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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย   รหัสกลุมงาน  วชก. 1-01 
กลุมงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงช้ีท่ี  1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงช้ีท่ี  2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงช้ีท่ี  3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรบัปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1.1 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมี พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลก 
ที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
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ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของสถานศึกษาตนแผคุณธรรมผานเกณฑการประเมิน  
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 2.10 รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

ตัวชี้วัด 2.12 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเปน และมีนสิัยรักการอาน 
ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวจิราพร ทองหนูนุย, นางสาวธนวรรณ  ผิวบัวคํา,  
  นางกัญจนา บัวพุม 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒– 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ  13,500 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
            เด็กวัย 0 – 6 ป  เปนชวงอายุที่มีการพัฒนาการตางๆ เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะชวงอายุ  
3 – 6 ป  เปนระยะกอตัวของคุณธรรม  จริยธรรม  ความรูสึกนึกคิด  สังคมนิยม  ควรไดรับการฝกหัดอยาง
ถูกตองสอดคลองกับหลักพัฒนาการประสบการณที่เด็กไดรับในชวงอายุนี้  จะเปนการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่
สําคัญซึ่งจะสงผลตอบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต  โรงเรียนวัดบางไกรนอกตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
เด็กในชวงปฐมวัยจึงกําหนดนโยบายสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ใหแกเด็กอายุ 3 – 6 ป  
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางเสริมพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ใหเด็กวัยน้ีมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพและเพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ใหแกเด็กกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาโดยจัด
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การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  เปนแกนกลางและกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
นักเรียนที่พึงประสงคในสถานศึกษาใหไดมาตรฐานและเปนการพัฒนาและแกไขปญหาจากขอเสนอแนะการ
ประเมิน สมศ. รอบที่ 3  รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย 
 
2.  วัตถุประสงคโครงการ 
 2.1 เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการดานตางๆ เหมาะสมกับวัย 
 2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 2.3 เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
 2.4 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตอการเรยีนรู 
 2.5 เพ่ือปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการใหกับนักเรียน 
 2.6 เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะทางดานวิชาการ 
 2.7 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูจากการทัศนะศึกษานอกสถานที่ 
 2.8 เพื่อใหผูปกครองเกิดความรู ความเขาใจและใหความสนใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
3.  เปาหมาย   
  ๓.๑ ผลผลิต (Outputs)    

3.1.1 นักเรียนรอยละ 80 มีพัฒนาการทุกดานเต็มศักยภาพ 
         3.1.2 นักเรียนรอยละ 80 พูดจาไพเราะ รูจักทําความเคารพผูใหญ ยิ้มแยมแจมใส มีมารยาทที่
ดีและออนนอมถอมตน 
          3.1.3 นักเรียนรอยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง รูจักรักษาความสะอาดตนเอง 
   3.1.4 นักเรียนรอยละ ๘0 ไดใชสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการเรียนรู 
   3.1.5 นักเรียนรอยละ ๘0 มีการปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
          3.1.6 นักเรียนรอยละ 80 เกิดทักษะทางดานวิชาการ 
   3.1.7 นักเรียนรอยละ ๘0 ไดเขารวมและไดความรูจากกิจกรรมทัศนศกึษานอกสถานที่ 
   3.1.8 ผูปกครองรอยละ 80 ใหความรวมมือและเขารวมการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

๓.๒ ผลลัพธ (Outcomes) 
    ๓.๒.๑ นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญกาวหนาครบทุกดานเหมาะสมกับวัย 
                7.2.๒ นักเรียนปฐมวัยไดรบัการปลูกฝงการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี 
                7.๒.3 นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถปฏิบัติตนใหถูกสุขอนามัยจนเปนนิสัย 
                7.๒.4 นักเรียนปฐมวัยสามารถใชสื่อการรูไดอยางหลากหลายและสอดคลองตอการเรียนรู 

สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
       7.๒.5 นักเรียนปฐมวัยไดรับการปลูกฝงการปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

เปนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีในอนาคต 
        7.๒.6 นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางดานวิชาการ สามารถนําไปตอยอดการเรียนรู

ในระดับตอไป 
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       7.๒.7 นักเรียนปฐมวัยเกิดการเรียนรูจากการไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
    7.8 ผูปกครองเกิดความรู ความเขาใจและใหความสนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
4. กจิกรรมดําเนินการและรายละเอยีดงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมครู วางแผน เสนอโครงการ     น.ส.เพ็ญนภา 
2 จัดซื้อหลักฐานชั้นเรียน/สื่อการสอน/ 

วัสดุชั้นเรียน   
11,000 

 
ครูปฐมวัย/

เจาหนาที่พัสดุ 
3 กิจกรรมพัฒนาสื่อปฐมวัย     ครูปฐมวัย 
4 จัดมุมประสบการณในและนอกชั้นเรียน     ครูปฐมวัย 

5 จัดทําแผนการจัดประสบการณ     ครูปฐมวัย 

6 จัดกิจกรรมเสริมทักษะ     ครูปฐมวัย 

 - กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมของปฐมวัย      
 - สวดมนตไหวพระ/นั่งสมาธิ/ทําบุญ/ 

เวียนเทียน/ฟงเทศน     
 

 - ฝกสมาธิ      
 - แขงขันกรีฑาศูนยฯ      
7 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ     ครูปฐมวัย 
 - ชั่งน้ําหนัก – วัดสวนสูง      
 - ออกกําลังกาย      
 
 
 
8 

- ดื่มนม/รับประทานอาหารวาง 
.- ตรวจสุขภาพประจําวัน 
- แปรงฟนหลังรบัประทานอาหาร 
กิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
สอดคลองกับคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

น.ส.เพ็ญนภา 
น.ส.เพ็ญนภา 

9 กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ      
 - การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม    2,500  
10 กิจกรรมทัศนะศึกษา     น.ส.เพ็ญนภา 
11 ทดสอบพัฒนาการทั้ง 4 ดาน     ครูปฐมวัย 
12 ประชุมผูปกครองนักเรยีน     น.ส.เพ็ญนภา 
13 จัดแสดงผลงานนักเรียน     ครูปฐมวัย 
14 นิเทศ/กํากับ/ติดตาม     คณะกรรมการ 
15 สรปุรายงานผลการดาํเนินงาน     น.ส.เพ็ญนภา 

รวม 13,500  
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5. งบประมาณท่ีใช 
    5.1 เงนิงบประมาณ             จํานวน            13,500 บาท 
    5.2 เงนินอกงบประมาณ        จํานวน                   -             บาท 
     รวม       13,500 บาท 
 
 

ที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
๑ กระดาษ A4/80g 10 รีม 120 1200 
๒ กระดาษปกสี 120g (สีชมพู) ๑ รีม 120 120 
๓ กระดาษปกสี 120g (สีชมฟา) ๑ รีม 120 120 
๔ ไสแฟม A4 6 แพ็ค ๒๕ 150 
๕ คลิปดํา No.108 1 กลอง ๖๐ 60 
๖ แฟมแบบซอง ขนาด A4 24 ซอง ๘ 192 
๗ กระดาษการดขาว A4 150g ๑ รีม 1๕0 150 
๘ กาว 2 หนา บาง 0.5 นิ้ว 12มวน 20 240 
๙ แล็คซีน 1.5 นิ้ว (สีฟา) 6มวน 45 270 

10 แล็คซีน 1.5 นิ้ว (สีชมพู) 6มวน 45 270 
11 กาว TOA 16 ออนซ 12กระปุก 40 480 
12 หมึกEPSON L3110 สี (สีชมพู 

เหลือง น้ําเงนิ) 
1ชุด 1400 1400 

13 หมึกEPSON L3110 สีดํา 1ชดุ 350 350 
14 แทงกาว 1หอ 300 300 
15 ลูกแม็กซ เบอร 35 12กลอง 12 144 
16 ลูกแม็กซ เบอร 10 12กลอง 7 84 
17 สีไมคลอรีน 24  สี 24กลอง 120 2,880 
18 ปกพลาสติกใส 2หอ 250 500 
19 ไมกวาด 4ดาม 35 140 

รวม 8,780 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค   

ผลผลิต(Outputs) 
๑.นักเรียนรอยละ 80 มีพัฒนาการทุกดานเต็มศักยภาพ 
๒.นักเรียนรอยละ 80 พูดจาไพเราะ รูจักทําความเคารพผูใหญ ยิ้มแยมแจมใส มีมารยาท
ที่ดีและออนนอมถอมตน 
๓. นักเรียนรอยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง รูจักรักษาความสะอาดตนเอง 
๔. นักเรียนรอยละ ๘0 ไดใชสื่อการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับการเรียนรู 
๕. นักเรียนรอยละ ๘0 มีการปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค   
๖. นักเรียนรอยละ 80 เกิดทักษะทางดานวิชาการ 
๗. นักเรียนรอยละ ๘0 ไดเขารวมและไดความรูจากกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
๘.ผูปกครองรอยละ 80 ใหความรวมมือและเขารวมการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

ผลลัพธ(Outcomes) 
๑. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญกาวหนาครบทุกดานเหมาะสมกับวัย 

         ๒. นักเรียนปฐมวัยไดรับการปลูกฝงการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี 
         3. นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถปฏบิัติตนใหถูกสุขอนามัยจนเปนนิสัย 
         4. นักเรียนปฐมวัยสามารถใชสื่อการรูไดอยางหลากหลายและสอดคลองตอการเรียนรู 

สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
5. นักเรียนปฐมวัยไดรับการปลูกฝงการปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ เปนพ้ืนฐานของการปฏิบตัิตนเปนพลเมืองที่ดีในอนาคต 
๖. นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางดานวิชาการ สามารถนําไปตอยอดการ
เรียนรูในระดับตอไป 
7. นกัเรียนปฐมวัยเกิดการเรียนรูจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
8. ผูปกครองเกดิความรู ความเขาใจและใหความสนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

 
รอยละ 80 

 
รอยละ 80 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
            7.1 นักเรียนปฐมวัยมพีัฒนาการที่เจริญกาวหนาครบทุกดานเหมาะสมกับวัย 
            7.2 นักเรียนปฐมวัยมมีนุษยสมัพันธที่ดี 
            7.3 นักเรียนปฐมวัยมสีุขภาพอนามยัที่ดี 
            7.4 นักเรียนปฐมวัยมสีื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเรียนรู 
    7.5 นักเรียนปฐมวัยมีการปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    7.6 นกัเรียนปฐมวัยเกิดทักษะทางดานวิชาการ 

   7.7 นกัเรียนไดรบัความรูจากการทัศนะศึกษานอกสถานท่ี 
    7.8 ผูปกครองเกิดความเขาใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและเขารวมกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 

 
 
 

        (นางสาวเพ็ญนภา  พันพินจิ)                        (นางสาลินี   สุขศิริ) 
           ผูรับผิดชอบโครงการ                                 ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ บานนักวิทยาศาสตรนอย    รหัสกลุมงาน วชก. 1-02 
กลุมงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี  1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงช้ีที่  2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงช้ีท่ี  3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรบัปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1.1 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมี พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลก 
ที่ด ีมีคณุธรรม จริยธรรม  

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 
ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
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ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของสถานศึกษาตนแผคุณธรรมผานเกณฑการประเมิน  
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 2.10 รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

ตัวชี้วัด 2.12 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเปน และมีนสิัยรักการอาน 
ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวจิราพร ทองหนูนุย, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ   3,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันวา เด็กปฐมวัย (อายุ3-6 ป) เปนชวงที่มีความสําคัญมาก เพราะมีความสามารถ
ในการเรียนรูและจดจําสูงสุด เปนวัยที่ตองวางรากฐานที่ดีเพ่ือใหมีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีดานวิทยาศาสตร
หากครูผูสอนในระดับปฐมวัยสามารถถายทอดความรูมีเทคนิคและกระบวนการสอนที่สอดคลองและเหมาะสมกับ
วัยเสริมเขาไปในหลักสูตร จะทําใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรและสรางพ้ืนฐานการเรียนรูความ

อยากรูอยากเห็น ความชางสังเกต และความสามารถในการจดจําวิชาตาง   ๆ   ในอนาคตไดเปนอยางดี 
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 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุคสจํากัด ไดศึกษาโครงการสงเสริมการเรียนรู
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนีจากโครงการ “Haus der KleinenForscher” (หรือบาน
นักวิทยาศาสตรนอย) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีปลูกฝงนิสัยรักวิทยาศาสตร
ใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยขยายผลไปสูโรงเรียนอนุบาลจํานวนมากในเวลาอันสั้น และสามารถควบคุม
มาตรฐานไดอยางดีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพอแม ผูปกครองอีกดวย นับวาเปนการสงเสรมิการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรในระดับพ้ืนฐานที่มปีระสิทธิภาพอยางย่ิง      
 ดวยเหตุนี้ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) จึงเขารวม โครงการ “บานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย” เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งโครงการนี้
มุงวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหนักเรียนฝกสังเกต รูจักตั้งคําถามและคนหาคําตอบดวยตนเอง 
เพื่อเตรียมความพรอมใหพวกเขาเติบโตขึ้น เปนนักวิทยาศาสตรและวิศวกร หรือเปนทรัพยากรบุคคลที่มีจิต
วิทยาศาสตรและมีความรูทางวิทยาศาสตรที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยใหเจรญิกาวหนาตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.2 เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย 
  2.3 เพื่อสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง ครู เด็ก และผูปกครอง ผานการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 รอยละ 80 เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
  3.1.2 รอยละ 80 เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3.1.3 รอยละ 80 ครู เดก็ และผูปกครอง มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ผานการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเกิดทักษะการเรียนรูกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวาง ครู เด็ก และผูปกครอง จากการทดลองวิทยาศาสตรและการทํา
โครงงาน 
 
4. กจิกรรมดําเนินการและรายละเอยีดงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมครูเสนอโครงการ     น.ส.จิราพร  
2 จัดซื้ออุปกรณที่ใชในการทดลองกิจกรรม

นักวิทยาศาสตรนอย 
  2,000 

 
 ครูปฐมวัย 

 
3 จัดทําแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรนอย 

จัดกิจกรรมการทดลองบาน 
  1,000 

 
 ครูปฐมวัย 

 
 นักวิทยาศาสตรนอยตามกลองกิจกรรมที่

กําหนดให 
   

 
 ครูปฐมวัย 
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ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 
4 โครงงาน บานนักวิทยาศาสตรนอย(Project 

Approach) 
    น.ส.จิราพร   

5 นิเทศ/กํากับ/ติดตาม     คณะกรรมการ 
6 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน     น.ส.จิราพร   

รวม 3,000  
 
5. งบประมาณท่ีใช 
    5.1 เงนิงบประมาณ            จํานวน             3,000  บาท 
    5.2 เงนินอกงบประมาณ       จํานวน                  -  บาท 
    รวม          3,000   บาท 

 
ที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1. กระดาษ A4/80g 5 120 600 
2. กระดาษการดขาวA4/120g 2 120 240 
3. กระดาษปกสี 120g 2 120 240 
4. เทปใส 6 32 192 
5. แล็คซีน 1.5 นิ้ว 12 45 540 
6. กาว2 หนาบาง 0.5 นิ้ว  12 20 240 
7. ไสแฟม A4 12 25 300 
8. หมุดปกบอรดสีนํ้าเงิน 2 40 80 
9. ฟวเจอรบอรด65x112ซม. 3 60 180 

10. ลูกแม็กซเบอร35 2 12 24 
11. กาวTOA 16 ออนซ 3 40 120 
12. กาว UHU Stick 4 65 260 

รวม   3,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค   
ผลผลิต(Outputs) 
 1. เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร 
 2.เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3. ครู เด็ก และผูปกครอง มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ผานการจัดกิจกรรมโครงงาน 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค   
ผลลัพธ(Outcomes) 
          เด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเกิดทักษะการเรียนรู
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง ครู เด็ก และผูปกครอง จากการ
ทดลองวิทยาศาสตรและการทาํโครงงาน 

 
รอยละ 80 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  7.1 เด็กปฐมวัยไดรับการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 7.2 เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 7.3 ครู เด็ก และผูปกครอง มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ผานการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 
 
 
 

(นางสาวจิราพร ทองหนูนุย)                                                   
     ผูรับผิดชอบโครงการ        
 
                             
                         
 
     (นางสาลินี   สุขศิริ) 
       ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ  รหัสกลุมงาน  วชก. 1-03 
กลุมงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ท่ี  1 ตัวบงชี้ที ่ 1.1.1 ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา 

   1.1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1.6 มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
มฐ. ท่ี  2 ตัวบงชี้ที ่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 

   2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบงชี้ที ่      3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 
   3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนาํผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรยีนรู 

ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1.1 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมี พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลก 
ที่ด ีมีคณุธรรม จริยธรรม  

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 
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ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศกึษาคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของสถานศึกษาตนแผคุณธรรมผานเกณฑการประเมิน  
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

ตัวชีว้ัด 2.12 รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเปน และมีนิสัยรักการอาน 
ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 
ตัวชี้วัด 2.14 รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะ ที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy) 
ตัวชี้ วัด 2.15 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy) 
ตัวชี้ วัด 2.16 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการเรียนรูวิทยาศาสตร 

(Scientific Literacy) 
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ตัวชี้วัด 2.17 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2.18 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2.19 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ตัวชี้วัด 2.20 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 2.22 รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 
ตัวชี้วัด 2.23 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
ตัวชี้วัด 2.24 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ SIEM ศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.25 รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 

(IS: Independent Study) 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร   โพธ์ิงามพุม, นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ, นางสาวแกวใจ  จําปาทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ 35,600 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  มีการกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ไดแก                   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และ               
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตองจัดโครงสรางหลักสูตรใหเปนไปตามที่หลักสูตร
การศึกษาขั้ นพื้นฐานกําหนด ทั้ งนี้ ก ารเรียนการสอนจะไดประสิท ธิภาพมากนอย เพียงใดนั้ น                     
ขึ้นอยูกับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของแตละโรงเรียน 
 เอกลักษณของโรงเรียนวัดบางไกรนอก คือ เนนวิชาการ ดังน้ันโครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 
8 กลุมสาระนี้ จึงเปนการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนในดาน
วิชาการ และเปนการใหความสําคัญกับเอกลักษณของโรงเรียน มุงผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน
อยางสูงสุด 
 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรยีนรูทั้ง 8 กลุมสาระ 
2.2 เพื่อสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมซึ่งจะสงผลดีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

3.  เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต(Out puts)  
  3.1.1นักเรียนรอยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระเพ่ิมข้ึน 
  3.1.2 นักเรียนรอยละ 95 ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง 8 กลุมสาระที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน 
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  3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลการอาน – เขียนในระดับ  ดีมาก รอยละ 80 
 3. 2 ผลลัพธ (Out comes)  
  3.2.1 นักเรยีนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 
  3.2.2 นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอการสงเสริมงานดานวิชาการของโรงเรียน  
  3.2.3 นักเรยีนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑดี 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 
 

ท่ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียงบประมาณ 
ไตรมาส  

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     น.ส.ธนันพัชร   
2 จัดกิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูดังนี้     โพธ์ิงามพุม 
 กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     น.ส.ชฎาพร   
    - การผลิตสื่อ/นวัตกรรม แบบฝกเกม 

เพลง กระบวนการ และเทคนิคตางๆ 
1,000 1,000  1,000 เสารคํา 

    - กิจกรรมเสริมปญญายามเชา      
    - การสอนซอมเสริม      
    - กิจกรรมภาษาไทยยามเชาหนาเสาธง      
    - กิจกรรมรักการอาน   1,000   
    - กิจกรรมวันสําคัญเก่ียวกับภาษาไทย      
    - กิจกรรมวันสุนทรภู      
    - กิจกรรมวันภาษาไทย      
    - กิจกรรมโครงงานภาษาไทย      
 กจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     น.ส.กนิษฐา 
    - กิจกรรมเสริมปญญายามเชา     วรรณวงษ 
    - การสอนซอมเสริม      
    - ผลิตสื่อ/อุปกรณการจัดการเรียนรู 1,000     
    - กิจกรรม A - Math      
    - กิจกรรม คณิตพิชิตฝน      
    - กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 1,000  1,000   
    - กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน      
    - กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
 กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     นางยุวดี  ทองคํา 
    - กิจกรรมเสริมปญญายามเชา      
    - ผลิตสื่อ/อุปกรณการจัดการเรียนรู 2,000     
    - การสอนซอมเสริม      
    - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 1,000     
    - กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 1,000     
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ท่ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียงบประมาณ 
ไตรมาส  

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

    น.ส.พิกุล   
สีมาเพชร 

    - ผลิตสื่อ/อุปกรณการจัดการเรียนรู 500  500   
    - กิจกรรมเสริมปญญายามเชา      
    - การสอนซอมเสริม      
    - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  500  500   
      (กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู)      
    - การสอบธรรมศึกษา 1,000     
    - กิจกรรมสงเสริมคานิยมไทย 12      
      ประการ      
    - กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา      
    - กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา      

     พระมหากษัตริย  และประเพณีไทย      
 กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษา             

และพลศึกษา     
น.ส.รวงทอง  
มาตผล 

    - กิจกรรมเสริมปญญายามเชา      
    - การสอนซอมเสริม      
    - จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณกีฬา   1,000   
    - กิจกรรมกายบริหาร      
    - กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา    500     
    - กิจกรรมกีฬาสี  3,000    
 กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ      น.ส.เณศรพี  
    - กิจกรรมเสริมปญญายามเชา     ถนอมสินทรัพย 
    - การสอนซอมเสริม      
    - ผลิตสื่อ/อุปกรณการจัดการเรียนรู ๑๐๐๐  ๙๐๐   
    - กิจกรรมนาฏศลิปสูชุมชน      
    - ซอมบํารุงดนตรี เสื้อ เคร่ืองประดับ   500   
    - กิจกรรม ฝกการแตงหนาทําผม ๖00     
 กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
   

 
นายอนุวัตร  
ธิระมาร 

    - กิจกรรมเสริมปญญายามเชา      
    - การสอนซอมเสริม      
    - ปฏิบัติการเรียนการสอน      
    - จัดกิจกรรมแขงขันทักษะคอมพิวเตอร 500  500   
      ในระดับชั้นเรียน      
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

 

ท่ี 
 

กิจกรรมและรายละเอียงบประมาณ 
ไตรมาส  

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

    - จัดกิจกรรมแขงขันวาดภาพดวย      
      โปรแกรมคอมพิวเตอรในวันสําคัญ

ตางๆ 
     

    - จัดกิจกรรมประกวดโครงงานอาชีพของ  1,000    
      นักเรียนระดับชั้น ป.4-6      
    - คาซอมบํารุง  2,000    
 กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
     

 - กิจกรรมเสรมิปญญายามเชา      
 - การสอนซอมเสริม      
 - ผลิตสื่อ/อุปกรณการจัดการเรียนรู   1,000   
 - กิจกรรม Good morning English  250  250   
 - จัดปายนิเทศใหความรูภาษาอังกฤษ 500     
 - กิจกรรมโครงงานภาษาตางประเทศ   500   
 - จัดนิทรรศการทางวิชาการภาษาอังกฤษ      
3 จัดนิทรรศการทางวิชาการ     หัวหนากลุมสาระการ 

      เรียนรู 8 กลุมสาระ 

4 การสอบวัดและประเมินผลผูเรียน 7,490   1,490  

5 นิเทศ กํากับ ติดตาม     ผูอํานวยการ 
6 รายงานผลการดาํเนินงาน  120   น.ส.ธนันพัชร   
      โพธ์ิงามพุม 

รวม  
    

5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณจากราชการ        จํานวน   35,600    บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก  จํานวน         -  บาท 
     รวม    35,600   บาท  
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย  งบประมาณ 4,000 บาท 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 กระดาษ A4/80 g 2 ลัง 600 1,200 
2 กระดาษการดขาว A4 150g 3 รีม 150 450 
3 กระดาษชารทสีแบบหนา 7 แผน 15 105 
4 กระดาษชารทสีแบบบาง 10 แผน 15 150 
5 สติ๊กเกอรแผนใสขนาดA4 3 หอ 200 600 
6 กรรไกรขนาดเล็ก 5 นิ้ว 11 อัน 30 330 
7 ลวดเสียบกระดาษ 5 กลอง 10 50 
8 กาวสองหนาบาง 1 นิ้ว 9 มวน 40 360 
9 กาว UAU Stick 3 แทง 65 195 

10 แลคซีนขนาด 1.5 น้ิว 6 มวน 45 270 
11 กระดาษปกสี 120g 2 รีม 120 240 
12 ไสแฟม A4 2 แพ็ค 25 50 

 รวมทั้งสิ้น  4,000  
 

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร  งบประมาณ 4,000 บาท 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 กระดาษ A4/80 g 10 รีม 120 1,200 
2 กระดาษการดขาว A4/150 g 3 รมี 150 450 
3 กระดาษโปสเตอรสีชนิดหนา 20 แผน 9 180 
4 แผนเคลือบบัตรขนาดA4 1   หอ 500 500 
5 สีไมคลอรีน 2 หัว 60 ส ี 3 กลอง 400 1,200 
6 ไสแฟมA4 4   แพ็ค 25 100 
7 กาว UHU stick 2   แทง 65 130 
8 กาว ๒ หนา บาง 1 นิ้ว 6   มวน 40 240 
 รวมท้ังสิ้น  4,000  

 

กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร  งบประมาณ 3,000 บาท 
ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 กระดาษ A4/80 g 9 รีม 120 1,080 
2 กระดาษการดขาว A4/150 g 1   รีม 150 150 
3 กระดาษโปสเตอรสีชนิดหนา 20 แผน 9 180 
4 แผนเคลือบบัตรขนาด A4 1   หอ 500 500 
5 กาว TOA 16 ออนซ 1   กระปุก 40 40 
6 แผนโฟมทําเคร่ืองรอน 3 มิล 8 แผน 45 360 
7 กาว UHU POR สําหรบัติดโฟม 3 หลอด 75 225 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
8 กระดาษทราย ละเอียดเบอร 0 3 แผน 15 45 
9 คัตเตอร เบอร 8 พรอมใบมีด 3 ชุด 60 180 

10 เทปใยสับปะรด (Filament tape) 2 มวน 120 240 
 รวมทั้งสิ้น  3,000  

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งบประมาณ 2,500 บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 8 รีม ๑๒๐ 96๐ 
2 กระดาษการขาว A๔  ๑๒๐ แกรม ๒ รีม ๑๒๐ ๒๔๐ 
3 กาวสองหนา  บาง ๐.๕ นิ้ว ๑๐ มวน ๒๐ ๒๐๐ 
4 กระดาษสติ๊กเกอรใส A๔  ๑ หอ ๒๐๐ ๒๐๐ 
5 กาว TOA  ๑๖ ออนช ๒ ขวด ๔๐ ๘๐ 
6 แผนเคลือบบัตรขนาด A๔ 1 หอ ๕๐๐ 500 
7 กรรไกรใหญ ๑ อัน ๘๐ ๘๐ 
8 ลวดเสียบกระดาษ ๔ กลอง ๑๐ ๔๐ 
9 ลูกแม็กช  เบอร T3 1 กลอง ๕๐ 50 

10 กระดาษชารทสีแบบหนา ๑๐ แผน ๑๕ ๑๕๐ 

 รวมทั้งสิ้น  2,500  
 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา  งบประมาณ 4,500 บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษA4 80 แกรม 3 รีม 120 360 
2 กระดาษการดขาว A4 150g 1 รีม 150 150 
3 กระดาษชารทสีแบบหนา 10 แผน 15 150 
4 กระดาษชารทสีแบบบาง 10 แผน 15 150 
5 กาวสองหนาบาง 1 นิ้ว 5 มวน 40 200 
6 อุปกรณกีฬา   490 
7 กิจกรรมกีฬาสี   3,000 
 รวมทั้งสิ้น  4,500  

 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   งบประมาณ ๓,000 บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g ๕   รีม 120 ๖๐๐ 
2 กระดาษการดขาว A4/150 g 1   รีม 150 150 
3 แผนเคลือบบัตรขนาด A4 1   หอ 500 500 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
4 กาว TOA 16 ออนซ 1   กระปุก 40 40 
5 กระดาษ ๑๐๐ ปอนด ๑   หอ ๓๕๐ ๓๕๐ 
6 กระดาษเทาขาว ๑๒  แผน ๑๕ ๑๘๐ 
7 กาว ๒ หนา บาง๐.๕ นิ้ว 4  มวน 20 80 
๘ ซอมบํารุงเครื่องดนตรี เสื้อ เคร่ืองประดับ   500 
9 อุปกรณการแตงหนาทําผม   600 
 รวมทั้งสิ้น  3,00๐  

 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งบประมาณ 3,000 บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 6   รีม 120 72๐ 
2 กระดาษการดขาว A4/150 g 1   รีม 150 150 
3 กระดาษโปรเตอรสีชนิดหนา 10 แผน 9 90 
4 กาว TOA 16 ออนซ 1   กระปุก 40 40 
5 คาซอมบํารุง   2,000 
 รวมทั้งสิ้น  3,000  

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   งบประมาณ 2,500 บาท 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 10 รีม 120 1,200 
2 กระดาษการดขาว A4/150 g 1   รีม 150 150 
3 กระดาษโปสเตอรสีชนิดหนา 20 แผน 9 180 
4 แผนเคลือบบัตรขนาด A4 1   หอ 500 500 
5 กาว TOA 16 ออนซ 1   กระปุก 40 40 
6 ไสแฟม A4 8   แพ็ค 25 200 
7 กาว UHU stick 2   แทง 65 130 
8 คลิปดํา No.111 4   กลอง 25 100 
 รวมทั้งสิ้น  2,500  

 
การสอบวัดและประเมินผลผูเรียน  งบประมาณ 9,100 บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 12 รีม 120 1,440 
2 หมึกเคร่ืองถายเอกสาร 2 ตลับ 3,740 7,490 
3 ซองนํ้าตาล A3 ตราครฑุ 1 หอ 170 170 
 รวมทั้งสิ้น  9,100  
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

6. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนรอยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
สาระเพิ่มขึ้น 
- นักเรียนรอยละ 95ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ัง 8 กลุมสาระท่ีทางโรงเรียน   
จัดขึ้น 
- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีผลการอาน – เขียนในระดับ ดีมาก 

 
85 

 
95 

 
80 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอการสงเสริมงานดานวิชาการของโรงเรียน 
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑด ี

 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ 
7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนผานเกณฑทุกคน และนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวา
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

 
 
 

    ( นางสาวธนนัพัชร  โพธ์ิงามพุม ) 
  ผูรบัผดิชอบโครงการ 

 
 
  
 
 

( นางสาลินี  สุขศิริ )    
  ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือความเปนเลิศ รหัสกลุมงาน วชก. 1-04 
กลุมงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
มฐ. ท่ี  1 ตัวบงชี้ที ่ 1.1.1 ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา 

   1.1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1.6 มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
มฐ. ท่ี  2 ตัวบงชี้ที ่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 

   2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบงชี้ที ่      3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 
   3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนาํผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรยีนรู 

ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1.1 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมี พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลก 
ที่ด ีมีคณุธรรม จริยธรรม  

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 
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ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของสถานศึกษาตนแผคุณธรรมผานเกณฑการประเมิน  
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

ตัวชี้วัด 2.12 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเปน และมีนสิัยรักการอาน 
ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 
ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 
ตัวชี้วัด 2.14 รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะ ที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy) 
ตัวชี้ วัด 2.15 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy) 
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ตัวชี้ วัด 2.16 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy) 

ตัวชี้วัด 2.17 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2.18 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2.19 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ตัวชี้วัด 2.20 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 2.22 รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 
ตัวชี้วัด 2.23 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
ตัวชี้วัด 2.24 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรยีนรูใหผูเรียนในลักษณะของ SIEM ศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.25 รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 

(IS: Independent Study) 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร   โพธ์ิงามพุม , นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ , นางสาวแกวใจ จําปาทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563               
งบประมาณ   45,610 บาท 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปจจุบันมีการทดสอบระดับชาติ ทั้งการสอบ O-net, NT 
โดยสํานักทดสอบกลาง และการทดสอบดวยขอสอบกลางจากตนสังกัด  และนําผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ
ไปเปนเกณฑพิจารณาตัดสินผลการเรียนและการเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน
จึงตองตอบสนองตอเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการมุงเนนการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ัวประเทศใหสูงขึ้นปละ 3 %  

ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซึ่งมุงเนนทางดานวิชาการ และมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net และ NT 
อยูในลําดับตนๆของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และตองการรักษาระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนใหอยูในระดับที่สูงอยางตอเนื่องทุกป จึงไดจัดใหมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, LAS ขึ้นตอบสนองความตองการของกระทรวงศึกษาธิการ และให
บรรลุเปาหมายของโรงเรียน  อีกทั้งยังเปนการดํารงไวซึ่งเอกลักษณของโรงเรียนที่กลาวไววา “เนนวิชาการ” โดย
การจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย  สติปญญา และจิตใจ โดยใหความสําคัญกับ
ดานสติปญญาเปนหลัก มีการสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนทางดานสติปญญาอยางเขมขนและตอเนื่อง โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน มุงพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ สนับสนุนนักเรียนใหมีความเขมแข็ง
ทางดานวิชาการ สงเสริมใหมีการจัดแขงขันทางดานวิชาการภายในโรงเรียนและสงนักเรียนเขาแขงขันทางดาน
วิชาการกับภายนอกเสมอ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดจะจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเปนการสงเสรมิ และพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศใหนักเรียนกาวสูโลกภายนอกไดอยางเขมแข็ง 
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2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
2.2 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  O-net ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และผลการสอบขอสอบกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                  
และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

2.3 เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามจุดเนน 
2.4 เพ่ือยกระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได และชั้นประถมศึกษาปที่ 6        อาน

คลอง เขียนคลอง 
2.5 เพ่ือพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ 
2.6 เพื่อพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศและสงนักเรียนเขา

ประกวดและแขงขันทักษะทางดานวิชาการกับภายนอก 
 
3.  เปาหมาย 
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  
            3.1.1 รอยละ  59.00  ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net)  
ภาษาไทย   

3.1.2 รอยละ 42.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (O-Net) 
ภาษาอังกฤษ  

3.1.3 รอยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร  

3.1.4 รอยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (O-Net) 
วิทยาศาสตร  

3.1.5 รอยละ 80 ของนักเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ  
3.1.6 รอยละ 59.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่ เพิ่มขึ้น ดานภาษา

  3.1.7 รอยละ 42.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพิ่มขึ้น ดานคํานวณ
  3.1.8 รอยละ 60.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพิ่มขึ้น ดานเหตุผล
  3.1.9 รอยละ 95 ของนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสตูร การอาน    

3.1.10 รอยละ 95 ของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสูตร การเขียน 
3.1.11 รอยละ 87 ของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสูตร การคิด

คํานวณ 
3.1.12 รอยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 อานออก เขียนได มีทักษะการอาน การเขียน ผาน

เกณฑตามชวงวัย  
3.1.13 รอยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.2 อานคลอง เขียนคลอง มีทักษะการอาน การเขียน 

ผานเกณฑตามชวงวัย  
3.1.14 รอยละ 100 ของนักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรค 
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3.1.15 รอยละคะแนนผลการทดสอบขอสอบกลาง ของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 สูงขึ้น     
รอยละ 3 
   3.1.16 รอยละ  100 ของนัก เ รียนที่ มี ความเป น เลิ ศทางด าน วิชาการหรือ มี
ความสามารถพิเศษ ไดรบัการสงเสริมอยางตอเนื่อง 
     3.1.17  รอยละ 100 ของนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมอยางตอเน่ืองมีความสมบูรณทั้ง
ดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ  
      3. 2 ผลลัพธ (Out comes)  
            3.2.1  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) ภาษาไทย สูงข้ึนรอยละ 3 
  3.2.2 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ สูงข้ึน 
รอยละ 3 

3.2.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) คณิตศาสตร สูงขึ้น   
รอยละ 3 

3.2.4 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร สูงข้ึน   
รอยละ 3 
  3.2.5 นักเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ  
  3.2.6 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 ที่เพิ่มขึ้น ดานภาษา สูงข้ึนรอยละ 3 
  3.2.7 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.3 ที่เพิ่มขึ้น ดานคํานวณ สงูข้ึนรอยละ 3 
  3.2.8 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ดานเหตุผล สูงขึ้นรอยละ 3 
  3.2.9 นักเรยีนที่ผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสูตร การอาน สูงข้ึน 
  3.2.10 นักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสูตร การเขียน สูงข้ึน  

3.2.11 นักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสูตร การคิดคาํนวณ สูงข้ึน 
  3.2.12 นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน อานออก เขียนได มีทักษะการอาน การเขียนตามชวงวัย 
  3.2.13 นักเรียนชั้น ป.2 ทุกคน อานคลอง เขียนคลอง เขียนได มีทักษะการอาน การเขียนตาม
ชวงวัย 
   3.2.14 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค 
  3.2.15 คะแนนผลการทดสอบขอสอบกลางสูงขึ้น 
  3.2.16 โรงเรียนไดรับชื่อเสียงเม่ือนักเรียนประสบความสําเร็จจากการแขงขัน 
  3.2.17 นักเรียนท่ีไดรบัการสงเสริมมีความพรอมทั้งรางกาย สติปญญา และจิตใจเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     น.ส.ธนันพัชร โพธ์ิงามพุม 

2. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน      
 จัดกิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรยีนรูดงันี้      

 - จัดกิจกรรมเสริมปญญายามเชา     คณะครูทุกทาน 
 - จัดสอนซอมเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น     ครูประจําชั้น 

 
- จัดติวสอบ ขอสอบกลาง ในระดับ              

ชั้น ป.2 ป.4 และ ป. 5 
 
 

   ครูท่ีสอน ป.2,4,5 

 
- จัดติวเขม NT ในระดับชั้น ป. 3 และ  
O-net ในระดับชั้น ป.6 

    
ครูที่สอน ป.3,6 

 
 - คาตอบแทนครูที่มาสอนเสริมในวันหยุด 5,000   5,000 น.ส.ธนันพัชร โพธ์ิงามพุม 

 - คาหมึกถายเอกสารและกระดาษ 7,610    น.ส.ธนันพัชร โพธ์ิงามพุม 

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ      
 - ฝกซอมนักเรยีนเขาประกวด/แขงขัน       
 กิจกรรมตางๆภายนอกโรงเรียน         
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       น.ส.ชฎาพร  เสารคาํ 
 -คากระดาษถายเอกสารขอสอบ  720     
 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขันโครงงาน     ครูผูฝกซอม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม      
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 1,000     
    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน 160     
    * คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 400     
 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขัน    220  
 กิจกรรมอื่น ๆภายนอกโรงเรียน      
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ 

 คากระดาษถายเอกสารขอสอบ       
 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขันโครงงาน     ครูผูฝกซอม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม 1,000     
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 1,000     
    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน 160     
    * คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 400     
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขัน 440     
 กิจกรรมอื่น ๆภายนอกโรงเรียน      
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       นางยุวดี  ทองคํา 
 -คากระดาษถายเอกสารขอสอบ      น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 -กิจกรรมวันวิชาการวิทยาศาสตร      นางยุวดี  ทองคํา 
 -การแสดงทางวิทยาศาสตร ของศูนย     ครูผูฝกซอม 
 วิทยาศาสตรรังสิต      
 -อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและการ     ครูผูฝกซอม 
 แขงขันวิชาการนานาชาติ      
 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขันโครงงาน     ครูผูฝกซอม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม    500  
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 760     
    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน 240     
    * คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 1,000     

 
- สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขัน 
กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน 

500     

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา                   
ศาสนาและวัฒนธรรม  

    น.สพิกุล  สีมาเพชร 

 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขันโครงงาน     ครูผูฝกซอม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม 540     
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน ๑,๘๐๐      
    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน ๓๒๐     
    * คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน ๑,๐๔๐      
 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขัน 220     
 กิจกรรมอื่น ๆภายนอกโรงเรียน      
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษา       น.ส.รวงทอง มาตผล 
 และพลศึกษา      
 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขันโครงงาน     ครูผูฝกซอม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม      
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 1,000     
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน 240     
    * คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 480     
  - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขัน    1,280  
 กิจกรรมอื่น ๆภายนอกโรงเรียน      

 กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ      
น.ส.เณศรพี ถนอม
สินทรัพย 

 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขันโครงงาน     ครูผูฝกซอม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม 1,780     
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐    
    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน ๑๖๐ ๑๖๐    
    * คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน ๒๐๐ ๒๐๐    

 
- สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขัน 
กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน 

     

 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                  
และเทคโนโลยี  

    นายอนุวัตร  ธิระมาร 

 
- สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขันโครงงาน 
ในงานศิลปหัตถกรรม 

    ครูผูฝกซอม 

    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม 3,870     
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 500     
    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน 320     
    * คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 320     
 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขัน 810     
 กิจกรรมอื่น ๆภายนอกโรงเรียน      
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ      น.ส.ทิพาภรณ มะหิน 

 -คากระดาษถายเอกสารขอสอบ  480     

 
- สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขันโครงงาน 
ในงานศิลปหัตถกรรม 

     

    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม      
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 800     
    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน 160     
    * คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 200     
 - สงนักเรียนเขาประกวด/ แขงขัน 1,000     
 กิจกรรมอื่น ๆภายนอกโรงเรียน      
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 เด็กพเิศษเรียนรวม     น.ส.นัทจนันท ซอนกลิ่น 

 - สงนักเรียนเขาประกวดในงาน      
 ศิลปหัตถกรรม      
    * คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม 1,000     
    * คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 100     
    * คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมแขงขัน 240     
    * คาเบี้ยเลี้ยงนกัเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 160     

4. นเิทศ  กํากับ ติดตาม     ผูอํานวยการ 
5. รายงานผลการดําเนินงาน      

รวม  
 
5. งบประมาณ 
    5.1 งบประมาณจากราชการ        จํานวน    45,610 บาท 
    5.2 งบประมาณจากภายนอก         จํานวน          -      บาท 
                                        รวม     45,610   บาท 
  
 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย  งบประมาณ 2,500 บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 คากระดาษถายเอกสารขอสอบ  6 รีม 120 720 
 - กระดาษ A4/80 ใชกระดาษดังนี้    
      - ถายเอกสารขอสอบอานเขียน    
      - รายงานโครงการขอมูลนักเรียนที่อาน    
         ไมออก เขียนไมไดทุกเดือน    
      - ถายเอกสารขอสอบกลาง    

2 งานแขงขันทักษะทางวิชาการ    
 - คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมกิจกรรม 2 คน 80 160 

- คาเบ้ียเลี้ยงนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 10 คน 40 400 
- คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 
(เหมารถตู) 

1 คัน 1,000 1,000 

3 กิจกรรมภายนอกโรงเรียนอื่น ๆ โดยประมาณ   220 
 รวมท้ังสิ้น  2,500  
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร  งบประมาณ 3,000 บาท 
ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม   1,000 
2 งานแขงขันทักษะทางวิชาการ    
 - คาเบ้ียเลี้ยงครูท่ีเขารวมกิจกรรม 2 คน 80 160 

- คาเบ้ียเลี้ยงนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 10 คน 40 400 
- คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน    1,000 

3 กิจกรรมภายนอกโรงเรียนอื่น ๆ 
โดยประมาณ 

  440 

 รวมทั้งสิ้น  3,000  
 
กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร  งบประมาณ 3,000 บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม   500 
2 งานแขงขันทักษะทางวิชาการ    
 - คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมกิจกรรม 3 คน 80 240 

- คาเบ้ียเลี้ยงนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 18 คน 40 720 
- คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน    1,000 

3 กิจกรรมภายนอกโรงเรียนอื่น ๆ โดยประมาณ   630 
 รวมท้ังสิ้น  3,000  

 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ 4,000  บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม    
 กระดาษ A4/80 g 2 รีม 120 240 
 ฟวเจอรบอรด ขนาด 65x122 ซ.ม. 5 แผน 60 300 
 กาว 2 หนา บาง 0.5 นิ้ว 4 มวน 20 80 

2 งานแขงขันทักษะทางวิชาการ    
 - คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมกิจกรรม 4  คน 80 320 

- คาเบ้ียเลี้ยงนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 26  คน 40 ๑,๐๔๐   
- คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน  1  คัน 1,800 1,800 

3 กิจกรรมภายนอกโรงเรียนอื่น ๆ โดยประมาณ   220 
 รวมท้ังสิ้น  4,000  
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กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษา  และพลศึกษา  งบประมาณ   3,000 บาท 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 งานแขงขันทักษะทางวิชาการ    
 - คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมกิจกรรม 3 คน 80 240 

- คาเบ้ียเลี้ยงนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 12 40 480 
- คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน    1,000 

2 กิจกรรมภายนอกโรงเรียนอื่น ๆ โดยประมาณ   1,280 
 รวมท้ังสิ้น  3,000  

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   งบประมาณ   4,500  บาท 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 -คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม   1,780 
2 งานแขงขันสหกรณนักเรียน    
 - คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมกิจกรรม ๒ คน 80 ๑๖๐ 

- คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม ๕ คน 40 ๒๐๐ 
-คารถเหมารถตู ๑ คัน ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ 

3 งานแขงขันศิลปหัตถกรรม    
 - คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมกิจกรรม ๒ คน 80 ๑๖๐ 

- คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม ๕ คน 40 ๒๐๐ 
 -คารถเหมารถตู ๑ คัน ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น 4,500   
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  และเทคโนโลยี  งบประมาณ   4,000 บาท 
ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 คาวัสดุในงานฝกปฏิบัติงานอาชีพ    
 -กระดาษโปสเตอรสี2หนาแบบบาง 12 10 120 
 -ริบบิ้นสี คละสี 12 30 360 
 -การดขาว 1 150g  1 150 150 
 -สติ๊กเกอรใสA4 1 1 1,000 1,000 
 -กาวสองหนา 0.5 12 20 240 
 ฟวเจอรบอรด ขนาด 65x122 ซ.ม. 3 60 180 

2 งานแขงขันทักษะทางวิชาการ    
 - คาเบ้ียเลี้ยงครูท่ีเขารวมกิจกรรม 4 คน 80 320 

- คาเบ้ียเลี้ยงนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 8 คน 40 320 
- คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน  1 คัน 500 500 

3 กิจกรรมภายนอกโรงเรียนอื่น ๆ โดยประมาณ   810 
 รวมท้ังสิ้น  4,000  
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  งบประมาณ  2,500  บาท 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 คากระดาษถายเอกสารขอสอบ  
- กระดาษ A4/80 g 

 
4 รีม 

 
120 

 
480 

2 งานแขงขันทักษะทางวิชาการ    
 - คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมกิจกรรม 2 คน 80 160 

- คาเบ้ียเลี้ยงนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 5 คน 40 200 
- คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน 
(แทก็ซี่ไป-กลับ) 

2 คัน 400 800 

3 กิจกรรมภายนอกโรงเรียนอื่น ๆ โดยประมาณ   860 
 รวมท้ังสิ้น  2,500  

 
เด็กพิเศษเรียนรวม  งบประมาณ  1,500  บาท 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 คาวัสดุอุปกรณในการใชฝกซอม   1,000 
2 งานแขงขันทักษะทางวิชาการ    
 - คาเบี้ยเลี้ยงครูที่เขารวมกิจกรรม 3 คน 80 240 

- คาเบ้ียเลี้ยงนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 4 คน 40 160 
- คาพาหนะเดินทางนํานักเรียนไปแขงขัน  1 คัน 88 100 

 รวมท้ังสิ้น  1,500  
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs) 

1. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net)  ภาษาไทย  
2. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(O-Net) ภาษาอังกฤษ  
3. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) คณิตศาสตร  
4. คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) วิทยาศาสตร  
5. รอยละของนักเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
6. รอยละผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มข้ึน  ดานภาษา  
7. รอยละผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มข้ึน  ดานคํานวณ  
8. รอยละผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพิ่มข้ึน  ดานเหตุผล   
9. รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสูตร การอาน  
10. รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสูตร การเขียน  
11. รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน  ตามจุดเนนของหลักสูตร  การคิดคํานวณ   
12. รอยละของนักเรียนช้ัน ป.1อานออก เขียนได  มีทักษะการอาน เขียนตามชวงวัย  
13. รอยละของนักเรียนช้ัน ป.2 อานคลอง  เขียนคลอง  มีทักษะการอาน เขียนตามชวงวัย  

 
59.00 
42.00 
46.00 
46.00 
80.00 
59.00 
42.00 
60.00 

95 
95 
87 

100 
100 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
14. รอยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิด

สรางสรรค 
15. รอยละคะแนนผลการทดสอบขอสอบกลาง  ของนักเรียนชั้นป.2,ป.4,ป.5       
16. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีความเปนเลิศทางดานวิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ 

ไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง 
17. รอยละของนักเรียนท่ีมีความเปนเลิศทางดานวิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ 

ไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่องนักเรียนที่ไดรบัการสงเสริมอยางตอเนื่องมีความ
สมบูรณทั้งดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ   

สูงข้ึน 
 

100 

100 

 

สูงข้ึน 

 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net)  ภาษาไทย สูงขึ้น 
2. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) ภาษาอังกฤษ  สูงข้ึน 
3. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net)  คณิตศาสตร  สูงข้ึน 
4. คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net)  วิทยาศาสตร  สูงข้ึน 
5. นักเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ  
6. ผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพ่ิมขึ้น  ดานภาษา  สูงข้ึน 
7. ผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพ่ิมขึ้น  ดานคํานวณ  สูงขึ้น 
8. ผลการทดสอบ  NT  ของนักเรียนชั้น  ป.3  ที่เพ่ิมขึ้น  ดานเหตุผล  สูงข้ึน 
9. นักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน  ตามจุดเนนของหลักสูตร  การอาน  สูงขึ้น 
10. นักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน  ตามจุดเนนของหลักสูตร  การเขียน  สูงขึ้น  
11. นักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน  ตามจุดเนนของหลักสูตร  การคิดคํานวณ  สูงข้ึน 
12. นักเรียนชั้น ป.1  ทุกคน อานออก  เขียนได  มีทักษะการอาน การเขียนตามชวงวัย 
13. นักเรียนชั้น ป.2  ทุกคน อานคลอง เขียนคลอง มีทักษะการอาน การเขียนตามชวงวัย 
14. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ                     

มีความคิดสรางสรรค 
15. คะแนนผลการทดสอบขอสอบกลาง 
16. โรงเรียนไดรับชื่อเสียงเม่ือนักเรียนประสบความสําเร็จจากการแขงขัน  
17. นักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมมีความพรอมทั้งรางกาย สติปญญา และจิตใจ เกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

 
+3 
+3 
+3 
+3 

สูงข้ึน 
+3 
+3 
+3 

สูงข้ึน 
สูงข้ึน 
สูงข้ึน 
ทุกคน 
ทุกคน 
ทุกคน 

 
 

สูงข้ึน 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงข้ึน 
7.2 ผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 O-net ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และผลการสอบขอสอบกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ                  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สงูขึ้น 

7.3 ผลการประเมินตามจุดเนน ผานเกณฑ 
7.4 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได และชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 อานคลอง เขียนคลอง
7.5 นกัเรียนมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
7.6 นกัเรียนไดรับการพัฒนาสูความเปนเลศิตามศักยภาพและความถนัดของแตละบุคคล 

 
 
 
 
 

    ( นางสาวธนนัพัชร  โพธ์ิงามพุม ) 
  ผูรบัผดิชอบโครงการ 

 
 
 
  
 

( นางสาลินี  สุขศิริ )    
  ผูอนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 

กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ    สงเสริมนิสัยรักการอาน    รหัสกลุมงาน วชก.  1-05 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
มฐ. 1 ที่ ตัวบงช้ีที่  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 
   1.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มฐ. 2 ที่ ตัวบงช้ีที่   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรยีนรู 
มฐ. 3 ที่ ตัวบงช้ีที่   3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคณุภาพผูเรียน 
  2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(SDGs) เพ่ือสรางแสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รหัส KPI ที่ 2.36, 2.38, 2.42, 5.2, 5.4 
 ตัวชี้วัด 2.36 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
สังคม และเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
 ตัวชี้วัด 2.38 รอยละของสถานศึกษาที่ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวชี้วัด 2.42 รอยละของแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหสามารถ
บรกิารทางการศึกษา และมีกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายในระดับดีขึ้นไป 
 ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาระดบัดีขึ้นไป 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวรวงทอง มาตผล,นางสาวชฎาพร เสารคํา,นางสาวนัทจนันท ซอนกลิ่น  

นางสาวพิกุล สีมาเพชร, นางสาวแกวใจ  จําปาทอง  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 3๑ มีนาคม 256๓ 
งบประมาณ   ๗,๒๐๐ บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
        หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง  ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในทุกดาน  ชวย    
วางรากฐานใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  รักการเรียนรู และรูจักการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา
แหงการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนการสรางพลเมืองที่มีคุณภาพตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในอุดม



59 
 

 

กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

คติใหเกิดขึ้นในประเทศไทย  หองสมุดเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่ทุกคนจะตองพัฒนาใหเกิดประโยชน
ประโยชนอยางเต็มที่  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูที่นักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ฝกนิสัยรักการอาน  และการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน  ดังน้ันบุคลากรทุกฝายจะตองรวมมือกันสงเสริมและพัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยกลาง
เรียนรูที่สมบูรณแบบ คือมีบรรยากาศที่ดี มีเอกสาร วัสดุสิ่งพิมพและสื่อตางๆ  เพ่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพ มี
บรรณารักษท่ีดีและมีบริการที่ดี เพื่อใหครูและนักเรียนใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชีวิตประจําวัน 
และเพ่ือใหนักเรียนเลือกศึกษาคนควาตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ โดยใชบริการตางๆ ที่มีอยูใน
หองสมุดอยางคุมคาและนําสูบุคคลแหงการเรียนรู 
 
2.วัตถุประสงค 
          1.  เพื่อใหนักเรยีนทุกระดับชั้น ใชเวลาในการอานหนังสือนอกเวลาเรียน เฉลี่ยวันละ 60 นาที 

2.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้น รูจักใชหองสมุดเปนแหลงในการศึกษาคนควา           
          3.  เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนทุกระดับชั้น มนีิสัยรักการอาน และรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

 

3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ/ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1 นักเรยีนทุกระดับชั้น รอยละ 80 อานหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาที 
 3.1.2 นักเรยีนทุกระดับชั้นรอยละ 80 ใชหองสมุดเปนแหลงในการศึกษาคนควา 

 3.1.3 นักเรียนทุกระดับชั้นรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน และรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 3.2 ดานคุณภาพ/ผลลัพธ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรยีนทุกระดับชั้น ใชเวลาในการอานหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาที 
 3.2.2 นักเรยีนทุกระดับชั้น ใชหองสมุดเปนแหลงในการศึกษาคนควา 
 3.2.3 นักเรยีนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอาน และรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 
4.   กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1 ประชุมหารือเพ่ือกําหนดแผนงาน 

เสนอโครงการ 
   

 
นางสาวรวงทอง มาตผล 

2 จัดหา/จัดซื้อหนังสือตามงบประมาณที่
ไดรบัจัดสรร 

2,000    นางสาวรวงทอง มาตผล 

3 ลงทะเบียนหนังสือใหม     นางสาวรวงทอง มาตผล 
4 จัดแสดงหนังสือและใหบริการหนังสือ 

ยืม – คืนหนังสือในหองสมุด หองสมุด
ชั้นลาง/ลานอเนกประสงค กระเชา
หนังสือ สวนหนังสือ  

    นางสาวรวงทอง มาตผล 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

5 จัดกิจกรรมหองสมุด 
- กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท 
- กิจกรรมภาษาไทยเพื่อการอาน - การ
เขียน 
- กิจกรรมลานปลูกการอานสานปญญา 
- กิจกรรมพอแมบุญธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิรักการอาน                               

4,000    นางสาวรวงทอง มาตผล 

 - กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 
- กิจกรรมสุขสันตวันเขาหองสมดุ 

     

 - จัดมุมสงเสรมิการอาน      
6 บรกิารหองสมุดเคลื่อนท่ี    1,200 นางสาวรวงทอง /คณะครู 
7 กิจกรรมสัปดาหหองสมุด     นางสาวรวงทอง มาตผล 
8 จัดปายนิเทศของหองสมุด     นางสาวรวงทอง มาตผล 
 นิเทศ/ติดตาม     ผูอํานวยการ 
9 สรุปและรายงานโครงการ     นางสาวรวงทอง มาตผล 

รวม ๗,๒00  
 
5.   งบประมาณที่ใช 
 5.1  งบประมาณจากราชการ     จํานวน    ๗,๒๐๐       บาท 
 5.2  งบประมาณภายนอก         จํานวน         -      บาท 
     รวม  ๗,๒๐๐       บาท 
 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 เคร่ืองเคลือบ ๑ เคร่ือง ๔๐๐๐ ๔๐๐๐ 
2 กระดาษA4 80 แกรม 1 ลัง 600 600 
3 กระดาษการดขาว A4 150g 2 รีม 300 600 
4 กระดาษชารทสีแบบหนา 10 แผน 15 150 
5 กระดาษชารทสีแบบบาง ๑0 แผน 15 ๑๕๐ 
6 สต๊ิกเกอรแผนใสขนาดA4 ๑ หอ 200 ๒๐๐ 
7 แผนเคลอืบบัตรขนาด A4 ๒ หอ 500 ๑๐๐๐ 
8 ลวดเสียบกระดาษ 5 กลอง 10 50 
9 กาวสองหนาบาง 1 นิ้ว 10 มวน 40 400 

1๐ ไสแฟม A4 2 แพ็ค 25 50 
รวม ๗,๒๐๐ 
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6.    การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs) 
    1. นกัเรียนทุกระดับชั้นรอยละ 80 อานหนงัสือนอกเวลาเรียนเฉล่ียวันละ 60 นาที 
    2. นักเรียนทุกระดับชั้นรอยละ 80 ใชหองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควา 

    3. นักเรียนทุกระดบัชั้นรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน และรูจักแสวงหาความรูได 
ดวยตนเอง         

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

ผลลัพธ (Outcomes) 
    1. นักเรียนทั้งหมดใชเวลาในการอานหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ย วันละ60  นาที  
    2. นักเรียนทั้งหมดใชหองสมดุเปนแหลงศกึษาคนควา 
    3. นักเรียนทั้งหมดมีนิสัยรักการอาน และรูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

 
      7.  ผลที่คาดวาจะไดรบั 
     7.1  นักเรียนท้ังหมด ใชเวลาในการอานหนังสอืนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาทีรูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชนสูงสุด 
           7.2  นกัเรียนทั้งหมด รูจักใชหองสมุดเปนแหลงในการศึกษาคนควา           
     7.3  นักเรยีนทั้งหมด มีนิสัยรักการอาน และรูจักแสวงหาความรู ไดดวยตนเอง 
 

 
 
 
                (นางสาวรวงทอง มาตผล)                    

                               ผูรับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
    

         ( นางสาลนิี  สุขศิริ )           
         ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ    สงเสริมการเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต รหัสกลุมงาน วชก. 1-06 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
มฐ. ที่  1 ตัวบงชี้ที่     1.1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

1.1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ที่       3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนํามาประยุกตใชใน

ชีวิตได 
3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4.5 ส ง เส ริมสนั บสนุน ให สถานศึกษาหนวยง านทุ กระดับนํ า  Digital 

Technology มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี
สวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจาย
อํานาจ 4 ดานใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตาม
บรบิทของพ้ืนที่ 

รหัส KPI ที่ 6.3, 6.6, 6.8 
ตัวชี้วัด 4.12 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.8 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบ   นายอนุวัตร  ธิระมาร  นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

งบประมาณ   5,000  บาท 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
      ปจจุบันการดําเนินการดานระบบปฏิบัติการในเคร่ืองคอมพิวเตอร นับไดวามีความจําเปนตอการศึกษา 
ของนักเรียน ทุกระดับชั้นเปนอยางยิ่ง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดจัดใหมีหองเรียนคอมพิวเตอรใน
หลักสูตรตาง ๆ รวมทั้งใชเปนแหลงคนควา หาขอมูล จากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในการทํารายงานของ
นักเรียนนักศึกษา ทาํใหเกิดการพัฒนา และสรางมาตรฐานดานการเรียนรูไดเปนอยางดียิ่ง 
 นักเรียนสวนหนึ่งที่ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนของตนเองที่บาน ตองใชบริการ คนหาขอมูลจากราน
บริการอินเตอรเน็ต ของเอกชน ที่ใหบริการ โดยคิดคาบริการเปนรายชั่วโมงอีกทั้งไมมีผูกํากับดูแล ทําใหนักเรียน 
และ เยาวชนสวนหนึ่ง ใชบริการอินเตอรเน็ตในการเลนเกมส หรือ การสนทนาในระบบเครือขาย ติดตอกันเปน
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เวลานานจนเกิดปญหาทางสังคมตามมา ดังจะเห็นไดจาก รัฐบาลมีนโยบายในการคุมเขมรานอินเตอรเน็ต ดวยการ
การหามเยาวชน ใชบรกิารหลังเวลาท่ีกําหนด หรือหามนักเรียนในเคร่ืองแบบ ใชบริการกอนเวลา ที่กําหนด  
 จากเหตุผลดังกลาว โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาทักษะ
ดานคอมพิวเตอรใหนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคน ไดพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรพื้นฐาน จากหองสอน
อบรม จากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ และ ไดใชประโยชนในการคนควา ขอมูลจัดทํารายงานจาก
ระบบอินเตอรเนต็ โดยมีผูกํากับดูแลไดอยางเหมาะสมตอไป 

2.วัตถุประสงค 
      2.1  เพ่ือสงเสริมความรูดานระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอรใหกับนักเรยีนโรงเรียนวัดบางไกร
นอก และ พัฒนาทักษะ การใชโปรแกรมประยุกต ตาง ๆตามระดับชั้นเรียน   
 2.2  สงเสริมความรู ในการคนควาหาขอมูล จากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีมีผูกํากับดูแลอยางใกลชิด 
          2.3  เพ่ือเปนสงเสริมและพัฒนาใหกับนักเรียนที่ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรของตนเอง 

3.เปาหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

3.1.1 สงเสริมการเรียนรู และ พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร 
3.1.2 นักเรียนบอกหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต 
3.1.3 นักเรียนบอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.4 สรางเอกสารชิ้นงานเพ่ือใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวันดวยความรับผิดชอบ 

3.2 ผลลัพธ 
3.2.1 นกัเรียนบอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณพื้นฐานท่ีเปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอรได 
3.2.2 นักเรียนสรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟฟกดวยความรับผิดชอบได 
3.3.3 นักเรียนบอกประโยชนและโทษจากการใชงานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตได 

 
4..กิจกรรมการดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

5. 

ประชุมชี้แจงแตงตั้งคณะทํางาน 

สํารวจ วิเคราะหขอมูล และจัดทําโครงการ 

เสนอโครงการตอผูที่เกี่ยวของ 

-ปฏิบัติการเรียนการสอน 

-คาซอมบํารงุคอมพิวเตอร 

- คาวัสดุอุปกรณ จัดบอรดความรู 

กํากับและติดตาม 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 
 
 

 

 
 
 

1,000 

 

 

 

 

 
4,000 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ผูบริหาร 

นายอนุวัตร 

 

นายอนุวัตร 

นายอนุวัตร 

นายอนุวัตร 

ผูบริหาร 

นายอนุวัตร 

 รวม 5,000 บาท  
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รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ท่ี รายการ จํานวนเงิน 
1. คาซอมบํ า รุง เค ร่ืองคอมพิวเตอรที่ ใชจัดการเ รียนการสอนใน

หองปฏิบัติการ 

4,000 

 

2. คาวัสดุอุปกรณ จัดบอรดความรู 1,000 

ดังนี้  
1.กระดาษการขาว  150 แกรม  1  แพ็ค 
2. กระดาษ A4  120 แกรม  3  รีม 
3.กาวสองหนาแบบบาง 0.5 นิ้ว   4 มวน 
4.กระดาษโปสเตอรสี แบบออน  10 แผน สีเขียว 
5. แผนเคลอืบพลาสติกใส  1 หอ 

 
250X1= 250 บาท 
120X3= 360 บาท 
20x4 = 80 บาท 
6 x10  = 60 บาท 
250x1 = 250 บาท 

 
5.งบประมาณท่ีใช      
 5.1 งบประมาณจากราชการ  จํานวน  5,000 บาท 

 5.2 งบประมาณภายนอก   จํานวน    - บาท 
      รวม  5,000  บาท 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 2560 

ผลผลิต  
1.นักเรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรู และ พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร 
2.นักเรียนบอกหลักการทํางานเบ้ืองตนของคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต 
3.นักเรียนบอกชื่อและหนาท่ีของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.สรางเอกสารชิ้นงานเพื่อใชประโยชนไดจริงในชวิีตประจําวันดวยความรับผดิชอบ 

 
รอยละ 100 
รอยละ 95 
รอยละ 95 

รอยละ 100 

ผลลัพธ  
1. รอยละของนักเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (KPL 1.28) 
2. รอยละของนักเรียนที่ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู  

 
รอยละ 100 
รอยละ 95 

 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
       7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก ความเขาใจในระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพวิเตอร ไดพัฒนา
ทักษะ การใชโปรแกรมประยุกตไดเปนอยางดี       
      7.2  นักเรียนสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลการจัดทํารายงาน  
 
 

( นายร  ธิระมาร )          ( นางสาลินี  สุขศิริ ) 
            ผูรับผิดชอบโครงการ          ผูอนมุัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษที่ 21 รหัสกลุมงาน  วชก.1-07 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ             แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
มฐ. ที่  1 ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1.1.1  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

   1.1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
1.1.6  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
   1.2.1  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
   1.2.2  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   1.2.3  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   1.2.4  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่   2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุมเปาหมาย 
มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ที่ 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน 

ชีวิตได 
   3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1.1 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลก 
ที่ด ีมีคณุธรรม จริยธรรม  

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 
ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางย่ังยืน 
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ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของสถานศึกษาตนแผคุณธรรมผานเกณฑการประเมิน  
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 2.10 รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

ตัวชี้วัด 2.12 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเปน และมีนสิัยรักการอาน 
ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร   โพธ์ิงามพุม , นางสาวทิพาภรณ  มะหิน 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563               
งบประมาณ   1,000 บาท 
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1. หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ข้ึนเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู  ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาถือเปนหนาที่และเปนกระบวนทัศนหน่ึง       
ในข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร ท้ังน้ีเพ่ือใหโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนไดอยางหลากหลาย เนื่องจาก            
มีการนําผลการประเมินมาใช จึงถือวาเปนสวนสาํคัญในการพัฒนาโรงเรยีนไดอยางแทจริง 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน             
สูศตวรรษที่  21 มุ งเนนทักษะที่ จําเปน ไดแก  ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ                    
สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทํางาน ทักษะชีวิตที่ใชไดจริง  และคาดหวังวาทักษะที่จําเปนเหลานี้ จะชวย                    
ใหนักเรียนสามารถเรียนรูและปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและแนวทาง                   
การปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรมของรัฐบาล หนึ่งในนโยบายนั้น คือ  การลดเวลาเรียนภาควิชาการลง และ
กําหนดใหสถานศกึษาตองจัดกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ ใหนักเรียนปฏิบัติ  โดยมเีปาหมาย ดังนี้ 
  1. มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมและพัฒนาการดานสมอง (Head) จิตใจ คุณธรรม 
จริยธรรม (Heart) การปฏิบัติ (Hand) สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (Health) 
  2. เพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห การลงมือปฏิบัติ 
  3. สรางเสริมความมีน้ําใจตอกัน และการทํางานเปนทีม 
  4. กระตุนใหผูเรียนไดคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง และเรยีนรูอยางมีความสุข 
 เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) จึงไดจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาให
มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู 
 
2. วัตถุประสงค  
  2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรูบูรณาการอาเซียน บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับทองถ่ิน 
 2.2 เพ่ือใหนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 2.3 เพ่ือใหโรงเรยีนมีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.4 เพ่ือใหผูดอยโอกาส  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูของหลักสูตร  

2.5 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 4 H  ( Head ดานสมอง , Heart คุณธรรม
จริยธรรม , Hand ทักษะการปฏิบัติ , Health สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ) 
 2.6 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 2.7 เพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในดานการเรยีนรูและทักษะชีวิต 
 2.8 เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดคนพบความสามารถของตนเอง และมีความสุขในการเรียนรู 
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3.  เปาหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1  รอยละ 100  ของครสูามารถจัดการเรียนรูบูรณาการอาเซียน  บูรณาการหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และบูรณาการสาระทองถ่ินในทุกกลุมสาระการเรียนรู   
 3.1.2  รอยละ  100  ของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก           
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (KPI 1.35) 
 3.13 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.14 รอยละ 100 ของผูดอยโอกาส มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  
 3.15 โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง                                       
ความสนใจของนักเรียน 
 3.16 นักเรียนทุกคนไดเลือกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ตามความตองการของตนเอง 
 3.17 นักเรียนทุกคนไดปฏิบัติกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

3.2  ผลลัพธ (Outcomes)   
3.2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรบูรณาการอาเซียน  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และบูรณาการสาระทองถ่ินที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3.2.2 นักเรยีนทุกคนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชวีิตที่มีคุณภาพตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   
3.2.3 โรงเรียนมีขอสรุปและแนวปฏิบัติในการปรบัหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.2.4 ผูดอยโอกาสทุกคน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  
3.2.5 กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูที่จัดข้ึนมุงสงเสรมิและพัฒนา 4 H ( Head ดานสมอง , 

Heart คุณธรรมจริยธรรม , Hand ทักษะการปฏิบัติ , Health สุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย ) 
3.2.6 นักเรยีนมีประสบการณตรง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
3.2.7 นักเรยีนพึงพอใจกับกิจกรรม ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู 

 
4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                           
 

 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
และคณะครู 

2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร                    

 
 

   น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 

3. จัดทําพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        
     -   หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  120   น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 - หลักสูตรสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานและหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู 

 460   น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
น.ส.ทิพาภรณ  มะหิน 
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ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 
     -   ปรบัโครงสรางและตารางสอน

ของโรงเรียน เพื่อรองรับกิจกรรม              
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

   120 น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 

     -   จัดทํากําหนดการสอนและ
กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

    น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
น.ส.ทิพาภรณ  มะหิน 

และคณะครู 
     -   ดําเนินกิจกรรมเพ่ิมเวลารู     น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
     -   บูรณาการหลักปรัชญา                   

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

คณะครูทุกกลุมสาระฯ               
     -   บูรณาการสาระทองถ่ิน     น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

คณะครูทุกกลุมสาระฯ               
     -   บูรณาการอาเซียน     น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

คณะครูทุกกลุมสาระฯ               
     -   บูรณาการยุทธศาสตรชาติ 20ป     น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

คณะครูทุกกลุมสาระฯ               
4. นําหลักสูตรไปใช/ประเมินผลหลักสูตร     น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

คณะครูทุกกลุมสาระฯ               
5. สรปุรายงานผลการดําเนินงาน                                   น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 รวม 1,000    

 
 

5. งบประมาณท่ีใช                             
      5.1 เงนิงบประมาณ จํานวน   1,000    บาท 
      5.2 เงนินอกงบประมาณ จํานวน                 -        บาท 
  รวม   1,000    บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 6 รีม 120 720 
2 ไสแฟม A4 8  แพ็ค 25 200 
3 กาว 2 หนา บาง 0.5 นิ้ว 4 20 80 

 รวมท้ังสิ้น  1,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต (Outputs) 
1. รอยละของครูสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการอาเซยีน  บูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  และบูรณาการสาระทองถ่ินในทุกกลุมสาระการเรยีนรู   
2. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. รอยละของโรงเรียนมีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน  
4. รอยละของผูดอยโอกาส  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
6. รอยละของนักเรียนที่ไดเรียนรูกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
7. รอยละของนักเรียนที่ไดปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูดวยตนเอง 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

ดําเนินตามนโยบาย 
100 
100 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่บูรณาการอาเซียนบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  และบูรณาการสาระทองถ่ินที่เหมาะสมและสอดคลอง 
กบัความตองการของผูเรียน 

2. นกัเรียนทกุคนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตาม             
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   

3. โรงเรียนมีขอสรุปและแนวปฏิบัตใินการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. ผูดอยโอกาสทุกคน  มคีุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูตามนโยบาย 

 
6. นกัเรียนไดรับการพัฒนาและเกิดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณตรง 
7. นกัเรียนพึงพอใจกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

 
มีหลักสูตร 

 
 

ทุกคน 
 

มีขอสรุปและแนวปฏิบัติ 
ทุกคน 

สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด 

นกัเรียนทุกคน 
100 

 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  7.1 สถานศึกษามีหลักสตูรสถานศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรูบูรณาการอาเซียน บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับทองถ่ิน 
  7.2  นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7.3  โรงเรียนมีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  7.4  ผูดอยโอกาส  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  

7.5  นักเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง  และมคีวามสุขกับการเรียนรู 
 7.7  นักเรียนไดประสบการณตรง ทําใหเกดิทักษะชีวิตที่สามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได  
 
 

( นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม )          ( นางสาลนิี  สุขศิริ ) 
          ผูรับผิดชอบโครงการ               ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน   รหัสกลุมงาน วชก. 1-08 
กลุมงาน บริหารวิชาการ    แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่ 2.2.1  การวางแผนและดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรยีนรอบดาน

ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
   2.2.2  การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสู
การจัดการศกึษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความ
เปนเลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

รหัส KPI ที่ 2.1, 2.2, 2.10, 2.11, 3.4, 3.5  
ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและพ้ืนที่  
ตัวชี้วัด 2.10 รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ

สติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานในรูปแบบที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัด 3.4 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจําเปนในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้ วัด 3.5 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด        

การเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
ผูรับผิดชอบ นางยุวดี    ทองคํา  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ 1,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 30 กําหนดใหครูผูสอนใช    
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน 
การสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรูของครูผูสอน เพื่อใหผูเรียนได
สามารถพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนกับผูเรียนเต็มศักยภาพ 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

2. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหครูสามารถวิเคราะหสภาพปญหาจากการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนและใชการ
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
 
3.  เปาหมาย 
  3.1 ผลผลิต(Outputs) 

3.1.1 ครูผูสอนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู 
3.1.2 ครูนําผลการวัดประเมินผลการเรียนการสอนไปใชในการพัฒนาการเรียนรูโดยผาน

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
  3.2 ผลลัพธ (Outcomes)   

3.2.1 ครูรอยละ 100 ไดรับผลการพัฒนาการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.2.2 ครูรอยละ 100 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศกัยภาพการสอนอยางมืออาชีพ  
 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4  
1 
2 
3 
 

4 
 
 

5 
6 
7 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ    
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร                   
ครูทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย 1 เรื่อง/
ภาคเรียน 
สงครูเขารับการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรยีน
และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย 
นิเทศ/ติดตาม   
สรุปรายงานประเมินผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

นางยุวดี   ทองคํา 
 

ครูทุกทาน 
 

ครูทุกทาน 
 
 

ครูทุกทาน 
ผูอํานวยการ 

หัวหนางานวิชาการ 
รวม 1,000  

 

5. งบประมาณท่ีใช  
  5.1 เงนิงบประมาณ จํานวน  1,000 บาท 
 5.2 เงนินอกงบประมาณ    จํานวน  -       บาท 
                     รวม             จํานวน  1,000  บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 8 รมี 120 960 
2 กาว 2 หนา บาง  1 นิ้ว 1 มวน 40 40 
 รวมทั้งสิ้น   1,000 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

ผลผลิต (Outputs) 
1. รอยละของครูผูสอนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
2. รอยละของครูนําผลการวัดประเมินผลการเรียนการสอนไปใชในการพัฒนาการ

เรียนรูโดยผานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 
100 
100 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. รอยละของครูไดรับผลการพัฒนาการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.  รอยละของครูมผีลงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีแสดงศักยภาพการสอนอยางมืออาชีพ  

 
100 

 
100 

 
7. ผลที่คาดหวังท่ีไดรับ 

ครูสามารถวิเคราะหสภาพปญหาจากการวัดประเมินผลในการจดัการเรียนการสอนและใชการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแกปญหาและพฒันาผูเรียนใหเตม็ศักยภาพ 
 

 
 
 
 

         ( นางยุวดี   ทองคํา )  
                      ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

   ( นางสาลินี  สุขศิริ )   
                                 ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   รหัสกลุมงาน  วชก. 1-10 
กลุมงาน        บริหารงานวิชาการ     แผนงาน       การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่        2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุมเปาหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมี  
       คุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ  
        เรียนรู 

มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ที่ 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน  
                                       ชีวิตได 
   3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู 
   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุการ 

       จัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครอืขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่  5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศึกษามีผลการประเมนิคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  
นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ 1,250  บาท 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติมในมาตราท่ี  47  
ใหมรีะบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องตามหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคณุภาพการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด   
 
2. วัตถุประสงค  
  2.1 เพ่ือดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
  2.2 เพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.3 เพื่อรายงานและเผยแพรผลการดาํเนินงานตอผูเก่ียวของ 
  2.4 เพ่ือนําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 
3.  เปาหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษารวมแรงรวมใจดําเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษา  สามารถวิเคราะหกิจกรรมที่จะมารองรบัแตละตัวบงชี้และปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผลลัพธ (Outcomes)   

    สถานศึกษาจัดระบบประกันคณุภาพภายในไดในระดับ  ดีเลิศ 
 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     ผูอํานวยการ 
2 แตงตั้งคณะทํางาน 

ศึกษามาตรฐานแตละระดับ 

- มาตรฐานของชาติ 

- มาตรฐาน สพฐ. 
- มาตรฐานแตละระดับการศึกษา 

- มาตรฐานการศกึษาของ สพป.นบ.1 

- มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร 

    ผูอํานวยการ 
และคณครู 

 

3 ประชุมวิเคราะหความสอดคลอง 
กําหนดมาตรฐานสถานศึกษา 

    ผูอํานวยการ 
และคณครู 

4 การดําเนินงาน 

- จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

- จัดทําแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 

    น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ, 
นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 - จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
กําหนดแผนและกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

     

5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ทบทวนตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    คณะทํางาน 

6 ดําเนินการตามแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

- การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
และความตองการ    

- การวางแผนและกําหนดทางเลือก   
- การสรางสื่อ เครื่องมือ และพัฒนา

วิธีการนิเทศ    
- การปฏิบัติการนิเทศ    
- การประเมินผลและรายงานผล 

285    ผูอํานวยการ 
น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ, 
นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

7 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน           
ท่ีกําหนด 

 560   คณะทํางาน 

8 จัดทํารายงานคุณภาพการศกึษาประจําป  240   น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
และคณะทํางาน 

9 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง     น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
คณะทํางาน 

10 นิเทศ/กํากับ/ติดตาม     ผูอํานวยการ 
11 สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน    165 น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 

รวม 1,250 
 
5. งบประมาณท่ีใช                             
      5.1 เงินงบประมาณ จํานวน    1,250    บาท 
  5.2 เงนินอกงบประมาณ จํานวน -        บาท 
  รวม 1,250 บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 8 รีม 120 960 
2 ไสแฟม A4 8  แพ็ค 25 200 
3 แล็คซีน 1.5 นิ้ว 2 มวน 45 90 

 รวมท้ังสิ้น  1,250  
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 2560 

ผลผลิต (Outputs) 
        รอยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผูที่มีสวนเก่ียวของกับการ            
จัดการศึกษารวมแรงรวมใจดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถวิเคราะห
กิจกรรมที่จะมารองรบัแตละตวับงชี้และปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 

ผลลัพธ (Outcomes) 
         สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในไดในระดับดีเลิศ 

 
ผานการประเมนิระดับ ดีเลิศ 

 
7. ผลที่คาดหวังท่ีไดรับ 
 7.1   การดาํเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง 
 7.2   โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 7.3   ผูเก่ียวของทุกฝายยอมรับผลงานของโรงเรยีน 
 7.4   นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
                         ( นางสาวธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

     ( นางสาลิน ี สุขศิริ ) 
               ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ    สงเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ  รหัสกลุมงาน วชก. 1-10 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มฐ. ที่..2....ตัวบงชี้ที่ 2.กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุมเปาหมาย 

ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครอืขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
  5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยาง

เหมาะสม เพียงพอ 
รหัส KPI ที่ 4.9, 4.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15 
 ตัวชี้วัด 4.9 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 4.10 ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศึกษามีผลการประเมนิคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.14 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 5.15 ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ,  น.ส.แกวใจ  จําปาทอง  
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ   8,๒00 บาท 
 



79 
 

 

กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน เปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนท่ีมี
การบริหารจัดการที่ดี งานวิชาการก็จะประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจะเปนตัว
สะทอนประสิทธิภาพในการทํางานของโรงเรียนวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดบริหารวิชาการไมไดหมายถึง
เฉพาะการจัดการเรียนการสอนเทานั้น แตหมายรวมถึงการจัดทําเอกสาร แบบรายงานตางๆของนักเรียน ซึ่งเปน
งานหลักของงานวิชาการ 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอกจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนดานวิชาการเปนสําคัญ ใหความสําคัญกับเอกสาร
ดานวิชาการ ไมวาจะเปน แบบเรียน  แบบรายงานผลตางๆที่ตองมีการจัดทําอยางเปนระบบ ดังน้ันทางโรงเรียนจึง
ไดจะจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเปนการสนับสนุนการบริหารงานดานวิชาการดานเอกสารโดยเฉพาะ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือความสะดวก และความถูกตองในการบริหารจัดการดานเอกสารงานวิชาการ 
2.2 เพื่อการบริหารจัดการดานเอกสารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ 

3.  เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  
  3.1.1 รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิชาการ ทันเวลา
ตามที่กําหนด 
  3.1.2 รอยละ 100 โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่เก่ียวของถูกตองตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 3. 2 ผลลัพธ (Out comes)  
  3.2.1 การบริหารวิชาการดานเอกสารเปนไปดวยความเรียบรอย ทันตอเวลา 
  3.2.2 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศดานบริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอนักเรยีน
และโรงเรียน 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     หัวหนางานวิชาการ 
2 
 

กิจกรรมสงเสริมสนบัสนุนเอกสารงาน
วิชาการ 

    น.ส.กนิษฐา,น.ส.แกวใจ 

 
- จัดซื้อเอกสารแบบพิมพ ปพ.ตางๆและคา

ถายเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของกับงานวิชาการ 
4,000 

 
 

 
200 

 
 

 
 

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่สนับสนุนงานวิชาการ 4,000     
3 นิเทศ  กํากับ ติดตาม     ผูอํานวยการโรงเรียน 
4 รายงานผลการดําเนินงาน     น.ส.กนิษฐา 

รวม 8,200  
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5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณจากราชการ  จํานวน   8,๒00 บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก           จํานวน   -     บาท 
      รวม     8,๒00 บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 15 รีม 120 1,800 
2 กระดาษการดขาว A4/150 g 2 รีม 150 300 
3 กระดาษปกสีเขียว 150 g 2 รีม 150 300 
4 กระดาษปกสีฟา 150 g 2 รีม 150 300 
5 กระดาษปกสีชมพู 150 g 2 รีม 150 300 
6 กระดาษปกสีเหลือง 150 g 2 รีม 150 300 
7 ไสแฟมA4 4   แพ็ค 25 100 
8 เลม ปพ.๑ 2   เลม ๑๖๐ ๒๒๐ 
๙ แล็คซีน 1 นิ้ว 12   มวน 30 360 

10 หมึกEPSON L3110 สีชมพู เหลือง น้ําเงนิ ๒ ชุด 1,400 2,800 
11 หมึกEPSON L3110 สีดํา ๒ ชุด 350 700 
12 แฟมตรา ชาง สีเขียว A4 2 อัน 120 240 
13 ตะกราใสเอกสาร A4 2 อัน 200 400 
14 ตลับชาติ น้ําเงิน  1 อัน 40 40 
15 ตลับชาติ สีแดง  1 อัน 40 40 

รวมท้ังสิ้น 8,200 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs) 

1. โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิชาการ 
ทันเวลาตามที่กําหนด 

2. โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่เก่ียวของถูกตองตามแบบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. การบริหารวิชาการดานเอกสารเปนไปดวยความเรียบรอย ทันตอเวลา 
2. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศดานการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ       

เปนประโยชนตอนักเรียนและโรงเรียน 

 
100 
100 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  โรงเรียนมีการจัดการเอกสาร แบบรายงานผลตางๆ ครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
7.2  โรงเรยีนบริหารจัดการดานเอกสารอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวกตอการสืบคน 

 
 
 
 
 

        ( นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ )      
             ผูรับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
 

     ( นางสาลิน ี สุขศิริ )   
        ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ    สงเสริมการศึกษาสูมาตรฐานสากลเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
กลุมงาน    บริหารวิชาการ      แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     รหัสกลุมงาน  วชก. 1-11 
มฐ. 1 ที่ ตัวบงช้ีที่  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
  1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

  1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
1.1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตนคติท่ีดีตองานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรยีน 
 1.2.2 ความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

    1.2.3  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
มฐ. ๒ ที่ ตัวบงช้ีที่ 2.3 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
มฐ. 3 ที่ ตัวบงช้ีที่         3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 
   3.2 ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1.1 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รหัส KPI ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.17, 2.18, 
2.20, 2.22, 2.23,  

ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  
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ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน      

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่แสดงออกถึงการทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 
ตัวชี้วัด 2.17 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2.18 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2.20 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 2.22 รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 
ตัวชี้วัด 2.23 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวทิพาภรณ  มะหิน, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ    ๘,๐00   บาท 
_____________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 

ในป พุทธศักราช 2558 ประเทศไทยไดก าวเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสําคัญ
ในการเสริมสรางความรวมมือกับประชาคมอาเซียน  เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)  จึงกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนกลไก
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การศึกษา มุงพัฒนานักเรียนใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ อันจะเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาความ
เจริญรุงเรืองในภูมิภาคอาเซียนใหมีความเขมแข็ง  และเตรียมความพรอมใน   การเปนสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียน  ใหมีความสามารถติดตอสื่อสารและอยูรวมกันไดบนพ้ืนฐานของความสงบสุข   
 เน่ืองจากในปจจุบันประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนใน ภาษาจึงเปนสิ่งสําคัญในการเปนเครื่องมือ
ติดตอสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งภาษาสากลที่ยอมรับใหใชกันท่ัวโลก คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาอังกฤษ
จึงเปนภาษาสําคัญท่ีนักเรียนจะตองไดรับการสงเสรมิและพัฒนาอยางตอเนื่องและเขมขน ทางโรงเรียนวัดบางไกร
นอก  เล็งเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ จึงมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมวาจะเปนกิจกรรม English every day กิจกรรมคลินิก ABC การใช
ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การจัดทําปายคําศัพทภาษาอังกฤษตางๆ ในโรงเรียน  เพ่ือสรางบรรยากาศ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ  เปนตน ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการนี้ ข้ึนเพ่ือเปนการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศใหกับนักเรียนในโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 2.2  เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน   
 2.3  เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 2.4  เพ่ือสงเสริมการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
 2.5 เพื่อใหนักเรียน สามารถเรียนรู – เขาใจการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 
    2.6 เพื่อใหนักเรยีนมทีักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รกัการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง  เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
   2.7 เพ่ือใหนักเรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สรางสรรคตามระดับการศึกษา 

3.  เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต(Out puts)  
 3.1.1  นักเรียนรอยละ 85 มีความสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารอยางงายในชีวิตประจําวันได 
 3.1.2  นักเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
 3.1.3  นักเรียนรอยละ 85 เห็นความสําคัญและเลือกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดถูกตอง
ตามสถานการณ 
 3.1.4  โรงเรียนมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
 3.1.5   โรงเรียนมีหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อและอุปกรณทันสมัย 
                3.1.6  รอยละ  100  ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รกัการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (KPI 1.30) 
  3.1.7  รอยละ  100  ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคตามระดับการศึกษา (KPI 1.31) 
  3.1.8  รอยละ  100  ของนักเรียนไดเรยีนรูประวัติศาสตรชาติไทย  สังคมศึกษา  
ประชาธิปไตย  มีความเปนพลเมืองไทยและพลโลก (KPI 1.35) 
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3.2 ผลลัพธ (Out comes)  
           3.2.1  นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 
 3.2.2  นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมยั สามารถเรียนรูไดอยางเต็มศกัยภาพ  
 3.2.3 นักเรยีนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 
      3.2.4  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ   มีความ                      
คิดสรางสรรคตามระดับการศึกษา 
      3.2.5  นักเรียนทุกคนไดเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
    น.ส.ทิพาภรณ  มะหิน/

น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาสู

มาตรฐานสากล 
    น.ส.ทิพาภรณ  มะหิน 

และคณะครู 
 - จัดทําปายคําศัพทภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน 
 

500 
  

500 
 น.ส.ทิพาภรณ  มะหิน 

 - ปรบัปรุง/พัฒนาหองเรียน
ภาษาอังกฤษ/ซอมแซมสื่อ วัสดุ 
อุปกรณในหองเรียนเมื่อชํารดุ 

 
500 

  
500 

  

 - จัดซื้อ สื่อ วัสดุอุปกรณทางภาษา 1,000     

 
 
 
 
 
 

 

- กิจกรรมวันครสิตมาส                  
- คายสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ      
- จัดทําเอกสารบัญชีคําศัพท
ภาษาอังกฤษ                              
- การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ       
- กิจกรรมภาษาอาเซยีนหนาเสาธง    
- กิจกรรมคายอาเซียน 

๑,๕00 
 
 
 

๕๐๐ 
500 

 
1,000 

 
 
 
 

1,000 

 
 
 

500 

 
 

 
 
 
 
 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
น.ส.พิกุล/น.ส.ธนันพัชร 

5. นิเทศ  กํากับ ติดตาม     ผูอํานวยการ  

6. รายงานผลการดําเนินงาน     น.ส.ทิพาภรณ  มะหิน 

รวม ๘,๐๐๐  
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5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณจากราชการ   จํานวน  ๘,๐๐๐  บาท 
     5.2 งบประมาณจากภายนอก   จํานวน      -  บาท 
        รวม    ๘,๐๐๐  บาท 
 
รายการวัสดุ-อปุกรณที่ใชในการดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้ 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g ๗   รมี 120 ๘๔๐ 
2 กระดาษการดขาว A4/180 g 1   รมี 300 300 
3 กระดาษโปสเตอรสีชนิดบางคละสี 30 แผน 6 180 
4 แผนเคลือบบัตรขนาด A4 2   หอ 500 1,000 
5 กาว TOA 16 ออนซ ๑   กระปุก ๔๐ ๔๐ 
6 ไสแฟม A4 4   แพ็ค 25 100 
7 กาว UHU stick 2   แทง 65 130 
8 คลิปดํา No.111 ๒   กลอง 25 ๕๐ 
9 คลิปดํา No.113 1   กลอง 20 20 

10 ลวดเสียบกระดาษ ๔   กลอง 10 ๔0 
11 ลูกแม็กซ เบอร 35 2   กลอง 12 ๒๔ 
๑๒ ลูกแม็กซ เบอร ๑๐ ๓   กลอง 7 ๒๑ 
๑๓ ลูกแม็กซ เบอร T๓ 1   กลอง 50 ๕๐ 
๑๔ กาว 2 หนาบาง 1 นิ้ว ๓   มวน 40 ๑๒๐ 
๑๕ ปากกาไวทบอรดสีแดง ดํา น้ําเงิน 

สีละ ๒ ดาม 
๖   ดาม 25 ๑๕๐ 

๑๖ กระดาษปกสี ๑๕๐ กรมั (โอโรส) 1   รมี 150 150 
๑๗ แลคซีน 1.5 นิ้ว (หนังไก) 2   มวน 45 90 
๑๘ แลคซีน ๒ นิ้ว (หนังไก) ๑   มวน ๖๐ ๖๐ 
๑๙ เย่ือกาว 2 หนา แบบหนา 3 M 1   มวน 130 130 
๒๐ กระดานครอสเวิรสระดับประถม 

(ใชสําหรับฝกและนําเขารวมการแขงขัน) 
๑   ชุด ๕๙๐ ๕๙๐ 

๒๑ กระดาษโปสเตอรสีชนิดหนาคละสี ๒0 แผน ๙ ๑๘๐ 
๒๒ กาว ๒ หนา บาง 0.5 นิ้ว ๑   มวน ๒๐ ๒๐ 
๒๓ กาว ๒ หนา บาง ๑.5 นิ้ว ๓   มวน ๖๐ ๑๘๐ 
๒๔ กระดาษปกสี ๑๕๐ g ๑   รีม ๑๕๐ ๑๕๐ 
๒๕ ฟวเจอรบอรด ขนาด 120×90 สีฟา ๒   แผน 100 ๒๐๐ 
๒๖ ฟวเจอรบอรด ขนาด 120×90 สีขาว ๑   แผน 100 ๑๐๐ 
๒๗ ฟวเจอรบอรด ขนาด 120×90 สีน้ําตาล ๑    แผน 100 ๑๐๐ 
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ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
๒๘ หมุดติดบอรด กลอง 100 ตัว ๑    กลอง ๕๕ ๕๕ 
๒๙ เข็มหมุดปกผากลองใหญ  ๑    กลอง ๑๒๐ ๑๒๐ 
๓๐ เทปใสแกน   ๑/๒ นิ้ว ๒   มวน ๕๐ ๑๐๐ 
๓๑ เทปใสแกน   ๓   นิ้ว ๓    มวน ๖๐ ๑๘๐ 
๓๒ กรรไกรใหญ ๑    อัน ๘๐ ๘๐ 
๓๓ ปนกาว ๑    อัน ๑๕๐ ๑๕๐ 
๓๔ แทงกาว ๑    หอ ๓๐๐ ๓๐๐ 
๓๕ อุปกรณ ไฟประดับและของตกแตง 

ตนคริสมาสต 
  

๑,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
๓๖ คาถายเอกสารบัญชีคําภาษาอังกฤษ  ๕๐๐ ๕00 

รวมท้ังสิ้น ๘,๐๐๐ 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs) 
  - นักเรียนมีความสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารอยางงายในชีวิตประจําวันได 
  - นักเรียนเห็นความสําคัญและเลือกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดถูกตองตาม
สถานการณ  
  -  โรงเรียนมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
  -  โรงเรียนมีหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อและอุปกรณทนัสมัย 
  - รอยละของนักเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (KPI 1.30) 
 -  รอยละของนักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสรางสรรคตามระดับการศกึษา  (KPI 1.31) 
 -  รอยละของนักเรยีนไดเรียนรูประวัติศาสตรชาตไิทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตยมี
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  (KPI 1.35) 

 
85 
85 

 
100 
85 

 
100 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ(Out comes)  
  - นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม 
 - โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 - นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
 - นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสรางสรรคตามระดับการศึกษา 
 - นักเรียนทุกคนไดเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 
95 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  นักเรียนทุกระดบัชั้นใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 
 7.2  นักเรียนเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 7.3  โรงเรียนมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 7.4  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
 7.5 นกัเรียนสามารถเรียนรู – เขาใจการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 
   7.6  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง                
เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซยีน 
    7.7  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรคตาม
ระดับการศึกษา 

 
 
 

( นางสาวทิพาภรณ  มะหิน )                    
ผูรับผดิชอบโครงการ  

 
 
 
  

( นางสาลนิ ี สุขศิริ )    
  ผูอนุมัติโครงการ  
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ         อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   รหัสกลุมงาน  วชก. 1-12 
กลุมงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบงชี้ที่ 1.2    คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
                      1.2.1  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่ 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมี

คุณภาพ 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(SDGs) เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัส KPI ที่  2.29, 2.35, 2.36, 2.40, 2.42  
ตัวชี้วัด 2.29 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูและบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา

ทักษะอาชีพตามความถนัด 
ตัวชี้วัด 2.35 รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด 2.36 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environment Education Sustainable Development: EESD) 
ตัวชี้วัด 2.39 รอยละของสถานศึกษามีการสงเสริมการคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.40 รอยละของสถานศึกษางดการใชพลาสติก และโฟม ในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.42 รอยละของแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหสามารถ

บรกิารทางการศึกษาและมีกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย, นางยุวดี   ทองคาํ 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓      
งบประมาณ       2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในสภาวะปจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานลดนอยลง เนื่องจากประชากรในประเทศมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน แตจํานวนทรัพยากรและพลังงานมีจํานวนจํากัด  จึงมีความจําเปน  ใหเกิดการรณรงคและสงเสริมขึ้น   
เพ่ือเปนการปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะนิสัยการใชพลังงานอยางประหยัดตั้งแตวัยเด็ก  สถานศึกษาจึงมีความ
จําเปนตองสอดแทรกกิจกรรมขึ้นภายในโรงเรียน   ใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและขยายผลไปสู
ผูปกครอง 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนกับนักเรียน 
  2.2 เพ่ือฝกความรับผิดชอบตอสวนรวมใหกับนักเรียน 
  2.3 เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนจนเปนนิสัยที่ดี และขยายผลไปสูผูปกครองและสังคม 
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3.   เปาหมาย  
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  
 3.1.1 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 รอยละ 90 เรียนรูวิธีประหยัดพลังงานและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม 

 3.1.2 นกัเรียนชั้นป.1-ป.6 รอยละ 90 รูจักการใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมลดภาวะโลกรอน 
 3.1.3 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 รอยละ 90 ไดเรียนรูถึงผลกระทบ จากการกระทําของมนุษยหรอื
ปรากฏการณธรรมชาติที่มีตอสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

 3.1.4 นักเรียนรอยละ 90 ไดเรียนรูวิธีการคัดแยกขยะแตละประเภทกอนทิ้ง 
 3.2 ผลลัพธ (outcome) 

 3.2.1 รอยละ 90 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
  3.2.2 รอยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม  

 3.2.3 โรงเรียนมีคาใชจายสาธารณูปโภคลดลงและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนดีขึ้น 
 3.2.4 นักเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดีในการใชทรัพยากรและพลังงาน และรูจักอนุรกัษสิ่งแวดลอม 
 3.2.5 นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการชวยรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรยีนและชุมชนวงกวาง 
 3.2.6 นักเรียนไดนําความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมไปเผยแพรและถายทอดใหคนอื่นตอไป 

 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
5 
6 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
จัดกิจกรรม“อาสาสมัครพิทักษบางไกรนอก” 

- จัดกลุมอาสาสมัครดูแลการใชน้ําและ
ไฟฟาของแตละชั้นเรียนและดูแลสิ่งแวดลอม
บริเวณรอบโรงเรยีน 

- คากระดาษ A4 ทําบันทึกกิจกรรม  
จัดกิจกรรม  “เสริมสรางศักยภาพธนาคาร
จุลินทรยีชีวภาพ”ใหความรูและใหบริการ
จุลินทรยีชีวภาพ 

- คากระดาษทําเอกสารเผยแพรความรู
(กระดาษA4) 

- คาอุปกรณทําน้ํายาเอนกประสงคจากน้ํา
หมักชีวภาพ 
กิจกรรมรักษคลองบางกอกนอย 

-คากระดาษทําเอกสารเผยแพรความรู 
-คาปายรณรงคการคัดแยกขยะ 

นิเทศ/ติดตาม 
สรปุรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 

300 
 
 

500 
1,080 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางยุวดี  ทองคาํ 
น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย 

 
 
 

 
นางยุวดี  ทองคาํ 

น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย 

 
 
 
 
 
 

นางยุวดี  ทองคาํ 
น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย 

 

ผูอํานวยการ 
นางยุวดี  ทองคาํ 

 รวม 2,000 บาท  
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5.  งบประมาณ 
 5.1 เงนิงบประมาณราชการ จํานวน 2,000 บาท 
 5.2 เงนินอกงบประมาณ จํานวน     -      บาท 
  รวม 2,000 บาท   
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
2 ที่โกยขยะ 5 40 200 
3 ถุงด าขนาดใหญ 5 65 325 
4 ไมกวาดทางมะพราว 5 65 325 
5 ผักซักฟอก 1,000 กรัม 2 120 240 
6 กลองใสแฟม 2 90 180 
7 กรรไกรใหญ 1 80 80 
8 เชือกฟาง 1 50 50 

รวมท้ังสิ้น 2,000 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค 

ผลผลิต (Out puts)  
1. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนเรียนรูวิธีประหยัดพลังงานและใหความสําคัญกับ

สิ่งแวดลอม 
2. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนรูจักการใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมลด

ภาวะโลกรอน 
3. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนไดเรียนรูถึงผลกระทบ จากการกระทําของมนุษย

หรือปรากฏการณธรรมชาติท่ีมีตอสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
4. นักเรียนทุกคนไดเรียนรูวิธีการคัดแยกขยะแตละประเภทกอนทิ้ง 

 
100 
100 
100 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ 
1. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดาํรงชีวิตที่มคีุณภาพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. รอยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสรมิความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
3. รอยละของคาใชจายคาสาธารณปโภคตอเดือนลดลง 
4. รอยละของนักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใชทรัพยากรและพลังงานและ

รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม 
5. รอยละของนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการชวยรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

และชุมชนวงกวาง 
6. รอยละของนักเรียนไดนําความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมไปเผยแพรและ

ถายทอดใหคนอ่ืนตอไป 

 
100 

 
100 

 
10 

100 
 

100 
 

100 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 คาใชจายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 7.2 นกัเรียนชวยรักษาส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู ทําใหโรงเรียนและชุมชน

เปนโรงเรียนและชุมชนที่นาอยู 
 7.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการแยกขยะเปนประเภทกอนท้ิง 
 7.4 นกัเรียนนําความรูไปถายทอดแกผูปกครองและขยายวงกวางตอไป 

 
 
 
 
      ( นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย)       
                               ผูรับผิดชอบโครงการ   
           
 
 
 
 

( นางสาลินี  สุขศิริ )   
                               ผูอนมุัติโครงการ 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    รหัสกลุมงาน วชก. 1-14  
กลุมงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรยีน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.2.2  ความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ท่ี   3.1  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 
     3.2  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1.1 สง เสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และ
พลเมืองโลก ที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม  

รหัส KPI ที่  1.1, 1.2, 1.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 
ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางยุวดี   ทองคํา, นายอนุวัตร  ธิระมาร,น.ส.พิกุล  สีมาเพชร, 

      นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ  
ระยะเวลาการดําเนินงาน  1 ตุลาคม 256๒  -30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ   10๓,๗๑๐ บาท         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการจัดสรรงบประมาณจากโครงการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความสําคัญและจําเปนที่ตอง
สงเสรมิและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  โดยมุงเนนพัฒนาองค
รวมของความเปนมนุษย  ท้ังรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  เปนผูท่ีมีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
และรวมถึงการมีจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

2. วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาขององคความรูตางๆ  นําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชพัฒนา
ตนเอง 
  2.2  เพ่ือชวยเพ่ิมพูนประสบการณของผูเรียนไดฝกฝนทักษะ ไดเรยีนรูโดยการปฏิบัติจริง 
  2.2  เพ่ือใหผูเรียนไดคนพบความสนใจ  ความถนัด  และสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
  2.3  เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะดีเดนของความเปนประชาธิปไตย  เปนผูนํา  ผูตาม  ฝกแสดงความ
คิดเห็น และฝกความรับผิดชอบ   
  2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  คานิยมในการดําเนินชีวิต  และเสริมสรางศีลธรรม  จริยธรรม 
  2.5  เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกทําประโยชนเพื่อสังคม  และประเทศชาติ 
 

3. เปาหมาย 
  3.1 ผลผลิต  (Outputs) 
  3.1.1  ผูเรียนรอยละ  80  เห็นคุณคาขององคความรูตางๆ  นําความรูและประสบการณที่ไดรับมา
ใชพัฒนาตนเอง 
       3.1.2  ผูเรียนรอยละ  100  ไดรับการเพ่ิมพูนประสบการณเรียนรูโดยการปฏิบัติจรงิ 
       3.1.3  ผูเรียนรอยละ 80 คนพบความสนใจ  ความถนัด  และไดรับการสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม   
สรางสรรคในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตน  
       3.1.4  ผูเรยีนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต  และ
เสริมสรางศีลธรรม  จริยธรรมผานการจัดกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม จรยิธรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน  
       3.1.5  ผูเรียนรอยละ  80  มีจิตสํานึกทําประโยชนเพ่ือสังคม  และประเทศชาติ 
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  3.2  ผลลัพธ (Outcomes) 
       3.1.1  ผูเรยีนนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชพัฒนาตนเอง 
       3.1.2  ผูเรยีนเรียนรูจากประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
       3.1.3  ผูเรียนไดคนพบความสนใจ  ความถนัด  และไดรับการสงเสริมพัฒนาใหเปนความสามารถ
พิเศษของตน  
       3.1.4  ผูเรียนพัฒนาบุคลกิภาพ  เจตคติ  คานิยมดานศีลธรรม จริยธรรมในการดําเนินชวีิต   
       3.1.5  ผูเรียนมีจิตสํานึกทําประโยชนเพ่ือสังคม  และประเทศชาติ 
 
4. การดําเนินการและรายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

2. แตงตั้งคณะทํางานและดําเนินการตาม
กิจกรรมตอไปนี้ 

 
 

   
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และคณะครูทุกทาน 

3. กิจกรรมชมุนุม     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

- จัดทําเอกสาร   
- ใบสมัครชุมนุม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  
- วัสดุ อุปกรณการจัดกิจกรรม  
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 

 
๑๒๐ 

 
๒,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

และคณะครูทุกทาน 

4. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 - หนังสือขออนุญาตผูปกครอง  ๑๒๐   และคณะ 

 - แบบประเมินความพึงพอใจ      

 
- ภาพกิจกรรมการอยูคายพักแรม  
- คาวิทยากร 

 
 

๕,๘๓๐ 
  

 

 - คาอาหาร (ใชงบโครงการอาหารกลางวัน)      

 - คาอาหารวาง ๘๔ คน x ๓๐ บาท x ๒ วัน  ๕,๐๔๐    

 
- คาวัสดุอุปกรณ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
๒,000 
 

 
 

 
 

5. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารีสํารอง     นางยุวดี  ทองคํา 

 
 
 

 

- หนังสืออนุญาตผูปกครอง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพกิจกรรมการเขาคาย  
- คาอาหาร  (ใชงบโครงการอาหารกลางวัน) 

 ๑๒๐ 
 
 
 

 
 
 

 

 

และคณะ 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ผูรับผดิชอบ 

1 2 3 4  
 - คาอาหารวาง 7๖ คนx 3๐ บาท x ๑ วัน 

- คาวัสดุ อุปกรณ   
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 2,๒๘๐ 
๑,๐๐๐ 
 

   

๖. กิจกรรมแนะแนว     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - จัดทําเอกสารตลอดป     และครูประจําชั้น 

๗. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ภาพกิจกรรม 
   

 
 

 
และคณะ 

๘. กิจกรรมวันราชสดุดีลูกเสือ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ภาพกิจกรรม 
 

 
   

 
และคณะ 

 
๙. กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษา

ปฐมวัย   
    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ  

และคณะ 

 -  หนังสืออนุญาต 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา  
-  คาเขาชมทัศนศึกษา   
-  คาพาหนะ 
-  คาอาหาร  (งบอาหารกลางวัน) 
-  คาอาหารวาง ๔๓คนx 3๐ บาท x ๒ มื้อ 

    
 
 

๘,๖๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๒,๕๘๐ 

 

1๐. กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี  1-6     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. 
 

๑๒. 
 

 

- หนังสืออนุญาต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา 
- คาเขาชมทัศนศึกษา   
- คาพาหนะ 
- คาอาหาร  (งบอาหารกลางวัน) 
- คาอาหารวาง ๑๖๐คนx 3๐ บาท x ๒ มื้อ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสา 
- ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมบางไกรนอกมารยาทงาม 
ตามวิถีไทย 
-ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๓๒,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

 
๙,๖๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
และคณะ 

น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
และคณะครูทุกทาน 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ผูรับผดิชอบ 

1 2 3 4  
๑๓. กิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม  

๑๓.๑ การแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
- จางเหมาพาหนะ ๑ คัน x ๑,๕๐๐ บาท 

๑,๕๐๐    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และคณะครูทุกทาน 

 - คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 
๑) นักเรียน ๔๐ บาทx ๒๗ คน 
๒) ครูผูควบคุมดูแล ๘๐ บาท x ๓ คน 
๑๓.๒ การแขงขันระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
- จางเหมาพาหนะ ๑ คัน x ๓,๐๐๐ บาท 
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 
๑) นักเรียน ๔๐ บาทx ๙ คน 
๒) ครูผูควบคุมดูแล ๘๐ บาท x ๓ คน 
- คาวัสดุ อุปกรณ 

 
๑,๐๘๐ 
๒๔๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓๖๐ 
๒๔๐ 

๒,๐๐๐ 

   
 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และคณะครูทุกทาน 

1๔ นิเทศ กํากับ  ติดตาม      ผูอํานวยการ 
1๕ รายงานผลการดําเนินงาน     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

รวม ๑๐๓,๗๑๐  
 
 5. งบประมาณที่ใช 
     5.1 เงนิงบประมาณ  
   งบเงินคาจัดการเรียนการสอน   จํานวน  ๘,๔๒๐  บาท 
   งบเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) จํานวน          ๙๕,๒๙๐  บาท 
     5.2 เงนินอกงบประมาณ     จํานวน       -     บาท 
         รวม        10๓,๗๑๐  บาท 
 
ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

๑ กระดาษ A๔/๘๐ แกรม ๓ รีม ๑๒๐ ๓๖๐ 
๒ วัสดุ อุปกรณการจัดกิจกรรมชุมนุม ๑๐ ชุมนุม ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 

- คาอาหารวาง ๒ มื้อ 
- คาวัสดุ อุปกรณจัดกิจกรรม 
- คาวิทยากร 

๒ วัน 
๘๔ คน 

 
๓๐ 

๒,๐๐๐ 
๕,๘๓๐ 

 
๕,๐๔๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๘๓๐ 
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ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

๔ กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารีสํารอง ๑ วัน   
 - คาอาหารวาง ๑ มื้อ 

- คาวัสดุ อุปกรณจัดกิจกรรม 
๗๖ คน ๓๐ 

๑,๐๐๐ 
2,280 
1,000 

๕ กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย  
-  คาเขาชมทัศนศึกษา   
-  คาพาหนะ 
-  คาอาหารวาง ๒ มื้อ 

๑ วัน 
๔๓ คน 
๑ คัน 
๔๓คน 

 
๒๐๐ 

๘,๐๐๐ 
3๐ 

 
๘,๖๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๒,๕๘๐ 

๖ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปที่  1-6 
-  คาเขาชมทัศนศึกษา   
-  คาพาหนะ 
-  คาอาหารวาง ๒ มื้อ 

๑ วัน 
๑๖๐ คน 

๒ คัน 
๑๖๐ คน 

 
๒๐๐ 

๘,๐๐๐ 
3๐  

 
๓๒,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๙,๖๐๐ 

๗ กิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม  
๗.๑ การแขงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- จางเหมาพาหนะ  
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 
       ๑) นักเรียน  
       ๒) ครูผูควบคุมดูแล  
๗.๒ การแขงขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
- จางเหมาพาหนะ  
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 
      ๑) นักเรียน  
      ๒) ครูผูควบคุมดูแล  
- คาวัสดุ อุปกรณ 

๑ วัน 
 

๑ คัน 
 

๒๗ คน 
๓ คน 

 
๑ คัน 

 
๙ คน 
๓ คน 

 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๔๐ 
๘๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๔๐ 
๘๐ 

๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๐๘๐ 
๒๔๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๓๖๐ 
๒๔๐ 

๒,๐๐๐ 
รวม 10๓,๗๑๐ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

ผลผลิต (Output) 
1.  รอยละของผูเรียนที่เห็นคุณคาขององคความรูตางๆ  นําความรูและ  
ประสบการณที่ไดรับมาใชพัฒนาตนเอง 
2.  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเพ่ิมพูนประสบการณเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
3.  รอยละของผูเรียนที่คนพบความสนใจ  ความถนัด  และไดรับการสงเสริมใหมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตน  
4.  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  คานิยมในการ 
ดําเนินชีวิต  และเสริมสรางศีลธรรม  จริยธรรมผานการจัดกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
5.  รอยละของผูเรียนที่มีจติสํานึกทาํประโยชนเพื่อสังคม  และประเทศชาติ 

 
80 

 
100 
80 

 
100 

 
 

80 
ผลลัพธ (Outcomes) 
     1.  ผูเรียนนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาใชพัฒนาตนเอง 
     2.  ผูเรียนเรียนรูจากประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
     3.  ผูเรียนไดคนพบความสนใจ  ความถนัด  และไดรับการสงเสริมพัฒนาใหเปน    
ความสามารถพิเศษของตน  
     4.  ผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคต ิคานิยมดานศีลธรรม จริยธรรมในการดาํเนิน
ชวิีต   
      5.  ผูเรียนมีจิตสาํนึกทําประโยชนเพ่ือสังคม  และประเทศชาติ 

 
100   
100   
100 

 
100 
100 

 
7. ผลคาดวาจะไดรับ 
 7.1  เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาขององคความรูตางๆ  นําความรูและประสบการณที่ไดรับมาใชพัฒนา
ตนเอง 
  7.2  เพ่ือชวยเพิ่มพูนประสบการณของผูเรียนไดฝกฝนทกัษะ ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
  7.3  เพ่ือใหผูเรียนไดคนพบความสนใจ  ความถนัด  และสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
  7.4  เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะดีเดนของความเปนประชาธิปไตย  เปนผูนํา  ผูตาม  ฝกแสดงความ
คิดเห็น และฝกความรับผดิชอบ 
  7.5  เพ่ือพัฒนาบคุลิกภาพ  เจตคติ  คานิยมในการดาํเนนิชีวิต  และเสริมสรางศีลธรรม  จริยธรรม 
  7.6  เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกทาํประโยชนเพ่ือสังคม  และประเทศชาติ                    
  
 
 
  (นางสาวพินทุสร   แสงเนตร)            (นางสาลนิี  สุขศิริ)  
       ผูรับผิดชอบโครงการ             ผูอนุมัติโครงการ  
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โครงการ  จัดการเรียนรูสูความพอเพียง                          รหัสกลุมงาน วชก. 1-14          
กลุมงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
มฐ. ที่  1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
          1.1.1  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

 1.1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 1.1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1.6  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 1.2.1   การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
 1.2.2   ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 1.3.3   การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 1.2.4   สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มฐ. ที่  2  ตัวบงชี้ท่ี  2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุมเปาหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรู                        
       อยางมีคุณภาพ 

มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ที่   3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน 
                                     ชีวิตได 
   3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุ 

       การจัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(SDGs) เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัส KPI ที่  2.29, 2.35, 2.36, 2.40, 2.42  
ตัวชี้วัด 2.29 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูและบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา

ทักษะอาชีพตามความถนัด 
ตัวชี้วัด 2.35 รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวชี้วัด 2.36 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environment Education Sustainable Development: EESD) 

ตัวชี้วัด 2.39 รอยละของสถานศึกษามีการสงเสริมการคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.40 รอยละของสถานศึกษางดการใชพลาสติก และโฟม ในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.42 รอยละของแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหสามารถ

บรกิารทางการศึกษาและมีกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวชฎาพร เสารคํา  นางสาวธนันพัชร   โพธิ์งามพุม  นางสาวพิกุล  สีมาเพชร    
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561๒ – 30 กันยายน 2563               
งบประมาณ   4,000  บาท 
 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางดํารงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนา และการบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่สองสวางใหเห็นทางที่กาวเดินตอไป ที่เนนการเจริญเติบโตที่คอย ๆ 
เกิดขึ้นตามศักยภาพที่มีอยูอยางมีเหตุมีผลเปนขั้นเปนตอนดวยความมั่นคง และเตรียมพรอมดวยความไมประมาท 
ในการรับมือกับวิกฤตตางๆ  โรงเรียนจึงถือเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  เพ่ือใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม  สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
2.3  เพ่ือใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ               

ในการจัดการเรียนรู 
2.4  เพ่ือประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับแหลงเรยีนรู และภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ

เรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     
3.  เปาหมาย 

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 รอยละ  100  ของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  3.1.2  รอยละ  100  ของโรงเรียนจัดการศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.1.3  รอยละ  85  ของโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผานการประเมิน  

  3.1.4  รอยละ  100 ของผูเรียนเขารวมกิจกรรม สงเสรมิการอนุรักษ ฟนฟู ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
  3.1.5  รอยละ  100  สถานศึกษาที่ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน (6 ครั้ง/ป)  
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3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
  3.2.1 นักเรยีนทุกคนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชวีิตที่มีคุณภาพตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.3 โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผานการประเมิน 
  3.2.4 ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม 
  3.2.5 โรงเรียนใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน (6 ครั้ง/ป)  
           
4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ       

ท่ี กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     นางสาวชฎาพรและคณะครู 
2. แตงต้ังคณะกรรมการทํางานและคณะ

ดําเนินการตามกิจกรรมตอไปนี้ 
 
 

   นางสาวชฎาพร เสารคํา 
 

3. กิจกรรมเรียนรูเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
ตามแนวคิดศาสตรพระราชา             
สูการพัฒนาชุมชน 

 
 

500 

 
 
 

 

 
 

500 

 
 
 
 

 
 

นางสาวชฎาพร เสารคํา 
และนางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

 - กิจกรรมศาสตรพระราชา 1,500  1,๐๐๐  น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 - กิจกรรมโครงคณุธรรม                   

ตามแนวคิดศาสตรพระราชา 
    น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

 - กิจกรรมรูจด  รูจริง  รูจาย 500    น.ส.ธนันพัชร  ,น.ส.ชฎาพร 

4 กิจกรรมเรียนรูแหลงเรียนรูและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัดบางไกรนอก 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 - วัดอุทยาน     และนางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
 - วัดไทยเจริญ      

6. นิเทศ กํากับ ติดตาม      น.ส.ชฎาพร เสารคํา 

7 สรุปรายงานผล     น.ส.ชฎาพร เสารคํา 

รวม 4,๐00 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

5.   งบประมาณที่ใช 
      5.1 งบประมาณจากราชการ  จํานวน   4,๐00     บาท 
      5.2 งบประมาณภายนอก  จํานวน      -          บาท 
     รวม   4,๐00     บาท 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 วัตถุดิบในการทําน้ํายาอเนกประสงค   2,384 
 -สับปะรด 9 กิโลกรัม 40 360 
 -น้ําตาลทรายแดง (แบบใสเฉากวย) 9 กิโลกรัม 22 396 
 -ใบชา 3 มา 2  กลอง 30 60 
 - N 70 9 กิโลกรัม 70 630 
 -เกลือ 6 กิโลกรัม 19 96 
 -น้ํามันหอมระเหย  กลิ่นสม  ขนาด 90 ml 2 ขวด 420 840 

2 สติกเกอรกันน้ํา  ขนาด  A 4   1 เลม 158 158 
3 กระดาษ A 4  180  แกรม ๒ รีม   120 ๒๔0 
4 หมึกEPSON L2๑0 สีดํา ชมพู เหลือง น้ําเงิน ๑ ชุด 1,400 1,400 

รวมท้ังสิ้น 4,000 
 
6.    การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs) 

1. รอยละของนักเรยีนท่ีไดรบัการพัฒนาทักษะการดาํรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. รอยละของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. รอยละของโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผานการประเมนิ  
4. รอยละของผูเรียนเขารวมกิจกรรม  สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  

ศิลปะ  วัฒนธรรม  
5. รอยละของโรงเรียนตนแบบประเภทตางๆจัดกิจกรรมการเรียนรูผาน

เกณฑมาตรฐาน  
6. รอยละของครทูี่ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนํา

บรบิทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
 

 
100 

 
100 

 
85 

100 
 

100 
 

90 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลลัพธ (Outcomes) 

1. นักเรียนทุกคนท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ          
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนตนแบบเศรษฐกจิพอเพียง  ผานการประเมิน 
4. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม  สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  ศิลปะ  

วัฒนธรรม 
5. โรงเรียนตนแบบประเภทตางๆจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกณฑ

มาตรฐาน 
6. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและ      

ภูมิปญญาทองถ่ิน                  

 
 

ทุกคน 
 

โรงเรียนมีการจดัการศึกษา 
ผานการประเมนิ 

ทุกคน 
 

ผานเกณฑมาตรฐาน 
 

รอยละ  90 
 

   
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.2  นักเรียนเขารวมกิจกรรม  สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
7.3 ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ               

ในการจัดการเรียนรูไดรับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับแหลงเรียนรู และภมูปิญญาทองถ่ินในการจัดการ
เรียนรูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
                             ( นางสาวชฎาพร เสารคํา) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

     ( นางสาลิน ี สุขศิริ ) 
                 ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ    จัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน รหัสกลุมงาน วชก. 1-15 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ      แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครอืขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
  5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยาง

เหมาะสม เพียงพอ 
รหัส KPI ที่ 4.9, 4.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15 
 ตัวชี้วัด 4.9 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 4.10 ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศึกษามีผลการประเมนิคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.14 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 5.15 ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวนัทจนันท ซอนกลิ่น, นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ, นายอนุวัตร  ธิระมาร  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓          
งบประมาณ    26,400  บาท 
___________________________________________________________________________ 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารการศึกษาตามหลักการ 4M ไดแก การบริหารคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหาร
จัดการ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้น วัสดุ อุปกรณเปนสวนสําคัญที่จะตองมีการจัดหาเพ่ือเปนองคประกอบใน
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน  ในทางบริหารนั้นถาหากงบประมาณมีไมเพียงพอ ก็จะสงผลตอการบริหารจัดการ
ดานอ่ืน โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ ดังน้ัน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนจึงตองมีการวางแผนการ
ใชงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือจัดทําสื่อ การเรียนการสอน ทางโรงเรียน
จึงไดจัดทําโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณใหเพียงพอตอ
ความตองการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือบรหิารจัดการงบประมาณใหเพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรยีนการสอน 
2.2 เพื่อใหครูมีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนไวใชงาน 

3.  เปาหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Out puts)  
             3.1.1 รอยละ 95 ของโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณครบตามความตองการการใชงาน 
   3.1.2 รอยละ 95 ของครูมีวัสดุ อุปกรณไวใชจัดทําสื่อการเรียนการสอน  
      3.2 ผลลัพธ (Out comes)  
             3.2.1 การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 ครมูีสื่อการเรยีนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมไดอยางราบร่ืน  
 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 

 
 

3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 
- สํารวจความตองการวัสดุอุปกรณ 
- จัดทําขอมูลในการจัดซื้ออุปกรณ 
- สั่งซื้อวัสดุอุปกรณตามความ

ตองการของครู 
นิเทศ  กํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

16,400 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูอํานวยการ 
 

น.ส.นัทจนันท ซอนกลิ่น 
น.ส. กนิษฐา  วรรณวงษ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

 
ผูอํานวยการ 

น.ส.นัทจนันท ซอนกลิ่น 

 รวม 26,400    
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

5. งบประมาณ 
      5.1 งบประมาณจากราชการ       จํานวน     6,400    บาท 
      5.2 งบประมาณจากภายนอก             จํานวน 20,000  บาท 
                                               รวม    26,400  บาท 
 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ  ดังนี ้

- กระดาษ A4  80 แกรม จํานวน  43  รีม 
- กระดาษ A4  70 แกรม จํานวน  30  รีม 
- ใสแฟม  30 หอ 
- กระดาษการขาว 150 แกรม 2 หอ 
- กาวโฟม 3M  5  มวน  
- กาวสองหนาแบบบาง 0.5 นิ้ว  10 มวน 
- กระดาษการดสี 120 แกรม  5 รีม 
- หมึกเครื่องปร้ิน EPSON 4 ชุดละ 4 สี  
- ลวดเสียบกระดาษ 12 กลอง 
- แผนเคลือบพลาสติก 2 หอ 
- กระดาษเทาขาว 12 แผน 
- กระดาษโปสเตอรสีบาง  50 แผน 
- ชอลก เขียนกระดาน ขาว  19  
- ชอลก เขียนกระดาน สี  20 
- สติกเกอร  A4 1  หอ 
- กระดาษสติกเกอร  a4 2 หอ 
- หมึกเครื่องถายเอกสาร 

 
120x43 = 5,160 บาท 
110x30 = 3,300 บาท 

20x30 = 600 บาท 
250x2 = 500 บาท 
130x5 = 650  บาท 
20x10= 200 บาท 
120X5= 600 บาท 

250X4 = 4,000  บาท 
12X20 = 240 บาท 

500x2 = 1,000 บาท 
20x12=240 บาท 
50x6 = 300 บาท 

30x19 = 570 บาท 
35x20= 700 บาท 
250x1 = 250 บาท 
300x2 =600  บาท 

3,745 x 2 = 7,490 บาท 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs)  

1. รอยละของโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณครบตามความตองการการใชงาน 
2. รอยละของครูมีวัสดุ อุปกรณไวใชจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

 
95 
95 

ผลลัพธ (Outcomes)   
1. การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีสื่อการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมได

อยางราบรื่น 

 
95 
95 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 การบริหารจัดการงบประมาณเพียงพอในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 
7.2 ครูมีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการจัดทําส่ือการเรียนการสอนไวใชงาน 

 
 

 
 
 

( นางสาวนัทจนันท ซอนกลิ่น)            
     ผูรับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
 
 
    
    ( นางสาลินี   สุขศิริ )              
       ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ    สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ           แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     รหัสกลุมงาน วชก. 1-16 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครอืขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
  5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยาง

เหมาะสม เพียงพอ 
รหัส KPI ที่ 4.9, 4.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15 
 ตัวชี้วัด 4.9 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 4.10 ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศึกษามีผลการประเมนิคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมสีวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.14 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 5.15 ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวนุชรีภรณ จันทรสิงห, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓          
งบประมาณ    ๓๐๐,๙๘๙.๘๖บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนนโยบายทาง
การศึกษาที่ทางรัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษากับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณตามจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
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ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงเปน 5 ประเภท คือ คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คา
อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีความพรอมที่จะ
ไดรับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมและรัฐสนับสนุนคาใชจาย อยางเสมอภาคและเปนธรรมในรายการพ้ืนฐานดังนั้น
ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการ
รองรบันโยบายการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือบรหิารจัดการงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศกึษา 
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบายของรัฐ 
2.3 เพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามระเบียบการใชเงินอุดหนุน 

3.  เปาหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)  
 3.1.1  นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เปนคาจัดการเรียนการสอน 
 3.1.2  นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เปนคาหนังสือเรียน  
 3.1.3  นักเรียนรอยละ 100 ไดรบัการสนับสนุนการการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เปนคาอุปกรณการเรียน 

 3.1.4  นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการสนับสนนุการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เปนคาเคร่ืองแบบนักเรียน 
 3.1.5  นักเรียนรอยละ 100 ไดรบัการสนับสนุนการการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

3.2 ผลลัพธ (Outcomes)  
3.2.1 นักเรียนไดรับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนคาจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 นักเรียนไดรับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนคาหนังสือเรียน    
3.2.3 นกัเรียนไดรับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เปนคาอุปกรณการเรียน                         
3.2.4 นักเรียนไดรับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนคาเครื่องแบบนักเรียน 
3.2.5 นักเรียนไดรับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอยีด

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ผูรับผดิชอบ 

1 2 3 4  
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
การจัดสรรงบประมาณโครงการ
การสนับสนุนการการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

- คาจัดการเรียนการสอน 
- คาหนังสือเรียน 
- คาอุปกรณการเรียน 
- คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นิเทศ  กํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดาํเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

3๕,๘๙๕ 
๗๑,๔๖๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๕๘,๑๓๔.๘๖ 

3๕,๕๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
คณะทํางาน
งบประมาณ 

 
 
 

(ยกมา ๓๖,๗๔๓.๘๖-) 
(ยกมา ๓๙๕-) 
(ยกมา ๙๖๐-) 

 
ผูอํานวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

 รวม ๓๐๐,๙๘๙.๘๖  
 

หมายเหตุ นักเรียนระดับชั้นอนบุาล จํานวน ๔๓ คน และระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6  จํานวน ๑๖๐ คน 

5. งบประมาณ 
      5.1 งบประมาณจากราชการ จํานวน    ๓๐๐,๙๘๙.๘๖ บาท 
      5.2 งบประมาณจากภายนอก         จํานวน       -           บาท 
                                       รวม    ๓๐๐,๙๘๙.๘๖ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย(บาท) ราคารวม(บาท) 
๑ คาหนังสือเรียน 

- กอนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ 
- ระดับประถมศึกษาปท่ี ๒ 
- ระดับประถมศึกษาปท่ี ๓ 
- ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ 
- ระดับประถมศึกษาปท่ี ๕ 
- ระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ 
- คาผงหมึกถายเอกสาร 
- กระดาษ A๔ 
- อ่ืนๆ 

 
๔๓ ชุด 
๒๒ ชุด 
๒๔ ชุด 
๓๐ ชุด 
๑๙ ชุด 
๓๖ ชุด 
๒๙ ชุด 
๒ ชุด 
๑๐ รมี 

 
๒๐๐.๐๐ 

๖๒๕ 
๖๑๙ 
๖๒๒ 
๖๗๓ 
๘๐๖ 
๘๑๘ 

๓,๗๔๕ 
๑๒๐ 

 
รวม 

 
๘,๖๐๐.๐๐ 
๑๓,๗๕๐ 
๑๔,๘๕๖ 
๑๘,๖๖๐ 
๑๒,๗๘๗ 
๒๙,๐๑๖ 
๒๓,๗๒๒ 
๗,๔๙๐ 
๑,๒๐๐ 

๒๘,๐๕๓.๘๖ 
๑๕๘,๑๓๔.๘๖ 
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ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

๒ คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
- กอนประถมศึกษา 
- ระดบัประถมศึกษา 
- ยอดยกมา 

 

 
๔๓ คน 

๑๖๐ คน 

 
๓๐๐ 
๓๖๐ 
๙๖๐ 
รวม 

 
๑๒,๙๐๐ 
๕๗,๖๐๐ 

๙๖๐ 
๗๑,๔๖๐ 

๓ คาอุปกรณการเรียน  
- กอนประถมศึกษา 
- ระดบัประถมศึกษา 
- ยอดยกมา 

 

 
๔๓ คน 

๑๖๐ คน 
 

 
๒๐๐ 
๓๙๐ 
๓๙๕ 
รวม 

 
๘,๖๐๐.๐๐ 
๖๒,๔๐๐ 

๓๙๕ 
๗๑,๓๙๕ 

รวม ๓๐๐,๙๘๙.๘๖ 
 

6. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

1. ผลผลิต (Out  puts) 
  1. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสนับสนนุการจดัการศึกษาเปนคาจัดการเรียนการสอน  
  2. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสนับสนนุการจดัการศึกษาเปนคาหนังสือเรียน 
  3. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสนับสนนุการจดัการศึกษาเปนคาอุปกรณการเรียน                                  
  4. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสนับสนนุการจดัการศึกษาเปนคาเคร่ืองแบบนักเรียน                                                 
  5. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสนับสนนุการจดัการศึกษาเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

100 

100 

100 

100 

100 

2. ผลลัพธ (Out comes)  
   1. นักเรยีนที่ไดรับการสนับสนนุการจัดการศกึษาเปนคาจดัการเรียนการสอน  
   2. นกัเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเปนคาหนังสือเรียน                        
   3. นักเรยีนไดรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเปนคาอุปกรณการเรียน                        
   4. นกัเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเปนคาเคร่ืองแบบนักเรียน                    
   5. นักเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
100 

100 

100 

100 

100 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 การบริหารจัดการงบประมาณเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
7.2 นกัเรียนไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบายของรัฐ 
7.3 โรงเรียนเบิกจายงบประมาณเงินสนับสนุนการการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดถูกตองตามระเบียบ  

 
 
 ( นางสาวพินทุสร  แสงเนตร)         ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
      ผูรับผิดชอบโครงการ             ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ    สรางเสริมคณุธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ  รหัสกลุมงาน  วชก. 1-17 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
มฐ. ที่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

1.1.2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
1.1.3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรยีน 

   1.2.1)  การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   1.2.2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   1.2.3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   1.2.4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม   
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีท่ี   2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุมเปาหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมี
คุณภาพ 

มฐ. ที่ 3 ตัวบงช้ีที่  3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

   3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 

 1.1 สงเสริมความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  1.2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.1 ปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ นําไปสูการ
จัดกาศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอัมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคดืท่ี
ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมอืงโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

รหัส KPI ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 
 ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย                     
ทรงเปนประมุข 
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ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใฟสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพื้นที่ 

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน      

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่แสดงออกถึงการทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม , นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวรวงทอง  มาตผล  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563               
งบประมาณ   10,000 บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนการดาเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้อง              
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงคของสมเด็จ                    
พระเจาอยู หัว รัชกาลที่ 10 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตามนโยบายภายใต กรอบยุทธศาสตรชาติเก่ียวกับเรื่องคุณธรรม โดยรวมหารือ
กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาสาหรับเยาวชนสวนใหญ
ของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อใหเยาวชนทุกคน มีความรู 
ความสามารถ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนวิถีพุทธ
ดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการ
พัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง เปน” คือ มีปญญารูเขาใจในคุณคาแทใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญา  
และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนนิชีวิต โดยมีผูบริหาร และคณะครูเปนกัลยาณมิตร  ชวยกันพัฒนาดําเนิน                             
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การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีวิถีการทํางาน วิถีชีวิต  ถีการเรียนรู  วิถีวัฒนธรรมตางๆตามหลัก “ไตรสิกขา”                      
ที่นําไปสู “ปญญา”วิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขา ทั้ง  3 ดาน  ทั้งหมดน้ีเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) จัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับการปฏิบัติ             
ตนตามหลักทางพระพุทธศาสนา  และรูจักหนาที่ของตนในฐานะที่เปนพลเมืองของประเทศชาติ  สงเสรมิใหยึดมั่น              
ในระบอบประชาธิปไตย  ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาและ  
นึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน   
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค                    
ในโรงเรียนลดลง 
  2.2 เพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม การสรางเสรมิคณุธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับ                      
การจัดการเรยีนรูในชั้นเรยีน 
  2.3  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพใหเอ้ือตอการเรียนรูตามแนวทางวิถีพุทธ 
  2.4  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผูบริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
  2.5  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูแกนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 
  2.6  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมประจําวันพระ 
 
3. เปาหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

3.1.1  รอยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญูและมีความสํานึกในความเปนชาติไทย  
      3.1.2  รอยละนักเรยีนที่จบหลักสูตร  แตละระดับชั้นผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   
      3.1.3  ระดับ 5 ความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ                 

ครบทุกตัว  สอดคลองกับชวงวัย   
 3.1.4  รอยละของนักเรยีนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญา                  
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

 3.1.5  รอยละของโรงเรยีนจัดกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคม                   
และสิ่งแวดลอม   

3.1.6  รอยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดลดลง   
 3.1.7  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตามแนวทางวิถีพุทธ  

3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 3.2.1  นักเรียนทุกคนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  กตัญูและมีความสํานึกในความเปนชาติไทย                   

     3.2.2  รอยละนักเรียนที่จบหลักสูตร  แตละระดับชั้นผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงคตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   
 3.2.3  ระดับของความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมใหนักเรยีนมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว  
สอดคลองกับชวงวัย   
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     3.2.4  นักเรียนทุกคนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
       3.2.5  โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสรมิความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบตอสังคม  และส่ิงแวดลอม   

   3.2.6  รอยละของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดลดลง   
   3.2.7  นักเรียนทุกคนมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตามแนวทางวิถีพุทธ 
 
4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                    
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้                      

 
 

   น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 
และคณะครู 

2. - กิจกรรมหนาเสาธง       
 -  กิจกรรมเพ่ือนไหวเพ่ือน นองไหวพ่ี

ศิษยไหวครู 
    คุณครูทุกทาน 

 -  กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต     น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
   -  วาทะธรรมตามรอยพระราชดํารัส     น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 
 - กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม 

 
    น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

น.ส.รวงทอง  มาตผล 
 - กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม      
 -  สวดมนต  ทําสมาธิเชา-เย็น     น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม

คุณครูทุกทาน 
 - สวดมนตประจําสัปดาห     น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม

และคุณครูทุกทาน 
 - ทําบุญตักบาตร  ฟงเทศน 

ในวันธรรมสวนะ 
    น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม

และคุณครูทุกทาน 
 - การรักษาศีล  5     น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม

และคุณครูทุกทาน 
 - การใสชุดขาวในทุกวันพระ     น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม

และคุณครูทุกทาน 
 - การรับประทานอาหารมังสวิรัติ     น.ส.ชฎาพร  เสารคํา 

และคุณครูทุกทาน 
 - กิจกรรมรักษหองเรียน     คุณครูทุกทาน 
 - กิจกรรมประกวดหองเรียน     น.ส.รวงทอง  มาตผล 

และคุณครูทุกทาน 
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ท่ี กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

 - กิจกรรมนักออมนอยและ                    
กิจกรรมรักการออม 

    น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
และคุณครูท่ีรับผิดชอบ 

 - การจัดทําแผนการเรียนรูบูรณาการ           
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทุกกลุม
สาระ 

    น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
และคุณครูทุกทาน 

 - กิจกรรมจิตอาสานอย     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และสภานักเรียน 

 - กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม                6,600   น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 - กิจกรรมคนดีศรีเมืองนนท     น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

 - กิจกรรมสงเสริมความดี     น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 - กิจกรรมโฮมรูม     คุณครูประจําชั้น 
 - กิจกรรมสอบธรรมะ     น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 - กิจกรรมพระชวยสอน     น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
 -  กิจกรรมวันไหวครู 500    น.ส.เณศรพี ถนอมสินทรัพย 
 -  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ป.6  2,000   น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   

ระดับชั้นเรียน   
1,020  600  น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

 
3. นิเทศ   กํากับ  ติดตาม     ผูอํานวยการ 
4. สรปุรายงานผล    120 น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 

รวม 10,000 
 
5. งบประมาณท่ีใช                             
     5.1 เงนิงบประมาณ  จํานวน    5,000 บาท 
     5.2 เงนินอกงบประมาณ  จํานวน    5,000     บาท 
      รวม  10,000 บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 7 รีม 120 840 
2 แผนเคลือบบัตรขนาด A4 2  หอ 500 1,000 
3 ฟวเจอรบอรด ขนาด 65x122 ซ.ม. 24 60 1,440 
4 กาว 2 หนา บาง 0.5 นิ้ว 6 20 120 
5 กิจกรรมคายพุทธบุตร   6,600 

 รวมท้ังสิ้น  10,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต (Outputs) 
1. รอยละของนักเรยีนที่มีคุณธรรม  จรยิธรรม  กตัญูและมีความสํานึกใน

ความเปนชาติไทย    
2. รอยละนกัเรียนท่ีจบหลักสูตร  แตละระดับชั้นผานเกณฑการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   

 
100 

 
100 

 
3. ระดับของความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนมีคานิยมหลักคนไทย  

12 ประการครบทุกตัวสอดคลองกับชวงวัย   
4. รอยละของนักเรยีนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตาม

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
5. รอยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ                          

ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม   
6. รอยละของนักเรยีนปลอดพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติด   

  7.  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตามแนวทางวิถีพุทธ 

100 
 

มีการจัดกิจกรรม 
 

100 
 

จัดสภาพแวดลอม 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญูและมีความสํานึกในความเปน              

ชาติไทย  
2. นักเรียนที่จบหลักสูตร แตละระดับชั้นผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะ                 

อันพึงประสงคตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   
3. ระดับของความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนมีคานิยมหลักคนไทย  

12  ประการครบทุกตัว  สอดคลองกับชวงวัย   
4. นักเรียนทุกคนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบ                     

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม   
6. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติด   
7. นักเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตามแนวทางวิถีพุทธ 

 
ทุกคน 

 
ทุกคน 

 
ทุกคน 

 
ทุกคน 

 
มีการจัดกิจกรรม 

 
ทุกคน 
ทุกคน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ใน
โรงเรียนลดลง 
 7.2 เพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม การสรางเสรมิคณุธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียน 
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7.3  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรูตามแนวทางวิถีพุทธ 
7.4  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาพฤตกิรรมของนักเรียน  ครู  และผูบริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
7.5  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูแกนักเรียนตามแนวทางวถิีพุทธ 
7.6  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมประจําวันพระ 

 
 
 
                ( นางสาวธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม )      
                    ผูรับผิดชอบโครงการ   
   
 
 
        

( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
   ผูอนมุัติโครงการ 
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โครงการ    STEM Education   รหัสกลุมงาน  วชก. 1-18 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ    แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มฐ. ที่  1  ตัวบงชี้ที่ 1. คุณภาพของผูเรียน 
    1.1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คดิอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
    1.1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    3.2    ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รหัส KPIที่ 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 
2.20, 2.23, 2.24, 2.25,  

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของสถานศึกษาตนแผคุณธรรมผานเกณฑการประเมิน  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

ตัวชี้วัด 2.12 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเปน และมีนิสัยรักการอาน 
ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 
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ตัวชี้ วัด 2.15 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) 

ตัวชี้ วัด 2.16 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy) 

ตัวชี้วัด 2.18 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2.19 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ตัวชี้วัด 2.20 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 2.23 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
ตัวชี้วัด 2.24 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ SIEM ศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.25 รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5ข้ันตอนหรือบันได 5 ขั้น 

(IS: Independent Study) 
ผูรับผิดชอบ   นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ,  นางยุวดี ทองคํา , นายอนุวัตร ธิระมาร  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ    ๓,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
      คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนวิชาพื้นฐานท่ีจัดใหนักเรียนไดศึกษา โดยกําหนดไวใน
มาตรฐานการเรยีนรูของชาติ ตั้งแตระดับประถมศกึษาจนถึงมัธยมศึกษา แตผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียน 
สวนใหญในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ยังไมเปนท่ีนาพอใจและจากการที่ทางรัฐบาลใหความสําคัญการใชวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการพัฒนาประเทศโดยไดบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตร (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) โดยเรียกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้วา STEM Education ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนําไปสูการการคิดแกปญหา
และการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ตลอดจนมุงผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหสามารถ
แขงขันในระดับนานาชาติได 

2.วัตถุประสงค 
      2.1  เพ่ือฝกทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การสรางสรรค นวัตกรรมใหม และบูรณาการสห
สาขาวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เขาดวยกัน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education 
 2.2  เพ่ือฝกทักษะและประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education 
โดยมีเปาหมายใหเปนบุคคลตนแบบของโรงเรียนในการขยายผลและตอยอดความคิดในการจัดการเรยีนการสอน
แบบ STEM ของโรงเรยีนตอไป 
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3.เปาหมาย 
       3.1ผลผลิต 

 3.1.1 สงเสริมการเรียนรู และ พัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 3.1.2 นักเรียนสามารถสรางโครงงานและไดชิ้นงานอยางนอย 1 ชิ้น 
 3.2 ผลลัพธ 

 3.2.1 รอยละของนักเรยีนมีทักษะทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 3.2.2 รอยละของครแูละนักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญในการใชสะเต็มศึกษาเพ่ือยกระดับ
การเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

 3.3.3 รอยละของครเูกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะ
เต็มศึกษา 

4.  กิจกรรมการดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
 4. 
5. 
 6. 
 7. 
 
 8. 
 9. 

ประชุมชี้แจงแตงตั้งคณะทํางาน 
สํารวจ วิเคราะหขอมูล และจัดทําโครงการ 
เสนอโครงการตอผูที่เก่ียวของ 
จัดสงครูเขารวมอบรม STEM Education 
จัดหา จัดซื้ออุปกรณในการเรียนในชั้นเรียน 
จัดกิจกรรม STEM Education ในชั้นเรียน 
จัดประกวดแขงขันโครงการ STEM 
Education 
กํากับ ติดตาม/นิเทศ 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
  

 
 

 
 
 
 

1,๘๑๐ 
 

 
๑,๑๙๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร 
นายอนุวัตร 

นางสาวกนิษฐา
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวกนิษฐา 

นางยุวดี 
นายอนุวัตร 

 
ผูบริหาร 

นางสาวกนิษฐา 

 รวม ๓,000   บาท  
 
5.งบประมาณที่ใช      
 5.1 งบประมาณจากราชการ จํานวน ๓,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จํานวน - บาท  
  รวม ๓,000 บาท  
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ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 6รีม 120 720 
2 กระดาษโฟโต 120 g 2 รีม 150 ๓00 
3 กระดาษโปสเตอรสชีนิดหนา 20 แผน 9 180 
4 หมุดปกบอรด ๑ กลอง 40 40 
๕ สีไมคลอรีน 24 สี 3 กลอง 120 360 
๖ กาว UAU stick 6 แทง 65 3๙๐ 
7 คาถายเอกสาร คาเขาเลมในการสง

ประกวดแขงขันโครงการ STEM 
Education 

  1,01๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลผลิต  
1.นักเรียนไดรับสงเสริมการเรียนรู และ พัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
2.นักเรียนสามารถสรางโครงงานและไดชิ้นงานอยางนอย 1 ชิ้น 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ  
1. รอยละของนักเรียนมีทักษะทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลย ี
2. รอยละของครูและนักเรยีนมีความตระหนักถึงความสําคัญในการใชสะเต็มศึกษาเพื่อ
ยกระดับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
3. รอยละของครูเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และพฒันานวัตกรรมการเรียนการสอนโดย
ระบบสะเต็มศึกษา 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 

 
 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีทักษะทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยไีดรับการพัฒนาทักษะเปนอยางดี       

 7.2  ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษาและได
สื่อนวัตกรรมเพื่อไปใชในการเรียนการสอน 

       
 

  ( นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ )     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
       ผูรับผิดชอบโครงการ        ผูอนมุัติโครงการ 



124 
 

 

กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ         โรงเรียนสีขาว    รหัสกลุมงาน   วชก. 1-19 
กลุมงาน  บริหารวิชาการ    แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มฐ. ที่. 1 ตัวบงช้ีที่   1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

1.2.4   สุขภาวะทางรางกายและจิตใจ 
กลยุทธ สพป.นบ.1 ท่ี     2. พัฒนาคณุภาพผูเรียน 

2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบรกิารการศึกษาที่มีคณุภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ินภาครัฐหนวยงานที่เก่ียวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

จําเปนพิเศษ 
4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนนุผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 

รหัส KPI ที่  2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11 
ตัวชี้วัด 2.31 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.32 รอยละของสถานศึกษามีอุบัติเหตุในโรงเรยีนและระหวางการเดินทางของผูเรียนลดลง 
ตัวชี้วัด 2.33 รอยละของสถานศึกษามีเหตุทะเลาะวิวาทภายในและระหวางสถานศกึษาลดลง 
ตัวชี้วัด 2.34 รอยละของสถานศึกษาปลอดสารเสพติด 
ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่

มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 4.7 มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ 
ตัวชี้วัด 4.8 ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบเพ่ือสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ตัวชี้วัด 4.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ นางสาวจิราพร ทองหนูนุย, นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวทิพาภรณ  มะหิน, นางยุวดี  ทองคาํ, 
นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ,นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ, นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรพัย , 
นางกัญจนา  บัวพุม   

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน  2563 
งบประมาณ 2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลไดประกาศกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติภายใต
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดเปาหมายใหสถานศึกษาทุกแหงรวมโครงการโรงเรียนสีขาว ใหคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินผูเก่ียวของทุกภาคสวน เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของ     
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ยาเสพติดและอบายมุข มีจิตสํานึกในการดูแลลูกหลานไมใหเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุข จึงไดจัดทํา 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายของชาติและ
เปาหมายของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อเสรมิสรางผูเรียนใหมีภูมิคุมกัน ปองกัน และแกไข ปญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีปญหาตองการความชวยเหลือไดรับคําปรึกษาแนะนําที่ถูกตองเหมาะสม 
          2.2  เพ่ือใหนักเรียนในหองเรียนดูแลและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนําเพื่อนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
  2.3  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพตดิ 
  2.4  สงเสริมและสนับสนุนใหนกัเรียนแกนนําประจําหองและครูท่ีปรึกษาบริหารจัดการ  การอบรม    
การสนับสนุนกิจกรรมและติดตามประเมินผล  
 

3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 
 3.1.1 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรูวิธีการปองกันยาเสพติด 
 3.1.2 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรูจักการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
 3.1.3 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนไดเรียนรูถึงการหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงจาก
บุคคลภายนอก 
 3.2 ผลลัพธ (Outcome) 
 3.2.1 รอยละ 90 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
 3.2.2 รอยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมการปองกันยาเสพติด 
 3.2.3 ครูและนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได 
 3.2.4 นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือผูอื่นได 
 3.2.5 นักเรียนไดนําความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมไปเผยแพรและถายทอดใหคนอ่ืนตอไป 
 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
แตงตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อจัดกิจกรรมดังน้ี  
- จัดกลุมอาสาสมัครแกนนาํในหองเรียนดู

และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  นางสาวจิราพร ทองหนูนุย 
และคณะครู 

3. จัดกิจกรรม      
 - กิจกรรมหนาเสาธง 

- กิจกรรมในหองเรยีน 
- ใหความรูถึงโทษของยาเสพติด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

นางยุวดี  ทองคํา และและ
คณะครู 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

 - คากระดาษทําเอกสารเผยแพรความรู
(กระดาษA4 2 รีม )  

- กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 

 1,000  
 

1,000 
 

  

4. 
5. 

นิเทศ/ติดตาม 
สรปุรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผูอํานวยการ 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุย 

รวม 2,000  บาท  
 
5. งบประมาณท่ีใช  
 5.1 งบประมาณจากราชการ จํานวน 2,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จํานวน - บาท  
                รวม 2,000 บาท 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1. กระดาษ A4/80g 5 120 600 
2. กระดาษการดขาวA4/120g 2 120 240 
3. กระดาษปกสี 120g 2 120 240 
4. กระดาษขาว เทา บาง 15 15 225 
5. สีไมคลอรนี 24 สี 2 120 240 
6. กาว2 หนาบาง 0.5 นิ้ว  2 20.50 41 
7. ปากกาเคมีสีดํา 3 15 45 
8. ปากกาเคมีสีน้ําเงิน 3 15 45 
9. ฟวเจอรบอรด65x112ซม. 3 60 180 

10. ลูกแมก็ซเบอร35 2 12 24 
11. กาวTOA 16 ออนซ 3 40 120 

รวม   2,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต(Outputs) 

1.  รอยละของครูสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการยาเสพติด 
2.  รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
3.  รอยละของนักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติด   

 

100 
100 
100 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลลัพธ (Outcomes) 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
2, นกัเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการออกกําลังกายและเลนกีฬาที่ชอบ 
3. นกัเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด อุบัติเหตุ โรคภัยและปญหาทางเพศ 

 

ทกุคน 
ทกุคน 
ทกุคน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1 นกัเรียนนําไปปฏิบัตติามท่ีไดรับความรูจากคุณครู 
 7.2 นักเรียนจะตองเปนผูที่คอยดูแลผูอ่ืนได 
 7.3 นักเรียนจะตองเปนผูนําในอนาคตขางหนาได 

 
 
 
 
                ( นางสาวจิราพร ทองหนนูุย )          
              ผูรับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
        

  ( นางสาลินี   สุขศิริ) 
             ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ   โรงเรียนประชารัฐ      รหัสกลุมงาน  วชก. 1-21 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มฐ. ที ่ 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1.1 มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

     1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน       
      ความคิดเห็นและแกปญหา 
     1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     1.1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบงชี้ที่  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบงชี้ที่  3.1 จัดการเรียนรูผานนกระบวนการคดิและปฏิบัติจรงิ และสามารถนําไปประยุกตใช  
                      ในชีวิตได 
     3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการ 
      จัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครอืขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
  5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยาง

เหมาะสม เพียงพอ 
รหัส KPI ที่ 4.9, 4.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15 
 ตัวชี้วัด 4.9 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 4.10 ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศึกษามีผลการประเมนิคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
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ตัวชี้วัด 5.14 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
อยางเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 5.15 ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวพินทุสร แสงเนตร ,นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห,นางสาวรวงทอง  มาตผล 
   นายอนุวัตร   ธิระมาร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ     ๙๓,๒๒๕  บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
      ตามที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปน
การรวมพลังระหวางภาครัฐ 3 หนวยงาน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคเอกชน 19 หนวยงานและภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อน
และยกระดับการศึกษาใหสูงข้ึนผานการดําเนินงานของ 12 คณะทํางาน ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายอยางเปน
ระบบผานโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อรวมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคของความรวมมือ คือ 1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะความเปนผูนําในการบริหารสถานศึกษา 
ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิผลทางการศึกษา 2) เพ่ือจัดทําและเปดเผยขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีโปรงใสและตรวจสอบได 3) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือ
การศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical 
Thinking) จัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอน และการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนพัฒนาจิตสาธารณะ 
เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และ 5) เพ่ือยกระดับความสามารถดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาสูระดับนานาชาติ  
 โรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เปนโรงเรียนตนแบบที่มาจากทุกตําบลใน
ประเทศไทย ตําบลละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
รวมกันคัดเลือกโรงเรียนจากหลายสังกัดเพ่ือเขา รับการพัฒนาในระยะแรก จํานวน 3,322 โรงเรียน 
แบงเปน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 3,093 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 184 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จํานวน 31 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายเเดน จํานวน 14 โรงเรียน 
โดยจะดําเนินการพัฒนาโรงเรยีนอ่ืน ๆ ในระยะตอไป จนครบทั้ง 7,424 โรงเรียนตามเปาหมายของโครงการ  
 เน่ืองดวยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ไดรบัการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนประชารัฐ เพ่ือให
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการโรงเรียน
ประชารัฐข้ึน โดยมุงเนนการผสานความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อแกไขปญหา 
และพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศที่ครอบคลุม 6 ประเด็น ไดแก 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  2) 
การผลิตและพัฒนาครู  3) การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัย  4) การบริหารจัดการ 5) การประเมินและการ
พัฒนามาตรฐานการศกึษา และ 6) ICT เพื่อการศึกษา  
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2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบขอมูลการศึกษา ของโรงเรียนท่ีเปดเผยสูสาธารณะซึ่งจะเปดโอกาสให ผูปกครอง 

ชุมชน หน วยงานต าง ๆ และภาคเอกชนท่ีสนใจสามารถพิจารณาสนับสนุน และติดตามผลไดอย าง
ใกลชิด (Transparency & Monitoring & Evaluation) 

2.2 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล เพื่อใหสถานศึกษาไดเขาถึงองคความรู และมาตรฐานการศึกษา
จากทั่วโลก (Digital Infrastructure & High Standard Education Accessibility) 

2.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหองเรียน แหลงเรียนรูในโรงเรียนใหพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเปนสื่อ 

2.4 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหเปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตนเอง (High Quality Principles & Teachers Leadership)  

2.5 ยกระดับทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา (English 
Language Capacity) 

2.6 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระเพิ่มข้ึน 
2.7 เพื่อใหนักเรียนมีผลการประเมนิระดับชาติ (O-net) เพ่ิมข้ึน  
2.8 เพื่อใหนักเรียนมีผลการยกระดับผลการทดสอบ NT ท่ีเพิ่มขึ้น 
  

3.เปาหมาย 
      3.1 ผลผลิต 
  3.1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 
  3.1.2 พัฒนาหองเรียนทุกหองใหเปน Smart Class 
  3.1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรูในโรงเรยีนใหพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเปนสื่อ 
  3.1.4 รอยละ ๗๐.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 
ภาษาไทย  
  3.1.5 รอยละ 4๗.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 
ภาษาอังกฤษ  
  3.1.6 รอยละ 4๙.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 
คณิตศาสตร  
  3.1.7 รอยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 
วิทยาศาสตร 
  3.1.8 รอยละ ๗๐.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ดานภาษา  
  3.1.9 รอยละ ๗๐.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ดานคํานวณ 
 3.1.1๐ รอยละ 85.00 ของครทูี่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได  
  3.1.1๑ รอยละ 100 ของครูที่ไดรับการพัฒนา การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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  3.1.1๒ รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย 
    3.2 ผลลัพธ 
  3.2.1 คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) ภาษาไทย สูงข้ึน 
  3.2.2 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) ภาษาอังกฤษ สูงข้ึน 
  3.2.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) คณิตศาสตร สูงขึ้น 
  3.2.4 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (O-net) วิทยาศาสตร สูงข้ึน 
  3.2.5 ผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชั้น ป.3 ที่เพิ่มข้ึน ดานภาษา สูงขึ้น 
  3.2.6 ผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชั้น ป.3 ที่เพิ่มข้ึน ดานคํานวณ สูงข้ึน 
  3.2.๗ ครทูี่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได  
  3.2.๘ ครูที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูได 
  
4. กิจกรรมการดําเนนิการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงแตงตั้งคณะทํางาน     ผูบริหาร 
2. สํารวจ วิเคราะหขอมูล และจัดทําโครงการ     น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
3. ดําเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐตาม

ตัวชี้วัด 
 
 

   
ครูผูสอนทุกคน 

 3.1 ตัวชี้วัดดานนักเรียน      ครูผูสอนทุกคน 
 - ปลกูฝงคานิยมหลัก 12 ประการ      
 - สรางคณุลักษณะอันพึงประสงค      
 - สรางพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนท่ีดี      
 - ปลูกฝงจิตสาธารณะของผูเรยีน      
 - สงเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรยีน      
 - สงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 
    

 

 - สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
 - สงเสริมความสามารถดานความรูเชิงบูรณา

การ STEM 
   

 
 

 -  ส ง เ ส ริม ค ว า ม ส า ม าร ถ ด า น  ICT แล ะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

    
 

 3.2 ตัวชี้วัดดานคร ู     นายอนุวัตร ธิระมาร 
 - การพัฒนาตนเองของครู     ครูผูสอนทุกคน 
 - การจัดการเรียนการสอนแบบ Child Centric      
 -  ก า ร จั ดก า ร เ รี ย นก า รส อน แบ บ Stem 

Education 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 
 - การสอนคุณธรรมในโรงเรยีนประชารัฐ      
 - การพัฒนาความสามารถดาน ICT และ

ภาษาอังกฤษ 
    

 

 3.3 ตัวชี้วัดดานโรงเรียน     หัวหนากลุมบริหารงาน 
 - เปนศูนยกลางการเขาถึง ICT และระบบ 

Digital 
    

และผูอํานวยการ 

 - การสรางเครอืขายและการมีสวนรวม      
 - โปรงใส ตรวจสอบได      
 ๓.๔ โครงการงบประมาณจากบริษัท ซีพีออลล 

จํากัด (มหาชน) 
- โครงการการพัฒนาทักษะ Active Learning 
ของครูและนักเรียน 

 
๒๐,๕๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๙,๓๔๕ 

ครูผูสอนทุกคน 

 - โครงการเปลี่ยนขยะอินทรยีใหมีมูลคา สูการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

๑๐,๕๐๐  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๘,๘๘๐  

 ๓.๕ ซอม บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ สื่อ
เทคโนโลยี 

๔,๐๐๐    น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

4 กํากับและติดตาม     ผูอํานวยการ 
5 สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ     น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

รวม ๙๓,๒๒๕  
 

5.งบประมาณที่ใช      
 5.1 งบประมาณจากราชการ  จํานวน   ๔,๔00  บาท 
          5.2 งบประมาณภายนอก (CP All)  จํานวน          ๘๙,๒๒๕ บาท (ยอดยกมา) 
          รวม  ๙๓,7๒๕ บาท 
 

ท่ี รายการ จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

๑ กระดาษ A๔/๘๐ แกรม ๕ รมี ๑๒๐ ๖๐๐ 
๒ สติกเกอรใสหลังเหลือง A๔ /๗๐ ไมครอน ๒ รีม ๒๐๐ ๔๐๐ 
๓ กาวสองหนาบาง 0.5 มม. 3 มวน 20 60 
4 ซอมจอ LCD TV  ๑ เคร่ือง ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณปลูก-จัดจําหนายถ่ัวงอกคอนโด

และผักไฮโดรโปนิก 
- 62,84๕ 62,84๕ 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดทําและจําหนายน้ําหมักชีวภาพ - 32,3๘๐ 32,3๘๐ 
รวม ๙๓,7๒๕ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต  
1. โรงเรียนเปนศูนยกลางการเขาถึง ICT และระบบ Digital 
2. การใชชุดอุปกรณและสื่อมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรูในหองเรยีน 
3. นักเรียนมีคานิยมและสุขภาวะที่ดี 
4. โรงเรียนมีเครือขายและสรางการมีสวนรวมของทุกฝาย 
5. โรงเรียนมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
6. รอยละ ๗๐ ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 

ภาษาไทย  
7. รอยละ 4๗ ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 

ภาษาอังกฤษ  
8. รอยละ 4๙ ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 

คณิตศาสตร   
9. รอยละ 46 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 

วิทยาศาสตร 
10. รอยละ ๗๐ ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพิ่มขึ้น  ดานภาษา  
11. รอยละ ๗๐ ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพิ่มข้ึน ดานคํานวณ 
1๒. รอยละ 85  ของครูที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได  
1๓. รอยละ 100 ของครูที่ไดรับการพัฒนา การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
1๔. รอยละ 80 ของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการพัฒนาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู 

 
ท้ังโรงเรยีน 

ครูผูสอนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
ครูและบุคลากร 
ผูบริหาร/คณะครู 
นร. ป. 6 ทุกคน 
นร. ป. 6 ทุกคน 
นร. ป. 6 ทุกคน 

 
นร. ป. 6 ทุกคน 

 
นร. ป. 6 ทุกคน 

 
นร. ป. ๓ ทุกคน 
นร. ป. ๓ ทุกคน 
ครูและบุคลากร 
ครูและบุคลากร 

 
ครูและบุคลากร

ทางการศกึษาทุกคน 
ผลลัพธ  

1. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (O-net) ภาษาไทย 
สูงขึ้น 

2. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 
ภาษาอังกฤษ สูงข้ึน  

3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) 
คณิตศาสตร  สูงขึ้น 

4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-net) วิทยาศาสตร 
สูงขึ้น 

5. รอยละผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพิ่มขึ้น  ดานภาษาสูงขึ้น 
6. รอยละผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ท่ีเพ่ิมขึ้น ดานคํานวณสูงขึ้น 
๗. ครูที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได  
๘. ครูที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรูได 

 
รอยละ ๗๐  

 
รอยละ 4๗ 

 
รอยละ 4๙ 

 
รอยละ 46 

 
รอยละ ๗๐ 
รอยละ ๗๐ 

รอยละ 100 
รอยละ 80 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      7.1 นกัเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูในทุกกลุมสาระ 

7.2 นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระเพิ่มขึ้น 
7.3 นกัเรียนมีผลการประเมินระดับชาต ิ(O-net) เพิ่มขึ้น  
7 4 นักเรียนมีผลการทดสอบ NT ที่เพิ่มขึ้น  
7.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารได  
7.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อใหเปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง  

7.๗ โรงเรียนเปนศูนยกลางการเขาถึง ICT และระบบ Digital 
 
 

 
 

( นางสาวพินทุสร  แสงเนตร )     
                ผูรับผิดชอบโครงการ    
        
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
      ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ       แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    รหัสกลุมงาน วชก. 1-22     
มฐ. ที่  1 ตัวบงชี้ท่ี     1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    1.1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    1.1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
มฐ. ที่  2 ตัวบงชี้ที่        2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ที่        3.2  ใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  3. พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษา 
  3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิต

และพัฒนาครูใหตรงกับ สาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

  3.2 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

  3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร     
ทางศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4.5 ส ง เส ริมสนั บสนุน ให สถานศึกษาหนวยง านทุ กระดับนํ า  Digital 

Technology มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี
สวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจาย
อํานาจ 4 ดานใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตาม
บรบิทของพ้ืนที่ 

รหัส KPI ที่ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๙, ๓.๑๐,  4.12, 5.5, 5.6 5.7, 5.8 
ตัวชี้วัด 3.2 สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคลอง

กับบริบทของพ้ืนที ่
ตัวชี้วัด 3.3 สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน  
ตัวชี้วัด 3.4 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจําเปนในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้ วัด 3.5 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด        

การเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
ตัวชี้วัด 3.๗ รอยละของครู คณาจารย ผูบริหารมีวิทยฐานะ/ตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.๘ รอยละของครู คณาจารย ผูบริหาร ภาครฐั-เอกชน ไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
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ตัวชี้วัด 3.๙ สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 3.๑๐ รอยละของ Digital Content เก่ียวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน 
ตัวชี้วัด 4.12 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.8 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบ   นางยุวดี ทองคํา, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ,นางสาวทิพาภรณ  มะหิน,  
นายอนุวัตร ธิระมาร, น.ส.เพ็ญนภา   พันพินิจ,นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย  

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ    4,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแนวแน ในการที่จะนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบ้ือง 
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีไดทรงใชเทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา 
เพ่ือนําความรมเย็นเปนสุขใหเกิดแกประชาชนชาวไทย 
 งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลักสวนหนึ่ง ของ
ปญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนระบบที่ไมเอ้ือตอการสราง ความ
รับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับ การพัฒนาทักษะแหง ศตวรรษที่ 
21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลทําใหการเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเนน การจดจําเนื้อหา
มากกวาการเรียนเพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางแทจริง  อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของ ประเทศไทยใน
ปจจุบัน กําลังประสบปญหาในดานคุณภาพของนักเรียน  ปรากฎอยูในหลายพื้นที่  ซึ่งมีสาเหตุจาก การขาดครู
หรือครไูมครบชั้นไมครบสาระการเรียนรู  ครมูีประสบการณหรือทักษะการจัดการเรียนรูนอย   ขาดสื่อ อุปกรณที่
ทันสมัยและการเขาถึงไดลําบาก  ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอย  กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก  
ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคา  และการแกปญหาตางๆก็ทําไดใน
วงจํากัด 
 ดวยสภาพปญหาดังกลาวขางตน  ผนวกกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้น อยาง
รวดเร็ว   จึงเปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ที่จะนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสราง ความ
เขมแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดําเนินงานเรงดวนเพ่ือแกปญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับ 
สนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอยางครบถวน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน 
กระบวนการสรางความรู จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณที่จําเปนในการจัดเรียนการสอน 
อันจะเปนการลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา ลดชองวางและเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับ 
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ประชาชนไทยทุกคน  อันเปนการดําเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดําริในการที่จะพัฒนา 
การศึกษาไทยใหเจริญกาวหนา 
 

2. วัตถุประสงค 
      2.1 เพื่อสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย 

 2.2 เพื่อใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนรูใหสูงข้ึน 

 2.3 เพื่อสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรยีนรูของครูไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง 

 
3. เปาหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

 3.1.1 ครูและนักเรียนทุกคนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยสอดคลองกับความ
ตองการ 

 3.1.2 ครูที่สอนไมตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรยีนรูใหกับนักเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

 3.1.3 สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครูไดอยางกวางขวางและทั่วถึง 
3.2 ผลลัพธ 
 3.2.1 รอยละของนักเรียนมีทักษะทางดานวิชาการและทักษะการเรียนรู 
 3.2.2 รอยละของครแูละนักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา

มากขึ้น 
 3.2.3 รอยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาการศึกษานํามาเผยแพรแกกลุมเครือขาย 
 

4. กิจกรรมการดําเนนิการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
 4. 
 
 5. 
  
 6. 
 7. 

ประชุมชี้แจงแตงตั้งคณะทํางาน 
สํารวจ วิเคราะหขอมูล และจัดทําโครงการ 
เสนอโครงการตอผูที่เก่ียวของ 
จัดซื้อ อุปกรณ – ซอมบํารุงรักษาอุปกรณ 
DLIT 
สราง 1 นวัตกรรมที่ไดจากการศึกษาในชอง
ของ DLIT 
กํากับ ติดตาม/นิเทศ 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,000 

 
 

 
 
 

3,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูบรหิาร 
นายอนุวัตร 

นางสาวเพ็ญนภา 
นางสาวทิพาภรณ 
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวเณศรพี 

 
ผูบริหาร 
นางยุวดี 

 รวม 4,000   บาท  
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5. งบประมาณที่ใช      
 5.1 งบประมาณจากราชการ จําวน 4,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จํานวน    - บาท  
  รวม 4,000 บาท  
 
6. การประเมินผล 

ตวัช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลผลิต  

1. ครูและนักเรียนทุกคนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย
สอดคลองกับความตองการ 

2. ครูที่สอนไมตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3. สรางเครือขายแลกเปลีย่นเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครูไดอยางกวางขวาง
และทั่วถึง 

 
100 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ  
1. รอยละของนักเรียนมีทักษะทางดานวิชาการและทักษะการเรียนรู 
2. รอยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญในการใชเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษามากขึ้น 
3. รอยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาการศึกษานํามาเผยแพรแก

กลุมเครือขาย 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 

 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       7.1 ครูและนักเรียนทุกคนไดเขาถึงส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยสอดคลองกับความ
ตองการ 

7.2 ครูที่สอนไมตรงกบัวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
       
 
 
               ( นางยุวด ี ทองคํา ) 
               ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

      ( นางสาลนิี   สขุศิริ ) 
                 ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ    โรงเรียนสุจรติ  พินิจคุณธรรม   รหัสกลุมงาน  วชก. 1-23 
กลุมงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    
มฐ. ที่.. 1....ตัวบงช้ีที่   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

1.1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

          ความคิดเห็น และแกปญหา 
1.1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรยีน 

   2.1.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
มฐ. ที่.. 2....ตัวบงช้ีที่   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุมเปาหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมี    
                                      คุณภาพ 
มฐ. ที่.. 3....ตัวบงช้ีที่     3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน  
                                     ชีวิตได 
   3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุการ 
       จัดการเรียนรู 

ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
1.1 สง เสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสู
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และ
พลเมืองโลก ที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม  

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รหัส KPI ที่  1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 5.3 
ตัวชี้ วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวน          

การเรียนรูอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของสถานศึกษาตนแบบคุณธรรมผานเกณฑการประเมิน  
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน        

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรม      

การเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 5.3 รอยละขอหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
ผูรับผิดชอบ  นางสาลินี  สุขศิร,ิ นางสาวทิพาภรณ  มะหิน, นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, นางสาวพินทุสร  
แสงเนตร, นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 2563               
งบประมาณ   ๑,๕00 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
คํารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณา
จากผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการ
ทุจริต  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ          
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พ.ศ. 2563 และขอกลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน  ไมมีคุณธรรม  ไมมีจริยธรรมไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบ
และนําเร่ืองรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอ
กฎหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอม
อุปถัมภ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ไดทําการ ศึกษา
และวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกําหนดให
สถานศึกษาตองจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือมุงใหโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม   
2.2 เพ่ือมุงสรางเสริมจิตสํานึกและคานิยมใหแกคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

และสํานึกในการเปนพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต    
2.3 เพ่ือมุงพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใหมีความรูเรื่องการปองกันและปราบปราม                

การทุจริตในสถานศึกษา และใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
2.4 เพ่ือสงเสริมใหคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ   
2.5 เพ่ือมุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 

3. เปาหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

3.1.1.  โรงเรยีนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม   
3.1.2.  รอยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสํานึกในการ

เปนพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต   
3.1.3.  รอยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรูเรื่องการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

  3.1.4.  รอยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ   

  3.1.5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทุก
ภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
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3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
3.2.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) มีการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม

เพ่ิมขึ้น   
3.2.2  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสํานึกในการเปนพลเมืองดี

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตยสุจรติเพิ่มขึ้น   
3.2.3  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรูเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

ในสถานศึกษา  และใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
3.2.4  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรม จริยธรรมและยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ิมขึ้น   
3.2.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทุก

ภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 
4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4  
1. 

 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                    
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้                      

 
 

   ผูอํานวยการโรงเรียน 
และคณะครทูุกคน 

2. กิจกรรมกลุมงานบริหารวิชาการ      
    -การวางแผนการใหบริการดานวิชาการ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

 
 

  
 

 น.ส.ธนันพัชร  โพธ์ิงามพุม 
และคณะครทูุกคน 

    -การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจรติ 

    น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 

    -กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน                        
มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจรติ   

 250   คณะครูทุกคน 

    -นักเรียนจัดทําโครงงาน/วิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) ที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจรติ 

  250  น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 
และน.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4  

 

   -ครูจัดทําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best 
Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคลอง
กับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจรติ 

    น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 

    -จัดทําแผนการนิเทศภายในที่เก่ียวของ
กับการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรม
ตาง ๆของโครงการโรงเรียนสุจริต 

    น.ส.ธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 

    -สรางเครือขายการบริการดานวิชาการ                         
ท่ี เ ก่ี ยวของการดํ า เนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
และคณะครทูุกคน 

3. กิจกรรมกลุมงานบริหารงบประมาณ      
    -การวางแผนงบประมาณโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนตามแนวทาง
โรงเรียนสุจริต    

    ผูอํานวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

    -ประชุมชี้แจงแนวทางการใชจายเงิน
งบประมาณใหบุคลากรและผูที่เก่ียวของ
ของโรงเรียนทราบ 

    ผูอํานวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

-แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
โรงเรียน โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. นอย เขามามี
สวนรวม 

    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
  -จัดทําปฏิทินการกํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
โรงเรียน 

    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

   -แตงตั้งคณะกรรมการบันทึกผลการ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การใชจายงบประมาณของโรงเรียน  และ
รายงาน แกผูเก่ียวของ 

    นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 

กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผูรับผิดชอบ 

1 2 3 4 
4. กิจกรรมกลุมงานบริหารงานบุคคล      
    -จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

เพ่ือสรางความรู  ความเขาใจ และตระหนักใน
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจรติ    

    นายอนุวัตร ธิระมาร 

   -สรปุและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 

 ๕0๐   นายอนุวัตร ธิระมาร 

    - มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยน
เรียนรูผลการดําเนินงาน การพัฒนาบุคลากร
ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

    นายอนุวัตร ธิระมาร 
นางพะเยาว  เรืองออน 

    -ยกยอง ชมเชยบุคลากรที่ เปนแบบอยาง                
ตามคณุลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจรติ 

    นายอนุวัตร ธิระมาร 

    -มอบรางวัลใหกับบุคลากรท่ีเปนแบบอยาง                
ตามคณุลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจรติ 

   250 
 

นายอนุวัตร ธิระมาร 

    -จัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากรโรงเรียน
สุจรติ 

    นายอนุวัตร ธิระมาร 

    -ส งเสริมสนับสนุนใหบุคลากรนําผลงาน                 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
ไปใชในการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ 

    นายอนุวัตร ธิระมาร 

   -เผยแพร ประชาสัมพันธ  ผลงานความสําเร็จ               
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

   ๒๕๐ นายอนุวัตร ธิระมาร 

5. กิจกรรมกลุมงานบริหารงานทั่วไป      
    -วิเคราะหสภาพชุมชนเพ่ือใชเปนขอมูลใน

การวางแผนการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจรติ 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
และนางพะเยาว เรืองออน 

    -แตงตั้งผู รับผิดชอบงานดานความสัมพันธ
ชุมชนโดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ 
ป.ป.ช. สพฐ. นอย เขามามีสวนรวม 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
และนางพะเยาว เรืองออน 

    -สํารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรงุ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

    -การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใชอาคาร
สถานท่ีและรายงานผลตอผูเก่ียวของ 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

   -ประเมินความพึงพอใจของชุมชนท่ีเขามามี
สวนรวมในการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
และนางพะเยาว เรืองออน 

6. นิ เทศ กํา กับ ติดตามการดํา เนินงานของ     
กิจกรรมกลุมงาน  4  ฝาย 

    ผูอํานวยการโรงเรียนและ
หัวหนางาน 4 ฝาย 

7. สรปุรายงานผลโครงการ     น.ส.ทิพาภรณ  มะหิน 
รวม ๑,๕00  

5. งบประมาณท่ีใช                             
     5.1 เงนิงบประมาณ  จํานวน  ๑,๕00  บาท 
     5.2 เงนินอกงบประมาณ  จํานวน       -     บาท 
      รวม  ๑,๕00  บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 10      รีม 120 1,200 
2 ไสแฟม A4 12   แพ็ค 25 300 
 รวมทั้งสิ้น   1,500 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลผลิต (Outputs) 

 1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
และเปนธรรม   

 2.  รอยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต   

 3.  รอยละ  80  ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรูเร่ืองการ
ปองกันและ ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และใหความรวมมือในกิจกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 4.  รอยละ  80  ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จรยิธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ   

 5.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
ปฏิบัติได 

 
80 

 
80 

 
 

80 
 

ปฏิบัติได 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลลัพธ (Outcomes) 
      1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) มีการปฏิบัติหนาที่ดวยความ  
โปรงใสและเปนธรรมเพ่ิมข้ึน   
      2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสํานึกในการเปน   

 พลเมืองดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตยสุจริตเพ่ิมขึ้น   
     3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรูเร่ืองการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  และใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
      4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน   
      5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ)  ประสานความรวมมือระหวาง   
หนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 
ปฏิบัติได 

 
ปฏิบัติได 

 
ปฏิบัติได 

 
 

ปฏิบัติได 
 

ปฏิบัติได 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสํานึกในการเปนพลเมืองดี  ปฏบิัติตน

ตามระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใหมีความรูเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริต           

ในสถานศึกษา  และใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภ) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ

หนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 
 
 

           ( นางสาวทิพาภรณ  มะหิน )     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
        ผูรับผิดชอบโครงการ                   ผูอนุมัติโครงการ   
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ         พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  “โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)”  
กลุมงาน  บริหารวิชาการ แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รหัสกลุมงาน วชก. 1-24          
มฐ. ที่.. 1 ตัวบงชี้ท่ี   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
1.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.4 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

มฐ. ที่.. ๒ ตัวบงชี้ท่ี   2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา   
      และทุกกลุมเปาหมาย 

มฐ. ที่.. ๓ ตัวบงชี้ท่ี     ๓.๑ จัดการเรียนรูกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาํไปประยุกตใชใน                
                                     ชีวิตประจําวัน 
   ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
กลยุทธ สพป.นบ.1 ท่ี     2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

     2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนา  
           สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมทีักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ  
           จัดการศกึษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 
 3. พัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3.2 พัฒนาผูบริหารครแูละบุคลากรทางการศกึษาทุกประเภทใหมีสมรรถนะตาม 
           มาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณภาพจริยธรรม 
 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 
    เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
     4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ินภาครัฐหนวยงานที่เก่ียวของในการจัด 
           การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่  

รหัส KPI ที่ 2. 1, 2.2, 2.17, 3.4, 4.3  
ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด 2.17 รอยละของผูเรียนที่ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 3.4 ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจําเปนในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่

มีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบ นางสาวปาณิสรา  คํามูล , นางสาวนุชรีภรณ จันทรสิงห , นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 2563 
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กลุมงาน บริหารวิชาการ                                               โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

งบประมาณ 18,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” 
ซึ่ ง เปนนโยบายที่ สอดรับกับคํากลาวท่ีวา “จะไมทิ้ ง ใครไวขางหลัง” โดยมุง เนนการพัฒนาโรงเรียน 
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง สรางโอกาสใหนักเรยีนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ เกิด
ความเทาเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียน
เปนศูนยกลางของชุมชน เปนตนแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถใหบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
มี ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  มี อุ ป ก รณ แ ล ะ สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท่ี เ อ้ื อ ต อ 
การเรียนรู ผูบริหารและครูมีความพรอมดานสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
ใหมีคุณภาพ สรางการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา 
ของเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งถือเปนหลักประกันกับชุมชนวา โรงเรียนคุณภาพเหลานี้จะ
สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความรู กระบวนการและทักษะที่จําเปนตอการธํารงตน ดํารงชีวิต 
ในการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมและ
เกิดความรูสึกเปนเจาของ สรางความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการสงบุตรหลานเขา
มาเรียน นําไปสูการลดคาใชจ ายของผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน รวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
ที่เปนประโยชน เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ 2562 
จะเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตําบลกอน และปงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอําเภอ โรงเรียนพื้นท่ีพิเศษ (Stand Alone) ตามลําดับ ซึ่งถือไดวาเปนการพัฒนา
การศึกษาไทยในเชิงระบบอยางแทจรงิ 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลัก 
ในการจัดการศึกษา ไดรับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ใหบรรลุตามเปาหมาย โดยเรงดําเนินการโครงการใหเปนรูปธรรม
และมีความยั่ ง ยืนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติด านการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานการจัดการศึกษาของประเทศตอไป 

     ดวยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลบางขุนกอง เพื่อใหการดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย  ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนเพื่อแกไขปญหา และ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพภาพเพ่ิมขึ้น  โดยมุงเนนการผสานความรวมมือของเอกชน บาน 
วัด รัฐ โรงเรียน  
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอมดานหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน  มี 
ครูครบช้ันเรียน ครบทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหลงเรียนรูและนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรูตอผูเรียน มีงบประมาณ
เพียงพอ  มีสภาพภูมิทัศนสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอ้ือตอการเรียนรู  โรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน
เพ่ือใหบริการดานตางๆ  สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชน 
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2.2 เพ่ือพัฒนาผูบรหิารสถานศึกษาใหเปนผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีภาวะผูนํา  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย โปรงใส  มีความรูความสามารถ และทักษะหลายดาน  ใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ   

2.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพของครูใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
งานวิจัย   จัดการเรียนรูตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนกัเรียนรายบุคคล   การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  มี
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ   

2.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการ
ลูกเสือ  และทักษะอาชีพ  นักเรยีนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การใช
ภาษาในการสื่อสารไมนอยกวา  3  ภาษา  มีสุขภาวะที่ดี  นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตลักษณโรงเรียนและคานิยม 12 ประการ  ทักษะดานใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู  มีทักษะตามศตวรรษที่  21  และเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 

๒.๕  เพ่ือสงเสริมใหบาน  วัด ชุมชน  หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการสนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 

       ๓.๑.๑  รอยละ ๙๕ มีความพึงพอใจภูมิทศัน แหลงเรียนรู  ระบบสารสนเทศของโรงเรียน     
       ๓.๑.๒  รอยละ 100 ผูบริหาร ครู และนักเรียนไดรับการยกยองและไดรับรางวัลตางๆ 

                 3.1.3  รอยละ 100 ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
       ๓.๑.4  รอยละ 100 ของครูและบุคลากรเพียงพอ  ตรงตามวิชาเอก  ครบชั้นเรียน มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และไดรับการพัฒนาความรู  และวิชาชีพ 
        3.1.5  รอยละ 100 นักเรียนไดรับการเรียนการสอนทางไกลผานระบบ DLTV ของ สพฐ 

       ๓.๑.6  รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ  มีทักษะการสื่อสารไดไมนอยกวา 3 ภาษา 
มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงข้ึน            
 3.2 ผลลัพธ (Outcome) 
       ๓.๒.๑  รอยละ 3  ของจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

       ๓.๒.๒  รอยละ 90 ของชุมชนมคีวามพึงพอใจ 
      ๓.๒.๓  รอยละ 30 ของครูมีวิทยฐานะเพิ่มมากขึ้น 
      ๓.๒.๔  รอยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 
      ๓.๒.๕  รอยละ ๙๐ ของนักเรียนใชภาษาในการสื่อสารไมนอยกวา 3 ภาษา 
      ๓.๒.๖  รอยละ 100 ของนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
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4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที่ 
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ     ผูบรหิารสถานศึกษา/ 
นางสาวปาณสิรา  คาํมูล 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดกิจกรรมดังน้ี 
   - กิจกรรมภาษาจีน 
 
   - การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
Akita Action (ภาษาไทย คณติศาสตร 
วิทยาศาสตร) 
 
   - พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ภายใตสถารการ(COVID -19) 1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
   - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม( 1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรมส่ิงแวดลอม) 
   - การประเมินคุณะรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน (ITA Oniine) 
-การรับการตรวจเย่ียมความพรอมการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV 
คาเอกสาร 
นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

     

นางสาวปาณสิรา  คาํมูล 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

 
นางสาวชฎาพร  เสารคํา 
นางสาวปาณสิรา คํามูล 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
 
 

นางยุวดี  ทองคาํ 
 
 

ผูบริหารสถานศึกษา/ 
คณะครูทุกทาน 

ผูบริหารสถานศึกษา/ 
คณะครูทุกทาน 

 
ผูบริหารสถานศึกษา/คณะนิเทศ 

นางสาวปาณสิรา  คาํมูล 

รวม 18,000  บาท  
 
5. งบประมาณท่ีใช  
 5.1 งบประมาณจากราชการ จํานวน 3,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก จํานวน 15,000 บาท  
                รวม 18,000 บาท 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 กระดาษ A4/80g 9 รีม 120 1,080 
2 กระดาษการดขาว A4 180g 1 รีม 300 300 

3 แล็คซีน 1.5 นิ้ว 4 มวน 45 180 

5 ไสแฟม A4 12 แพ็ค 25 300 

6 ลูกแม็กซ เบอร 35 3 กลอง 12 36 

7 ลูกแม็กซ เบอร 10 2 กลอง 7 14 

8 แฟมตราชาง ขนาด A4 2 อัน 120 240 

9 กระดาษปกสี 150g 1 รีม 150 150 

10 กระดาษสะติ๊กเกอรใสA4 1 หอ 200 200 

11 แผนเคลือบบัตรA4 1 หอ 500 500 

รวม 3,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต(Outputs) 

      ๑.  นักเรียน  มีความพึงพอใจภูมิทัศน แหลงเรียนรู  ระบบสารสนเทศ     
      ๒.  ผูบริหาร คร ูและนักเรียนไดรับการยกยองและไดรับรางวัลตางๆ 
      ๓.  ครแูละบุคลากรเพียงพอ  ตรงตามวิชาเอก  ครบชั้นเรยีน มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และไดรับการพัฒนาความรู  และวิชาชีพ 
      4. ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
      5. นักเรียนไดรับการเรียนการสอนทางไกลผานระบบ DLTV ของ สพฐ 
       6.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ  มีทักษะการสื่อสารไดไมนอยกวา 3 ภาษา  
มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงขึ้น 
 

 

รอยละ ๙๕ 
รอยละ ๑๐๐ 
รอยละ ๑๐๐ 

 
 

รอยละ ๑๐๐ 
รอยละ ๑๐๐ 

 
รอยละ  ๙๕ 

ผลลัพธ (Outcomes) 

๑. อัตราการเขาเรียนของนักเรยีนเพ่ิมข้ึน 

๒. ชุมชนมีความพึงพอใจ 

๓. ครูมีวิทยฐานะเพิ่มมากขึ้น 

๔. นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 

๕. นักเรียนใชภาษาในการสื่อสารไมนอยกวา 3 ภาษา 

๖. นักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

 

รอยละ 3 
รอยละ ๙๐ 
รอยละ ๓๐ 

รอยละ ๑๐๐ 
รอยละ ๙๐ 

รอยละ ๑๐๐ 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๗.1 โรงเรียนมีความพรอมดานหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน  มีครูครบชั้น

เรียน ครบทุกวิชาเอก  มีส่ือ  แหลงเรียนรูและนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรูตอผูเรียน มีงบประมาณเพียงพอ  
มีสภาพภูมิทัศนสะอาด รมร่ืน สวยงาม ปลอดภัยเอ้ือตอการเรียนรู  โรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชนเพื่อใหบริ
การดานตางๆ  สรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชน 

๗.2 ผูบริหารสถานศกึษาเปนผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  มีมนุษยสมัพันธท่ีดี  มีคณุธรรม จริยธรรม  มภีาวะ
ผูนํา  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย โปรงใส  มีความรูความสามารถ และทักษะหลายดาน  ใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ   

๗.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได รับการพัฒนาศักยภาพ  และพัฒนาวิชาชีพของครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และงานวิจัย   จัดการเรียนรูตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล   การประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ   

๗.4 นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ  และ
ทักษะอาชีพ  นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การใชภาษาในการ
สื่อสารไมนอยกวา  3  ภาษา  มสีุขภาวะที่ดี  นกัเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัต
ลกัษณโรงเรียนและคานิยม 12 ประการ  ทักษะดานใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารเพ่ือ
การเรียนรู  มีทักษะตามศตวรรษที่  21  และเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 

7.5 นักเรียนไดรับการเรียนการสอนทางไกลผานระบบ DLTVและไดรับการดูแลนักเรียนเยี่ยมบานจาก
ครูประจําชั้น 

7.6  บาน  วัด ชุมชน  หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา 

          
 
 
 

                                                                     ( นางสาวปาณิสรา  คํามูล )        
               ผูรับผิดชอบโครงการ 
        

      
 
          
      ( นางสาลนิี   สุขศิริ)  
         ผูอนมุัติโครงการ 
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โครงการ    คุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.  
กลุมงาน  บริหารวิชาการ  แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกลุมงาน วชก.1-2๕ 
มฐ. ที่  1 ตัวบงชี้ท่ี     1. คุณภาพของผูเรียน 
    1.1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
    1.1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
มฐ. ที่  3 ตัวบงชี้ที่     3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    3.2    ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1.1 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลก 
ที่ด ีมีคณุธรรม จริยธรรม  

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปน
เลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

รหัส KPIที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 

ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 2.4 รอยละของสถานศึกษาตนแผคุณธรรมผานเกณฑการประเมิน  
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ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 

ตัวชี้วัด 2.11 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

ตัวชี้วัด 2.12 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเปน และมีนสิัยรักการอาน 
ตัวชี้วัด 2.13 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคดิ วิเคราะห 
ตัวชี้ วัด 2.15 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy) 
ตัวชี้ วัด 2.16 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการเรียนรูวิทยาศาสตร 

(Scientific Literacy) 
ตัวชี้วัด 2.18 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2.19 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ตัวชี้วัด 2.20 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 2.23 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
ตัวชี้วัด 2.24 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ SIEM ศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.25 รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 

(IS: Independent Study) 
ผูรับผิดชอบ นางยุวดี ทองคํา, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ,นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ, 

นางสาวปาณิศรา  คํามูล ,นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ , นางสาวจิราพร  ทองหนูนุย  
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563       
งบประมาณ 1,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หลักการและเหตุผล 
 การดาํเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเพ่ือติดตาม กระตุนสงเสริมใหผูบริหารและครูขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนของโรงเรียน 
รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนําที่มุงสูการพัฒนาการจัดการเรยีนรู SMT ที่เนนการ ลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะหคดิ
สรางสรรคและการแกปญหา  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปกรณ) ใหความสําคัญกับวิชา คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนวิชาพ้ืนฐานที่จัดใหนักเรียนไดศึกษา โดยกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูของ
ชาติ ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศกึษา ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซึ่งมุงเนนทางดานวิชาการ และมีผล
การทดสอบระดับชาติ O-net และ NT อยูในลําดับตนๆของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 และตองการรักษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหอยูในระดับที่สูงอยางตอเนื่องทุกป จึงไดจัด
ใหมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, LAS ขึ้นตอบสนองความ
ตองการของกระทรวงศึกษาธิการ และใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  ตลอดจนมุงผลิตกําลังคนทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหสามารถแขงขันในระดับนานาชาติได 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของนักเรยีนทุก

ระดับชั้น 
      2.2  เพ่ือฝกทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การสรางสรรค นวัตกรรมใหม และบูรณาการสห
สาขาวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เขาดวยกัน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมที่ทันสมัย 
 2.3  เพ่ือฝกทักษะและประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรปูแบบ การเรียนรู SMT ที่
เนนการ ลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคและการแกปญหา  โดยมีเปาหมายใหเปนบุคคลตนแบบของ
โรงเรียนในการขยายผลและตอยอดความคิดในการจัดการเรยีนการสอน ของโรงเรยีนตอไป 
 2.4  เพ่ือยกระดบัผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  O-net ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และผลการสอบขอสอบกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4  และชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 2.5  เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศและสงนักเรียนเขา
ประกวดและแขงขันทักษะทางดานวิชาการกับภายนอก 
 
3. เปาหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

 3.1.1 สงเสริมการเรียนรู และ พัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 3.1.2 นักเรียนสามารถสรางโครงงานและไดชิ้นงานอยางนอย 1 ชิ้น 
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 3.2 ผลลัพธ 
 3.2.1 รอยละของนักเรยีนมีทักษะทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี 
      3.2.2 รอยละ 49.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) 

คณิตศาสตร  
      3.2.3 รอยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) 

วิทยาศาสตร  
           3.2.4 รอยละ 87 ของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน ตามจุดเนนของหลักสูตร การคดิคํานวณ 
               3.2.5 รอยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค 
         3.2.6 รอยละคะแนนผลการทดสอบขอสอบกลาง ของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 สูงข้ึน รอยละ 3 
        3.2.7 รอยละ 100 ของนักเรียนที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการหรือมีความสามารถ
พิเศษ ไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง 
          3.2.8 รอยละ 100 ของนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่องมีความสมบูรณทั้งดาน
รางกาย สติปญญา และจิตใจ  
 
4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผดิชอบ 
1 2 3 4 

1. 

 
2. 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการใหผูที่
เก่ียวของทราบและรวมปรึกษาหารอื 
เสนอแนะแนวทางการดําเนินกิจกรรม 
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

 จัดกิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูดงัน้ี 
 -  จัดกิจกรรมเสริมปญญายามเชา 
 -  จัดสอนซอมเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น 
 -  จัดติวสอบ ขอสอบกลาง ในระดับชั้น ป.2 
ป.4 และ ป. 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

นางยุวดี 
นายอนุวัตร 
นางสาวพินทุสร 
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวปาณิศรา 
นางสาวเพ็ญนภา 
นางสาวจิราพร 

 
 
3. 
 
 
4. 
5. 

- จัดติวเขม NT ในระดับชั้น ป. 3 และ  
O-net ในระดับชั้น ป.6 
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรยีนสูความเปนเลศิ 
- ฝกซอมนักเรียนเขาประกวด/แขงขัน  
กิจกรรมตางๆภายนอกโรงเรียน    
นิเทศ  กํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

 

 

 

 
 

1,000 

 

  
 
 
 
 
 

ผูบริหาร 
นางยุวดี  ทองคํา 

รวม 1,000 บาท  
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5.  งบประมาณ 
 5.1 เงนิงบประมาณราชการ จํานวน 1,000 บาท 
 5.2 เงนินอกงบประมาณ จํานวน     -       บาท 
  รวม 1,000 บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
2 ฟวเจอรบอรด ขนาด 120x90 ซ.ม. 1 แผน 100 100 
3 ปนกาว 2 อัน 150 300 

รวมท้ังสิ้น 1,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลผลิต  
1.นักเรียนไดรบัสงเสริมการเรียนรู และ พัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
2.นักเรียน ไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง 3 กลุมสาระที่ทางโรงเรียน   
จัดข้ึน 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ  
1. รอยละของนักเรียนมีทักษะทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี 
2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 
3. นักเรียนทุกคนมีทศันคติท่ีดีตอการสงเสรมิงานดานวิชาการของโรงเรียน 
4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑดี 

 
  นักเรียนทุกคน 

 
  นักเรียนทุกคน 
  นักเรียนทุกคน 
  นักเรียนทุกคน 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีทักษะทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยไีดรับการพัฒนาทักษะเปนอยางดี       

 7.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนผานเกณฑทุกคน และนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาตสิูง
กวาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
               ( นางยุวด ี ทองคํา ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

      ( นางสาลนิี   สุขศิริ ) 
                 ผูอนมุัติโครงการ 
 

 


