค1 

  2.1 เพ่ือให$นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย?สุจริต อยูLอยLางพอเพียง และ                   

มีจิตสาธารณะ 

   2.2 เพ่ือให$ผู$บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนเปHนแบบอยLางท่ีดีแกLนักเรียน และ

มีสLวนรLวมในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนานักเรียนให$เกิดคุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ  

   2.3 เพ่ือสร$างความรLวมมือระหวLางเครือขLายโรงเรียนและชุมชนในการสร$างสังคมแหLงความสุจริต

อยLางย่ังยืนและเปHนรูปธรรม 
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3. เปsาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)ป3การศึกษา 2565 เข$ารLวม

กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต ร$อยละ 100 

   3.1.2 ผู$บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ป3การศึกษา 

2565 ปฏิบัติตนเปHนแบบอยLางท่ีดีแกLนักเรียน และมีสLวนรLวมในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ร$อยละ 100 

   3.1.3 ผู$ปกครองและคนในชุมชนมีสLวนรLวมในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ร$อยละ 80  

 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย?สุจริต อยูLอยLางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

อยูLในระดับ ดี-ดีเย่ียม ตามเกณฑ?ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

3.2.2 ผู$บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)ป3

การศึกษา 2562 ปฏิบัติตนเปHนแบบอยLางท่ีดีแกLนักเรียน และมีสLวนรLวมในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ อยูLใน

ระดับ มาก-มากท่ีสุด 

3.2.3 เครือขLายโรงเรียนและชุมชนให$ความรLวมมือในการสร$างสังคมแหLงความสุจริตอยLางย่ังยืน

และเปHนรูปธรรมอยูLในระดับ มาก-มากท่ีสุด 

3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3.3.1 คุณลักษณะความสุจริตของนักเรียน 

3.3.2 การปฏิบัติตนเปHนแบบอยLางท่ีดีและการมีสLวนรLวมในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

ของผู$บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.3.3 ความรLวมมือของเครือขLายโรงเรียนและชุมชน 

4. กิจกรรมท่ีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน  

วัน เดือน ปU กิจกรรมและรายละเอียดพอสังเขป ระยะเวลา งบประมาณ ผูLรับผิดชอบ 

 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 5 วัน 
300 

ครนูพรตันX 

 แต0งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4 วัน คณะกรรมการ 

ตลอดปvการศึกษา 

กิจกรรมที่ส*งเสริมคุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ  5,000 คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ส*งเสริมคุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการคิด 

- “สมุดบันทึกความด”ี 

ตลอดปv

การศึกษา 

 

500 

 

ครปูระภาพร 
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4. กิจกรรมท่ีจัด/ปฏิทินการดำเนินงาน (ต6อ) 

วัน เดือน ปU กิจกรรมและรายละเอียดพอสังเขป ระยะเวลา งบประมาณ ผูLรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่สTงเสริมคุณลักษณะ : มีวินัย 

- “ระเบียบวินัยสรTางคนด”ี โดยมุ0งเนTนการมีวินัย ดังนี ้

1. การมาโรงเรียนทันเวลา 

2. การเขTาแถวและเดินแถวใหTเปRนระเบียบ 

3. การแต0งกายตามระเบียบ 

4. การรับประทานอาหารใหTเปRนระเบียบ

เรียบรTอย 

ตลอดปv

การศึกษา 

 

500 

 

 

 

ครยูุพรัตนX 

ครนูพรตันX 

ครวูรทัศนX 

กิจกรรมที่สTงเสริมคุณลักษณะ : ซื่อสัตยRสุจริต 

- “ของหายไดTคืน”  

ตลอดปv

การศึกษา 

 

1,000 

 

ครหูนูกูล 

กิจกรรมที่สTงเสริมคุณลักษณะ : อยูTอยTางพอเพียง 

-  “รวมพลังหนูนTอยหัวใจพอเพียง” ซึ่งประกอบดTวย

กิจกรรมย0อย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ออมเงินวันนี้มีใชTวันหนTา 

ตลอดปv

การศึกษา 

 

 

 

500 

 

 

 

ครูศวิตา  

2. รูTคุณค0าของเงิน (บันทึกรายรับรายจ0าย) 500 ครศูวิตา 

3. สะสางสรTางเงิน (ธนาคารขยะ) 500 ครเูอกพล 

กิจกรรมที่สTงเสริมคุณลักษณะ : จิตสาธารณะ 

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนXในวันสำคัญ 

- กิจกรรมโรงเรียนสวยดTวยมือเรา 

ตลอดปv

การศึกษา 

 

1,000 

500 

 

ครนูพรตันX 

ครสูิริพันธX 

วัน เดือน ปU   กิจกรรมและรายละเอียดพอสังเขป ระยะเวลา งบประมาณ ผูLรับผิดชอบ 

 กิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ ตลอดปv 16,000 คณะกรรมการ 

 อบรมพัฒนาขTาราชการครูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ

สุจริต และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1 วัน 10,000 คณะกรรมการ 

 - เดินรณรงคXต0อตTานทุจริต 1 วัน 2,000 ครูเอกพล 

 - กิจกรรมนิทรรศการต0อตTานทุจริต 2 วัน 2,000 ครนูพรตันX 

ปvการศึกษาละ 

1 -2 ฉบับ 

- บริการทางวิชาการโดยจัดทำวารสารโรงเรียนสุจริต ก5อนป9ดเทอม 2,000 ครวูรทัศนX 

 กิจกรรมตามแผนงานของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด ตลอดปU 26,000 คณะกรรมการ 
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5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

                        ระยะเวลา        

                             กิจกรรม 

ปUการศึกษา 2565 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

พ.ค. 

65 

มิ.ย. 

65 

ก.ค. 

65 

ส.ค. 

65 

ก.ย. 

65 

ต.ค. 

65 

พ.ย. 

65 

ธ.ค. 

65 

ม.ค. 

66 

ก.พ. 

66 

ม.ีค. 

66 

1. เขียนโครงการ              

2. ขออนุมัติโครงการ             �
3. ประชุมวางแผนโครงการ             �
4.  แ ต0 ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดำเนินการ 

            �

4.  ดำเนินการจัดกิจกรรมและ

และอบรมตามกำหนด 

            �

5.  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม             �

6.  ประเมินผล  สรุป รายงาน

ตามปvงบประมาณ 

            �

7. รายงานผลโครงการ             �

 

วัน เดือน ปU   กิจกรรมและรายละเอียดพอสังเขป ระยะเวลา งบประมาณ ผูLรับผิดชอบ 

การศึกษา การศึกษา 

ตลอดปvการศึกษา การประสานงานร0วมกับโรงเรียนเครือข0ายโรงเรียนสุจริต ตลอดปv 1,000 ครนูพรตันX 

 ค0ายเยาวชน คนดีของแผ0นดิน” ใหTโรงเรียนเครือข0าย 1 วัน 10,000 ครภูัสสรนันทรX 

 อบรมอนุกรรมการปyองกันการอบรมอนุกรรมการปyองกัน

และปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชน 

(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ใหTโรงเรียนเครือข0าย 

1 วัน 5,000 ครนูพรตันX 

 การอบรมอนุกรรมการปXองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น6อย) ให6โรงเรียน

เครือขPาย 

1 วัน 5,000 ครนูพรัตนX 

ตลอดปvการศึกษา บริษัทสร6างการดี ตลอดปv 5,000 ครูยุพิน 

 47,300  
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6. งบประมาณ 

 6.1 เงินงบประมาณ   ......25,000........   บาท 6.2 เงินนอกงบประมาณ     ......22,300........   บาท 

               รวม  ...... 47,300.......   บาท 

 

7.  สถานท่ีดำเนินการ 

โรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?)และชุมชนใกล$เคียง 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล  

ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชL 

1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย?สุจริต               

อยูLอยLางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินพฤติกรรม 

โดยครูประจำชั้น ผูTปกครอง 

และนักเรียนประเมินตนเอง 

1 ผูTบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูTปกครองปฏิบัติตน

เปRนแบบอย0างที่ดีแก0นักเรียน และมีส0วนร0วมในการดำเนินงานเพื่อ

พัฒนานักเรียนใหTเกิดคุณลักษณะความสุจริต ๕ ประการ 

- การวิเคราะหXรายงาน 

- การสอบถาม 

- การประเมินบุคคลตTนแบบ 

- ร า ย ง า น ก า ร ด ำ เนิ น

กิจกรรม 

- แบบสอบถาม 

3 เครือข0ายโรงเรียนและชุมชนใหTความร0วมมือในการสรTางสังคมแห0ง

ความสุจริตอย0างยั่งยืนและเปRนรูปธรรม 

- การวิเคราะหXรายงาน 

- การสอบถาม 

- ร า ย ง า น ก า ร ด ำ เนิ น

กิจกรรม 

- แบบสอบถาม 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได)รับ 

 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย?สุจริต อยูLอยLางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 2. ผู$บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู$ปกครองปฏิบัติตนเปHนแบบอยLางท่ีดีแกLนักเรียน และมี

สLวนรLวมในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนานักเรียนให$เกิดคุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ 

 3. เครือขLายโรงเรียนและชุมชนให$ความรLวมมือในการสร$างสังคมแหLงความสุจริตอยLางย่ังยืนและเปHน

รูปธรรม  
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    ลงช่ือ                              หัวหน$าโครงการ                    

            (นายนพรัตนX  ม่ังมี)    

                                         ตำแหนLง ครู คศ.2                   

      

   ลงช่ือ                                ผู$อนุมัติโครงการ                 

                      ( นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ? ) 

                ตำแหนLง ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านหนองบอน(นัยนานนท?อนุสรณ?) 
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ภาคผนวก 

- คำสั่งหมอบหมายงาน ป0การศึกษา 2565 

- คำสั่งแต;งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป0 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


