
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 กระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงนั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการ เช่น วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ของสถานศึกษาและงบประมาณ 
 หัวใจส าคัญของกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาอันส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง คือ แผนปฏิบัติการ เพราะ
เปรียบเสมือนเข็มทิศ แนวทาง หรือวิธีการท่ีคณะท างานในสถานศึกษาใช้ยึดถือและต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหลักท่ีร่วมกันก าหนดไว้ 
 แผนปฏิบัติการของโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมความคิดของทุกฝ่าย 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา ๒๕63 
 
       โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 
 

1.ประวัติความเป็นมา 
 ที่ ต้ัง    โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เลขท่ี  99/20  หมู่ ท่ี   2  ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมืองปทุมธานี                      
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12000   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
      โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เปิดท าการสอนต้ังแต่วัน ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เริ่มสอนครั้งแรก                                

ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-4 โดยอาจารย์สุรินทร์ เรวโต เจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทองเป็นผู้ด าเนินการสร้างอาคารเรียน
แบบ ป.1 ข  ปี พ.ศ.2540 ได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นปีแรก 

ปัจจุบันเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีอาคารเรียน  3 หลัง อาคาร
เอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 1 หลัง 

การเดินทางจากเทศบางต าบลบางกะดีถึงโรงเรียนโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
ระยะทางห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร 

2.สภาพเขตพ้ืนท่ีบริการ          
2.1 สภาพภูมิศาสตร์ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต้ังอยู่หมู่ ท่ี 2  ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมืองปทุมธานี                   

จังหวัดปทุมธานี  ห่างจากเทศบาลต าบลบางกะดี  2 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ระยะทาง 8 กิโลเมตร โรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางกะดี เป็นชุมชนขนาดใหญ่  
แออัดบางพื้นท่ี  มีประชากรประมาณ  11,242   คน สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคม
เกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมใน บริเวณโดยรอบใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ ร้านค้า บ้านเรือน
ผู้ปกครอง อาชีพหลักของชุมชน คือ ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างท่ัวไป เกษตรกรรม ค้าขาย   สถานท่ี
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟ  วัดเกริน วัดสังลาน  รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกะดี 
เทศบาลต าบลบางกะดี   ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนดี 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักคือ  การจุดลูกหนูและอยู่ใกล้ 3 วัด คือ วัดบางกุฎีทอง ,    วัดเกรินและ
วัดสังลาน  จึงได้รับการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีส าคัญ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

2.2 เขตบริการ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา ให้บริการประชากร
วัยเรียนและชุมชนในเขตบริการซึ่งครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ต าบลบางกะดีได้แก่   

หมู่ที่ 1 จ านวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย 
1.ชุมชนบ้านเกริน 2.ชุมชนศาลาแดง 3.ชุมชนโคกชะพลูล่าง 
หมู่ที่ 2 จ านวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย 

 1.ชุมชนโคกชะพลูบน 2.ชุมชนสามแยกบางกุฎีทอง   3.ชุมชนส่ีไชยทอง 4.ชุมชนซอยอ าภา 
หมู่ที่ 3 จ านวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย 
1.ชุมชนวัดสังลาน 2.ชุมชนคลองตานก 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

                                  
บทน า 
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[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา  ภาคบังคับ เศรษฐกิจของชุมชน 
ประชากรส่วนใหญ่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย เกษตรกรรม มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนมาก               
มีฐานะยากจน เด็กจะอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออยู่กับญาติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล   
เอาใจใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ บางส่วนยังขาดความตระหนักในการศึกษาของบุตรหลานมีปัญหาครอบครัว
แตกแยก หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ชุมชนเป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการระบาดของส่ิงเสพติด และการพนัน  

2.3 สภาพการคมนาคม สามารถเดินทางได้ทางบกโดยใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์   
2.4 ด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ ท างานในโรงงาน

อุตสาหกรรม รับจ้างท่ัวไป เกษตรกรรม ค้าขาย เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน                
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รายได้ทางเศรษฐกิจ จึงมีรายได้ต่ า – ปานกลาง 

3.แผนท่ีโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.แผนผังโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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5.สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

ที่ต้ัง   
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เลขท่ี  99/2o  หมู่ท่ี  2  ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  
รหัสไปรษณีย์ 12000   
โทรศัพท์ 0-2501-2590   
โทรสาร  0-2501-2546   
E-mail address  : bangkudeetong@gmail.com           
Website :  http://www.bangkudee.ac.th  
 

ขนาดพื้นที่   โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่  
 

อาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีอาคารสถานท่ี ดังนี้      
  * อาคารเรียน   3 หลัง    
  * อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง    
  * ส้วม    1   หลัง   

 เครื่องหมายประจ าโรงเรียนวัดบางกฎุทีอง 

     
ก าเนิดโรงเรียน  วันท่ี  1  พฤษภาคม  2504 
นโยบายหลัก   1. พัฒนาเด็ก                  2. พัฒนาชุมชน                  3. พัฒนาชาติ 
วิสัยทัศน์      
โรงเรียนทันสมัย ใช้เทคโนโลยี มีวัฒนธรรม น าวิชาการ ประสานความร่วมมือ 
 

พันธกิจ  
1.ส่งเสริมผู้เรียนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  12  ประการ  
3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.พัฒนารับบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
5.ส่งเสริมเครือข่ายความมือร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 

http://www.bangkudee.ac.th/
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เป้าประสงค ์   
1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี  21 
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  12  ประการ 
3.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
4.บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
5.โรงเรียนมีส่งเสริมเครือข่ายความมือร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
6.โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาของโรงเรียน “เยาวชน คือ รากแก้วของแผ่นดิน” 
คติพจน์   “ปญญา โลกสมิ ปัชโชโต” (ปัน-ยา-โล-กัด-สะ-มิ-ปัด-โช-โต) ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
ค าขวัญ    “สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม”                 
สีประจ าโรงเรียน“แดง-ขาว” 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน “ต้นสะเดา” 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน “ดอกบานไม่รู้โรย”           
เอกลักษณ ์  “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”                                    
อัตลักษณ์  “เด็กดี  มีสุนทรียะ  มีวัฒนธรรม” 
6.  ภาระงาน / ปริมาณ 
 จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  เน้นการอ่านออก             
เขียนได้ คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรมค าสอนของศาสนา ส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ห่างไกลยาเสพติด  
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7. โครงสร้าง  การบริหารงานโรงเรียนวัดบางกุฎทีอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้
ก าหนดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 งาน ดังต่อไปนี้ 
1.การบริหารงานวิชาการ  2.การบริหารงานงบประมาณ  3.การบริหารงานบุคคล  4.การบริหารท่ัวไป 
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โครงสร้างแผนงาน/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

 
 
 
 
 
 

การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป 
1. การพัฒนาหลักสูตร       
    สถานศึกษา 
2.การพัฒนากระบวนการ 
     เรียนรู้ 
3.การวัดผล ประเมินผล 
   และเทียบโอน  ผลการเรียน 
4.การวิจัยเพื่อพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา 
5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
   และเทคโนโลยีทางการ 
   ศึกษา 
6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7.การนิเทศการศึกษา 
8.การแนะแนวการศึกษา 
9.การพัฒนาระบบการ 
  ประกันคุณภาพ ภายใน 
  สถานศึกษา 
10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน 
11.การประสานความร่วม 
    มือในการพัฒนาวิชาการ 
    กับสถานศึกษาอื่น 
12.การส่งเสริมและ 
     สนับสนุนงานวิชาการ 
      แก่บุคคล ครอบครัว 
    องค์กร หน่วยงาน  
     และสถาบันอ่ืน 
     ที่จัดการศึกษา 

 1.การจัดท าและเสนอขอ      
   งบประมาณ 
2.การจัดสรรงบประมาณ 
3.การตรวจสอบ ติดตาม 
   ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
4.การระดมทรัพยากร 
   และการลงทุน 
    เพื่อการศึกษา 
5.การบริหารการเงิน 
6.การบริหารบัญช ี
7.การบริหารพัสดุและ 
   สินทรัพย์ 

 1.การวางแผนอัตราก าลัง 
   และก าหนดต าแหน่ง 
2.การสรรหาและ 
    การบรรจุ แต่งต้ัง 
3.การเสริมสร้าง 
   ประสิทธิภาพ  
    ในการปฏิบัติราชการ4.
วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 

 1.การด าเนินงานธุรการ 
2.งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.งานพัฒนาระบบและเครือข่าย 
    ข้อมูลสารสนเทศ 
4.การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
5.การจัดระบบการบริหารและ 
   พัฒนาองค์กร 
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.การส่งเสริม สนับสนุนด้าน 
   วิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
    และบริหารทั่วไป 
8.การดูแลอาคารสถานที่และ 
   สภาพแวดล้อม 
9.การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
10.การรับนักเรียน 
11.การส่งเสริมและประสานงาน 
    การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
    และตามอัธยาศัย 
12.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13.งานสง่เสริมงานกิจการนักเรียน 
14.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15.การส่งเสริมสนับสนุนและ 
      ประสานงานการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
16.งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
17.การจัดระบบการควบคุมใน 
     หน่วยงาน 
18.งานบริการสาธารณะ 
19.งานทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 

 

ผู้บริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ

ปทุมธำนี เขต 1 
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8.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
บัญชีแสดงระยะเวลาที่ท าการสอนของข้าราชครู 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทองสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ส ารวจเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับ 
ระยะเวลาที่มาด ารง

ต าแหน่ง 
รวมเวลา 

1 นางธรรมสรณ์  บัวสาย ผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.3 9 ธันวาคม 2562 3 เดือน 
2 นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท์  ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 20 กรกฎาคม 2553 9 ปี 9 เดือน 
3 นางเพ็ญศรี รุ่งแจ้ง ครูช านาญการ คศ.2 1 พฤษภาคม 2537 25 ปี 11 เดือน 
4 นางชนิดา ศรีเมือง ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 31 ตุลาคม 2538 25 ปี 6 เดือน 
5 นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล ครูช านาญการ คศ.2 2 สิงหาคม 2553 9 ปี 8 เดือน 
6 นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล ครูช านาญการ คศ.2 1 ตุลาคม 2553 9 ปี 6 เดือน 
7 นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร ครูช านาญการ คศ.2 9 ธันวาคม 2556 6 ปี 4 เดือน 
8 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลศิ คร ู คศ.1 16 มิถุนายน 2557 6 ปี 10 เดือน 
9 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง คร ู คศ.1 2 ตุลาคม 2560 2 ปี 6 เดือน 
10 นางสาวภัทรสุดา อุ่ตะเภา คร ู คศ.1 2 ตุลาคม 2560 2 ปี 6 เดือน 
11 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี ครูผู้ช่วย - 1 ตุลาคม 2561 1 ปี 6 เดือน 
12 นางสาววนิดา ไชยคินี ครูผู้ช่วย - 15 พฤศจิกายน 2561 1 ปี 4 เดือน 
13 นายปวินท์ แม้นเหมือน ครูผู้ช่วย - 15 พฤศจิกายน 2561 1 ปี 4 เดือน 
14 นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง ครูผู้ช่วย - 15 พฤศจิกายน 2561 1 ปี 4 เดือน 
15 นางสาวสมคิด  อุไรล้ า ครูผู้ช่วย - 16 พฤษภาคม 2562 10 เดือน 
16 นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญญโญ ครูผู้ช่วย - 16 พฤษภาคม 2562 10 เดือน 
17 นางสาวเสฎฐิกัลยา หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย - 26 สิงหาคม 2562 7  เดือน 
18 นางสาวอติกานต์  ติงชาติ ครูผู้ช่วย - 4 ตุลาคม 2562 5 เดือน 
19 นางสาวธนาภรณ์  มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย - 13 ธันวาคม 2562 3 เดือน 
20 นางสาววลีพลอย  ทาชาติ ครูผู้ช่วย - 13 ธันวาคม 2562 3 เดือน 
21 นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล ครูอัตราจ้าง (อบจ.) - 1 เมษายน  2558 4 ปี -  เดือน 
22 นางสาวฉัตรแก้ว อาฮิม เจ้าหน้าที่ธุรการ - 7 พฤษภาคม 2554 7 ปี 11 เดือน 
23 นายอัชญา ธารวิทย์   นักการภารโรง - 1 ตุลาคม 2553 8 ปี 6 เดือน 
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บญัชีจดัชัน้เรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง    ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ปทุมธานี เขต 1    เปิดสอนตั้งแต่ชัน้   ป.1- ม.3     เมื่อวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2563 

ที่ ครูที่สังกดัในโรงเรียน 
ต าแหน่ง 

 
อัตราเงินเดอืน วุฒิ(ระบุชื่อ) 

สอนชั้น สอนกลุ่มสาระ 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหต ุ
มีวิทยฐานะ คศ. เงินเดือน วุฒิการศึกษา วิชาเอก ชาย หญิง รวม 

1 นางธรรมสรณ์  บัวสาย ผ.อ. ช านาญการพิเศษ คศ.  ค.ม. การบริหารการศึกษา - -     
2 นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท ์ คร ู ช านาญการพิเศษ คศ.3 53,190 ศษ.บ. สุขศึกษา ป.6,ม.2 ไทย/สังคม/ศิลป์/ตปท. - - -  
3 นางเพ็ญศรี  รุ่งแจ้ง คร ู ช านาญการพิเศษ คศ.3 56,110 กศ.บ. ประถมศึกษา ป.1-ป.3 สังคมศึกษา/ตปท. - - -  
4 นางชนิดา ศรีเมือง คร ู ช านาญการพิเศษ คศ.2 55,670 ค.บ. ประถมศึกษา ป.4 ภาษาไทย/ศิลปะ - - -  
5 นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล คร ู ช านาญการพิเศษ คศ.3 28,720 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.1-3 ภาษาไทย/การงาน - - -  
6 นางปิยะพร อ้ึงอัมพรวิไล คร ู ช านาญการ คศ.2 28,980 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ป.5 ไทย/สังคม/ศิลป์/การงาน - - -  
7 นางสาวนุจรินทร์  อ่ิมเสถียร คร ู ช านาญการ คศ.2 28,980 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ป.4--ม.3 การงาน/วทิยาศาสตร ์ - - -  
8 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ คร ู ช านาญการ คศ.2 24,310 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.1-3 ภาษาต่างประเทศ - - -  
9 นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง คร ู - คศ.1 18.760 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ ม.1-3 วิทยาศาสตร ์ - - -  
10 นางสาวภัทรสุดา  อู่ตะเภา คร ู - คศ.1 18,560 ค.บ. สังคมศึกษา ม.1-3 สังคมศึกษา - - -  
11 นางสาวสุชาวดี จักษุศร ี คผช. - คศ.1 17,240 ศษ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา - - -  
12 นางสาววนดิา ไชยคิน ี คผช. - คผช. 17,220 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.6-ม.1 ภาษาต่างประเทศ - - -  
13 นายปวินท์ แม้นเหมือน คผช. - คผช. 17,240 ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร ์ - - -  
14 นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง คผช. - คผช. 17,240 ค.บ. การประถมศึกษา ป.1 ทุกวิชา - - -  
15 นางสาวสมคดิ  อุไรล้ า คผช. - คผช. 16,820 ศษ.บ. ประถมศึกษา ป.4-ม.1 คณิตศาสตร ์ - - -  
16 นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญญโญ คผช. - คผช. 16,840 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ ป.3 ทุกวิชา - - -  
17 นางสาวเสฎฐิกัลยา หงษ์ทอง คผช. - คผช. 15,540 ศ.ษ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ป.1-ป.4,ม.1-ม.3 วิทย/์การงาน/สงัคม - - -  
18 นางสาวอติกานต ์ ตงิชาต ิ คผช. - คผช. 16,290 ศ.ษ. คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาศาสตร ์ - - -  
19 นางสาวธนาภรณ์  มิง่ขวัญ คผช. - คผช. 16,080 ศษ.บ. วิทยาศาสตร ์ ป.1-ป.6 วิทยาศาสตร ์ - - -  
20 นางสาววลีพลอย  ทาชาต ิ คผช. - คผช. 16,080 ศษ.บ. ประถมศึกษา ป.2 ทุกวิชา - - -  
21 นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล ครูอัตราจ้าง - คผช. 15,000 ศป.บ. ดนตรีไทย ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตร ี - - -  

  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน         1. จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียนตาม จ.18    20  คน  (รวมผู้บรหิาร 1 คน) 
 

 
7.  ครูอัตราจ้างนอกงบประมาณ                    2      คน      
     

                      ขอรับรองว่าถูกต้อง 
                     2. มาช่วยราชการ    ..........-...........      คน 

 
 8.  ครูท าการสอนจริง(รวมครทูี่ท าการสอน)       20    คน             ลงชื่อ........................................ 

                     3. ไปช่วยราชการ  ...........-...........       คน  9.  มีครูได้ตามเกณฑ์                                  20    คน                        ( นางวัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง ) 
                     4. ลาศึกษาต่อ        ............-..........     คน  10. จ านวนห้องเรียน                                  11    ห้องเรียน                  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                     5. พนักงานราชการ  ............-..........     คน   11. จ านวนนักเรียนทั้งหมด                    317    คน 

  

 8.  ครูท าการสอนจริง(รวมครทูี่ท าการสอน)       19    คน     

 9.  มีครูได้ตามเกณฑ์                                 20    คน     

 10. จ านวนห้องเรียน                    12    ห้องเรียน     

 11. จ านวนนักเรียนทั้งหมด                        318    คน     

 12. จ านวนลูกจ้างชั่วคราว ( นักการภารโรง/เจ้าหน้าที่ธุรการ )      2   คน   
 

 
                     6. ครูอัตราจ้างในงบประมาณ ........-...... คน  12. จ านวนลูกจ้างชั่วคราว ( นักการภารโรง/เจ้าหน้าที่ธุรการ )      2   คน 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภทบุคลากร 
ไม่มีวุฒิ
ทางครู 

มีวุฒิ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
ต่ ากว่า

อนุปริญญา 
อนุปริญญา ตรี โท เอก 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
ภารโรง 1 - - - - - 1 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 - - - - - 1 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - - - 1 - - 1 
ครูผู้ช่วย - - - 10 - - 10 
ครู - - - 2 1 - 3 
ครูช านาญการ - - - 1 3 - 4 
ครูช านาญการพิเศษ - - - 2 - - 2 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - - - - 1 - 1 
อ่ืนๆ(ครูผูทรงคุณค่า) - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 2 - - 16 5 - 23 

  
จากตารางแสดงให้เห็นว่าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  มีบุคลากรไม่มีวุฒิทางการศึกษา    

จ านวน  2  คน    มีวุฒิทางการศึกษา  จ านวน  21  คน ปริญญาตรี   16  คน ต่ ากว่าปริญญาตรี   –  คน   สูงกว่า
ปริญญาตรี  5  คน และเมื่อน าจ านวนครูของโรงเรียนมาเปรียบเทียบกับจ านวนห้องเรียนและนักเรยีนแล้วได้
อัตราส่วนดังนี้ 
 ครู : ห้องเรียน    1   :       0.55  (ครู 20  คน  :  11  ห้องเรียน) 
 ครู : นักเรียน     1   :     15.85  (ครู 20 คน  : นักเรียน  317  คน) 
หมายเหตุ   ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษา 
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9.ข้อมูลพ้ืนฐาน  ( ข้อมูลส ารวจเมื่อ 31 มีนาคม  2562 ) 
9.1 ตารางแสดงจ านวนห้องเรียน นักเรียน จ านวนนักเรียนขาดแคลนโดยจ าแนกตามชั้นเรียน และเพศ 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ป.1 1 11 5 16 16 
ป.2 1 16 6 22 22 
ป.3 1 13 7 20 20 
ป.4 1 11 8 19 19 
ป.5 1 12 11 23 23 
ป.6 1 15 10 25 25 
รวม 6 78 47 125 20.83 
ม.1 2 44 29 73 28 
ม.2 2 32 23 55 23.5 
ม.3 2 27 21 48 25 
รวม 6 103 73 176 25.50 

รวมทั้งหมด 12 181 120 301 25.08 
 อัตราครู :  นักเรียน   20 คน  : 301 คน 

สัดส่วนครู :  นักเรียน  1 :  20   = 1 : 15.05   คน 
  1)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 3 คน    คิดเป็นร้อยละ  0.99 
 2)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   - คน    คิดเป็นร้อยละ    - 
 3)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  - คน    คิดเป็นร้อยละ    - 
 4)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)    - คน      คิดเป็นร้อยละ    - 
 5)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน              22    คน     คิดเป็นร้อยละ  7.3 
 6)  จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ     96    คน คิดเป็นร้อยละ  30.28 
 7)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   ป.6                      จ านวน. 25 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
   ม.3                    จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

 
ข้อมูลจ านวนนักเรียนยากจน / ด้อยโอกาส 

จ านวนนักเรียนยากจน / ด้อยโอกาส (คน) 
ระดับประถมศึกษา 125 
ระดับมัธยมศึกษา 176 
รวมทุกระดับ 301 
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9.2  จ านวนนักเรียนที่ได้รับการเกณฑ์เข้าเรียน (10 มิถุนายน ของทุกปี) 
 

ปีการศึกษา ชั้น จ านวนเด็ก
เข้าเกณฑ์ 

เกณฑ์ได้ หมายเหตุ 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

2562 ป.1 101 16 15.84  
 
9.3  จ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษา (10 มิถุนายน ของทุกปี) 
 

ชั้น 
 
ปี
การศึกษา อน

ุบา
ล 

ป.
1 

ป.
2 

ป.
3 

ป.
4 

ป.
5 

ป.
6 

รว
มป

ระ
ถม

 

ม.
1 

ม.
2 

ม.
3 

รว
มมั

ธย
มต้

น 

รว
มท

ั้งห
มด

 

หม
าย

เห
ตุ 

2558 - 13 14 13 22 24 29 115 37 38 66 141 243  
2559 - 10 18 13 16 25 23 105 62 38 41 141 246  
2560 - 7 11 16 17 14 25 90 61 52 37 151 241  
2561 - 25 14 18 18 20 25 120 57 56 52 165 285  
2562 - 

 
17 28 20 19 25 24 133 79 54 51 184 317  

 

10.ตารางข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ 
 

ประเภทอาคาร แบบ 
จ านวนชั้น
ของอาคาร 

จ านวนห้อง
ในอาคาร 

พื้นที่ของอาคาร
(ตารางเมตร) 

1. อาคารเรียนหลังท่ี 1 สปช. 105/29 2 8 432   ตารางเมตร 
2. อาคารเรียนหลังท่ี 2 สปช. 2/28 3 18 1008 ตารางเมตร 
3. อาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26 1 1 448   ตารางเมตร 
4..อาคารเรียนหลังท่ี 3 อบจ.ปทุมธานี 4 18 1344 ตารางเมตร 
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11.ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
  ในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้จัดการศึกษาตามภารกิจดังนี้ 
 11.1 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

นักเรียนช้ัน ป.6 เรียนต่อในเขตพื้นท่ีในจังหวัด เรียนต่อในเขตพื้นท่ีนอกจังหวัด รวม 
เรียนต่อ 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
15 10 25 15 10 25 - - - 25 100 

 11.2 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ 
 

นักเรียนช้ัน ม.3 เรียนต่อในสายสามัญ เรียนต่อในสายอาชีพ รวม 
เรียนต่อ 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
27 21 48 3 8 11 17 16 32 44 91.67 

 
 11.3 ตารางแสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ช่วงชั้นที่ 1 

ชั้น/วิชา ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ 
ป.1 76.0 76.8 84.3 81.8 85.4 75.3 78.9 79.6 
ป.2 77.2 71.6 67.7 74.2 77.9 70.7 75.5 62.0 
ป.3 74.0 75.3 71.1 75.9 80.1 77.7 78.7 66.6 
ป.4 75.0 71.1 69.4 78.1 74.3 76.9 72.0 70.4 
ป.5 73.1 69.2 70.1 79.2 74.3 73.0 72.4 67.8 
ป.6 70.1 66.6 68.7 75.6 75.2 72.9 69.3 68.0 

 
ช่วงชั้นที่ 2 
ชั้น/วิชา ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ 
ม.1/1 63.6 63.0 66.5 63.3 58.3 70.4 67.6 74.7 
ม.1/2 64.5 61.5 65.6 63.2 59.5 71.2 68.3 72.9 
ม.2/1 62.6 60.8 62.9 65.7 61.1 72.4 64.5 69.7 
ม.2/2 65.0 59.4 66.8 65.8 63.1 70.8 68.7 70.4 
ม.3/1 68.9 65.4 69.9 68.1 68.0 76.6 70.8 71.8 
ม.3/2 67.6 68.3 70.0 67.0 62.8 72.9 66.3 70.6 
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11.4 ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( RT ) 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
จ านวนร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง 16 40.75 37.50 18.75 31.25 12.50 

การอ่านรู้เร่ือง 16 61.50 6.25 25.00 43.75 25.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT ) 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
จ านวนร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านคณิตศาสตร์ 20 45.15 0.00 65.00 35 0.00 

ด้านภาษาไทย 20 45.50 25.00 35.00 25 15.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ONET ) 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ 25 24.00 8.94 24.00 28.00 72.00 0.00 
ภาษาไทย 25 47.50 14.78 47.50 0.00 64.00 36.00 
วิทยาศาสตร์ 25 32.22 10.16 32.22 12.00 84.00 4.00 
ภาษาต่างประเทศ 25 30.00 11.85 30.00 8.00 84.00 8.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ONET ) 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ 

ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์ 47 23.22 9.20 23.22 6.38 89.36 4.26 
ภาษาไทย 47 48.78 12.99 48.78 2.13 46.81 51.06 

วิทยาศาสตร์ 47 27.95 7.02 27.95 19.15 78.72 2.13 
ภาษาต่างประเทศ 47 28.26 8.54 28.26 8.51 89.36 2.13 

 
ผลความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนตลอดจนส่วน

ราชการต่างๆ ท าให้การด าเนินงานภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนมีผลส าเร็จเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับเครือข่ายของ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอย่างดี 
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12.ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
        1  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สรุปได้ว่าผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน
ระดับดีเลิศ (4) 
        2  การประเมินคุณภาพภายนอก 
                  2.1  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก  โดยมีผลการประเมินมีดังนี้ 
     3 ด้าน 14 มาตรฐาน 
          1) ระดับปรับปรุง  จ านวน                -               มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จ านวน                 3       มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จ านวน               11       มาตรฐาน 
                   2.2  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง    ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันปฐมวัยและพื้นฐาน  

ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย  
          1) ระดับปรับปรุง  จ านวน                  -               มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จ านวน                 -         มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จ านวน                 5       มาตรฐาน 
         4) ระดับดีมาก       จ านวน       9    มาตรฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          1) ระดับปรับปรุง  จ านวน                  -               มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จ านวน                 1         มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จ านวน                 5      มาตรฐาน 
         4) ระดับดีมาก       จ านวน        8   มาตรฐาน 

2.3  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง    ได้รับการรับรองจากส านักงาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          1) ระดับปรับปรุง   จ านวน                -               มาตรฐาน 
                             2) ระดับพอใช้      จ านวน                 2              มาตรฐาน 
                             3) ระดับดี           จ านวน                 3            มาตรฐาน 
          4) ระดับดีมาก      จ านวน       7           มาตรฐาน 
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13.ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

สถานศึกษา 
1.รางวัลโรงเรียนดีประจ าต าบล 
(โรงเรียนดีศรีต าบลเดิม)แบบยั่งยืน  
2.รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
อย่างต่อเน่ือง เป็นสมัยที่ 3 

 
1.เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนดีประจ าต าบล
(โรงเรียนดีศรีต าบลเดิม)แบบยั่งยืน 
2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเน่ือง 
เป็นสมัยที ่3 

 
สพป.ปทุมธานี เขต 1 

 
 

กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) - - - 
ครู (ระบุชื่อ) - - - 
นักเรียน 
1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พินเมือง 
2. เด็กชายธณภัทร   ส่งเสริม 
3. เด็กหญิงปัทมพร  ทรพิมพ์ 
4. เด็กหญิงพรฤดี  ขันเเก้ว 
5. เด็กชายมงคล  เเหวนเพชร 
6. เด็กหญิงอัจฉริยากรณ์  เดชกุล 
7. เด็กชายเสกสรร  อุทุมพร 
8. เด็กหญิงโสภิตา  เบือกขุนทด 

 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 
สพฐ. 

 

1. นางสาวอัฐภิญญา   เดชกุล 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สพฐ. 
 

1. เด็กหญิงนัฐชิตา   เย็นทรวง รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ญ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สพฐ. 
 

1. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  สุวรรณมุก รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) 
การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายระพีภัทร  ศรีแก้ว รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) 
การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
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[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โนนทอง 
2. นางสาวสโรชา  เรืองไข 

รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงชลธิชา  ค าส ี รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) 
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. นายธนกฤต  ลอยสุวงค์ รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.
3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายจักพงศ์  บุญยง รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายปริชญา  อินเมฆ รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายจิตรนาถ  เอ่ียมถ้วม 
2. เด็กชายอัครวินทร์  ฝ่ายกลาง 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-
ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงพิชญธิดา  วงเวียน รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
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[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูติน้ า 
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เฉลยสัตย์ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.1-ม3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงธนิดา  ปรีชานุกูล รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงกฤติยา  คล้ายน้อย 
2. เด็กหญิงวิรัลยุพา  หงษ์ทอง 
3. เด็กหญิงวิรัลรัตน์  หงษ์ทอง 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินศรี 
2. เด็กหญิงพรพิมล  กลิ่นมณี 
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พันธ์สายออ 
4. เด็กชายวรากร  บูชา 
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สายหยุด 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายนวัตร  สัมพันธ์ รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายพงศธร  สุขมั่น รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงศ์ศร ี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สุนทรพจน์ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
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[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
1. เด็กชายชัชนันท์  ผ่องประสาท 
2. เด็กชายผณินทร์  กอนอยู่ทวีสุข 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-
ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทัศน์ 
2. เด็กหญิงวิชญาพร  มาดี 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-
ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงธนภรณ์  ถาวร รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงปนัดดา  เพ่ิมพูล 
2. เด็กชายปรัชญา  กาญกล้า 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายมนนัทธ์   พลายเพ็ชร รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงพิมพิศา  แดนแปง รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-
ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มอนงค์ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
 
 
 
 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
1. เด็กหญิงพิมพิดา  องอาจ รางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. นายวรุต  พ่ึงศรี รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงปานชนก  มาจุ่ม รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.
1-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เดชกุล รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายรุ่งตะวัน  จันทร์ทัศน์ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงศิริมา  คงเจาะ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
1. เด็กหญิงทิพย์กัลยา  กลิ่นมณี รางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเร่ืองจากภาพ) ป.
1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 
2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงกัญญาพร  บุญเต็ม รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กชายทีรภาพ   ปานภักดี รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 

1. เด็กหญิงอัฐภิญญา   เดชกุล 
 

รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
– 3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
 

1.เด็กหญิงขวัญลดา  เกาะสมบัติ 
2.เด็กชายกิตติพัฒน์  โนนทอง 
3.เด็กหญิงอัฐภิญญา   เดชกุล 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดกิจกรรม             ยุวบรรษ
รักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน (Infographic) ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3             ในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ปีงบประมาณ 2562 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
 

1.นางสาวจุฑามาศ  พุทธพฤกษ์ 
2.นางสาวพรพิมล  กลิ่นมณี 
3.นางสาวสโรชา  เรืองไข 

รางวัลชนะเลิศการ ประกวดการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ในโครงการส่งเสริมการอ่านตาม
รอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
 

1.เด็กหญิงอัฐฉริยากรณ์   เดชกุล 
2.เด็กหญิงปัทมาพร  ทรพิมพ์ 
3.เด็กหญิงโสภิตา  เบือกขุนทด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการท าหนังสือเล่ม
เล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6    
ในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
 

1.เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทัศน์ 
2.เด็กหญิงวิชญาพร  มาดี 
3.เด็กชายราชันย์  ค าภาชาติ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  การประกวดกิจกรรมยุวบรรษ
รักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน (Infographic) ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6             ในโครงการส่งเสริมการ
อ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 

สพป. ปทุมธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. เด็กชายปริชญา  อินเมฆ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน

ดนตรีไทย ( ระนาดทุ้ม )  งานนิทรรศการ 52  
ปีวิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง 

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
สพม. 1 ( กทม.) 

1. เด็กชายนวัตร  สัมพันธ์ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน
ดนตรีไทย ( ระนาดเอก )  งานนิทรรศการ 52 ปี
วิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง 

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
สพม. 1 ( กทม.) 

 
 
 
14.งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  
ที่ ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการกิจกรรม
เตรียมเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการเรียนรู้    

 
 

1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
การเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน
ในการทดสอบทางวิชาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งระดับ
โรงเรียนและระดับชาติ 

 

1.  ประชุมคณะครู  เพ่ือ
ปรึกษาหารือและวางแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน 
2.  ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตาม
ปฏิทินที่วางไว้กิจกรรมที่จัด
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  
ได้แก่ 

 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมการทดสอบ O – NET  

 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมการทดสอบ NT 

 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมการทดสอบสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก
เขียนได้ 
3.  ส่งเสริมผู้เรียนในการ
ทดสอบต่างๆ ตามท่ีมีโอกาส
เข้าร่วม 
4.  ด าเนินการจัดทดสอบ
ผู้เรียนตามปฏิทินวิชาการ 
5.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และผลการสอบ
ระดับชาติ (O-NET)/NT เพ่ิม
สูงข้ึน ดังน้ี 
 
-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
นักเรียน ป.1 – 6 รวมเฉลี่ย
ทุกวิชา สูงข้ึน 6.4 
 
-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
นักเรียนม. 1 – 3 รวมเฉลี่ย
ทุกวิชา สูงข้ึน 3.2 
 
-ผลการสอบระดับชาติ 
 O – NET สูงข้ึน 
 ป.6 : วิทยาศาสตร์ 1.29 
 ม.3 : ภาษาไทย 1.82 
       : ภาษาอังกฤษ 1.69 
 
-ผลการสอบระดับชาติ NT 
รวมทั้ง 2 ด้าน สูงข้ึนร้อยละ 
1.83 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย ป ี2558 – 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีช่ือว่า “มั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาท้ังด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลาง  พหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ   ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง ในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไก            
ท่ีนาไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่มี
ประชาชนท่ีอยู่ ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่องไป 
ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่อง จักร ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน                
ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อ

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น และส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

ค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตร ี

นโยบายของนายกรัฐมนตรี 
ในค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา ต่อสภานิ ติบัญญั ติแห่งชาติ                    

วันศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในข้อท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ  

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3) การลดความเหล่ือมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
9) การรักษา ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน        
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                 

เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
-จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ท้ังในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  
-ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของ

ผู้เรียน และลักษณะของพื้นท่ีของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
-ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป มีโอกาสจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้  กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา                        
สู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

-พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  



 
23 

 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

-ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะตรงตามความต้องการ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  

-พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม ให้ครูมีวุฒิตาม
วิชาท่ีสอน ให้สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

-ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

-อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก  

-ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เปิดพื้นท่ีสาธารณะ ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 

-สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียม
ประเทศอื่น  

-เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจ า 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา  

-การปฏิรูประบบให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและพัฒนา ไปต่อยอด
หรื อ ใ ช้ประโยชน์  ส่ ง เสริ มการ จัดท า แผนพัฒนาการวิ จัยและพัฒนาในระดับภาค หรื อ  ก ลุ่ม จั งหวัด                             
ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  

-ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีเอื้ออานวย สร้างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ  

-ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา               
และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม  
นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้อีก 10 ข้อคือ  

1) ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2562 ให้มากท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป  
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
3) ปรับ ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4) เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไข

ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้  
6) ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
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7) ใช้ส่ือการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก  
8) ลดความเหล่ือมล้า จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
9) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน  

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบช้ัน สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญก าลังใจ โดยมีแนวทางด าเนินงาน 

อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พี่เล้ียงพัฒนาครูช่วงปิดภาค
เรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น  

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ ต่ า               
โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL                 ทวิ
ศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น  

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย  ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ 
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยท่ีไม่สามารถนาไปใช้ได้จริง  โดยใช้
แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา  ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์           
การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อใน แต่ละระดับ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน ก าหนดแนวทางการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ าช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกัน
คุณภาพ เป็นต้น  

5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัด               
การเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น  

6.  การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงาน การกากับดูแล                   
ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีมีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่ต าแหน่ง
และความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นท่ี  
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
มีจุดประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการ
เตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 หลักการ 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพล
เรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบาย   
ประชารัฐ 
ระดับก่อนอนุบาล 
                เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ท้ังด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
                เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ีส าคัญด้านต่าง 
ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
                มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีแตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
                มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี ้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาท่ีสาม) 
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2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 ระดับอาชีวศึกษา 
                มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาค หรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี ้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
                 หากทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากนี้
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว ่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตาม
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความ
พร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 
 วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษที่ 21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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 เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น 
ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 
นโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังหมด 6 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคล่ือนนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือน โดยแยกรายละเอียดของนโยบายแต่ละด้าน
ออกเป็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์ 

1 .  ผู ้เ ร ีย น ท ุก ค น ที ่ม ีพ ฤ ต ิก ร ร ม ที ่แ ส ด ง อ อ ก ถ ึง ค ว า ม ร ัก ใ น ส ถ า บ ัน ห ล ัก ข อ ง ช าต ิ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.  ผู้เร ียนทุกคนมีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ                     
ม ีค ุณธ รรม  จร ิย ธรรม  ม ีค ่าน ิยม ที ่พ ึงประสงค ์ ม ีจ ิตสาธารณะ  ม ีจ ิตอ าสา  ร ับผ ิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ท ุร ก ัน ด า ร  เ ช ่น  พื ้น ที ่ส ูง  ช า ย แ ด น  ช า ย ฝั ่ง ท ะ เ ล  แ ล ะ เ ก า ะ แ ก ่ง  เ ป ็น ต ้น  ไ ด ้ร ับ ก า ร บ ร ิก า ร  
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธ ิป ไ ตยอ ันม ีพร ะมหากษ ัตร ิย ์ทร ง เป ็นประม ุข  ม ีท ัศนคต ิที ่ด ีต ่อบ ้าน เม ือ ง  ม ีหล ัก ค ิด 
ที ่ถ ูกต ้อง  เป ็นพลเม ืองด ีของชาต ิ และพลเม ือง โลกที ่ด ี ม ีค ุณธรรม  จร ิยธรรม  ม ีค ่าน ิยมที ่พ ึงประสงค ์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีก าหนด  
  1.2 สถานศึกษา  

(1 )  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พ ร ะบาทส ม เด ็จพระปร เมนทรร ามาธ ิบด ีศ ร ีส ินทร  ม ห า ว ช ิร าลง ก รณฯ  พ ร ะ วช ิร เ กล ้า เ จ ้า อยู ่ห ัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 

 (2) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
ร ัก ใ น ส ถ า บ ัน ห ล ัก ข อ ง ช า ต ิ ย ึด มั ่น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิป ไ ต ย อ ัน ม ีพ ร ะ ม ห า ก ษ ัต ร ิย์  
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ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี          
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม  

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีก าหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ภ ัย ค ุก ค า ม ที ่ม ีผ ล ก ร ะ ท บ ต ่อ ค ว า ม มั ่น ค ง  ภ ัย จ า ก ย า เ ส พ ต ิด  ค ว า ม ร ุน แ ร ง  
การค ุกคาม ในช ีว ิต และทร ัพย ์ส ิน  ก า รค ้ามน ุษย ์ อ าชญากร รมไซ เบอร ์ ภ ัยพ ิบ ัต ิแ ละภาวะฉ ุก เฉ ิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่า ง ๆ  ได้รับ

ค าปรึกษาช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบ่มนิสัย  
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 

   1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
   5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
   6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย  
ในวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับบริบท 

(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นท่ีสูง  
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง  ให้จัดการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(3) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ”  
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัด  

และประเมินผลท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

(4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น

นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

    1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ  

วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
    1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัด

ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนา  
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

    1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  
ต้ังแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

    1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ  
และความต้องการพัฒนา ท้ังด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา 
เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
                     1.5  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงาน  
ผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา  
2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และ

ความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด 
การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
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2.2 ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม  
เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  
เพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา  
ท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  
ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวั ตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  

 มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ

เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง  

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร  
เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีทักษะส่ือสารภาษาไทย   

        มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน  
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้  
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  

            โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี
เว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
    (2)  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผู้บริหารสถานศึกษาครูและ
บุคลากรปฐมวัยรวมท้ังผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
    (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
    (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
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    2.1.2 สถานศึกษา 
     (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
     (3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก  
สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     (4) จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
     (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ 
     (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
     (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
            ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ   

- เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ    
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
     (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 และด าเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับช้ัน 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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     (4)สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
     (5)  ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
     (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมท้ัง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
    2.2.2 สถานศึกษา 
     (1) จัดการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (ActiveLearning)  
    (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสห
วิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

   (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  
   (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
   (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL) 
   (6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
   (7)ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
   (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  

ผู ้เ ร ีย น ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า  ไ ด ้ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ท า ง ด ้า น ร ่า ง ก า ย  จ ิต ใ จ  อ า ร ม ณ ์  
สังคม  และสติปัญญา  มีวิน ัย  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพื ่อใช้ในการเรียนรู ้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3 มีความสามารถ 
ในการใช ้เทคโนโลย ี ได ้ร ับการพ ัฒนาทักษะการ เร ียนรู ้ที ่เ ชื ่อมโยง สู ่อ าช ีพและการม ีง านท า  น าไป สู่ 
การม ีท ักษะอาช ีพ ที ่สอ ดคล ้อ ง ก ับ คว ามต ้อ ง ก ารข อ งประ เ ทศ  ม ีคว ามย ืดหยุ ่น ทา ง ด ้าน คว าม ค ิด  
สามารถท า ง านร ่วมก ับ ผู ้อื ่น ได ้ ภายใต ้ส ัง คม ที ่เป ็นพห ุว ัฒนธรรม  ม ีท ักษะพื ้น ฐาน ในการด าร งช ีว ิต 
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางด าเนินการ  ดังนี้ 



 
37 

 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

   2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1)ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ  

- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพ   
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3      
   (2)  ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับช้ัน 
   (3)   ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ัง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
  2.3.2 สถานศึกษา    
  (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(ActiveLearning) 
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent 
Study : IS) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
 - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
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 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
  (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ 
เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุน
ให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจ  
เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด 
ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
  (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL)  
   (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการด าเนินการ  
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด 

และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
    (2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน  

การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กพิการ  
และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็นพิเศษ 
เฉพาะบุคคล 

    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร  
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

    (5)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและ
บุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส  

    (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดี  
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
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    (8)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง  
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา 
ภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ทุกระดับการจัดการศึกษา 

   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนด 

 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

   3.2 สถานศึกษา 
 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนด 
 (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการต้ังแต่การผลิต และการพัฒนาครู  
อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสาย
อาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
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พัฒนาครูที่มีความ เช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผล
งานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
    การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน  

การผลิตครู ให้ผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ  

กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิต

ครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน 
การผลิตครู 

 (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม  
และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 

4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องด าเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและ
หน้าท่ีของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท ากิจกรรมใน
ช้ันเรียน ท าหน้าท่ีกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 

   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
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(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  
ท่ีก าหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าท่ีของตน 

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
การวัดประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
ท่ีมีความแตกต่าง (Differentiated Instruction ) 

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ใน โรงเรียนขนาดเล็กได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 
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(14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ต้ังแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

 1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทท้ังระบบ 

 2)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง เป็นต้น 

 3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

 4)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

 5)  พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development ) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในระดับพื้นท่ี ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง  

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา 

5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ  
การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

  1.2 สถานศึกษา 
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วาง

แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ  
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน  

ท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน 
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ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น 
การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก  
ตามโครงการพิเศษ  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ  

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ 

  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุน ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นท่ี 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ีประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ  
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม 
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
และมีความโปร่งใส 
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4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ  
และมีความปลอดภัยสูง 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ  
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ ต 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology: DLT) 
 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล  
ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
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5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพื่อให้มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร  
กับส่ิงแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต 

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทาง 
การให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2. จัดท าคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia 
และอื่น ๆ 

3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 

4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง  
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซท่ีมีผล  
ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ  
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint 
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดท า Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  
255 เขต เพื่อด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
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9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตร  
กับส่ิงแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพื้นท่ีต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ  
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ
ในส านักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  
และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและฉลาก  
ท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

1 4 .  ข ย า ย ผ ล จ า ก โ ร ง เ ร ีย น ค า ร ์บ อ น ต่ า สู ่ช ุม ชน เ ช ิง น ิเ ว ศ แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ม ลพ ิษ  
แ ละ สิ ่ง แ วดล ้อมด ี Green city ด ้า น พล ัง ง าน  ก า ร จ ัดก ารข ยะแ ละน้ า เ ส ีย  ช ุม ชนผล ิตและบร ิโ ภค  
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อ ุต ส า ห ก ร ร ม  ก า ร ผ ล ิต ที ่เ ป ็น ม ิต ร ก ับ สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม  ช ุม ช น เ ม ือ ง น ิเ ว ศ  แ ล ะ ห น ่ว ย ง า น ส ่ง เ ส ร ิม  
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู ้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

16.  ส่ง เสริมแนวทางการจัดการเรียนรู ้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา             
จ ัดค่าย เยาวชนวัยซนลดคาร ์บอนเพื ่อ โลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู ้จ า กโรงเรียนต่อยอด 
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศ
เ ช ิง ค ุณ ภ า พ พ ัฒ น า ก า ร ก ร อ ก ข ้อ ม ูล ร ะ บ บ ก า ร น ิเ ท ศ ต ิด ต า ม  แ ล ก เ ป ลี ่ย น น า เ ส น อ ผ ล ง า น  
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผล
รายงาน 
 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 
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1.  สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ค ร อ บ คล ุม  ด ้า น ก า ร บ ร ิห า ร ว ิช า ก า ร  ด ้า น ก า ร บ ร ิห า ร ง บ ป ร ะ ม าณ  ด ้า น ก า ร บ ร ิห า ร ง าน บ ุค คล  
และด้านการบริหารงานท่ัวไป 

2 .  ห น ่ว ย ง า น ส ่ว น ก ล า ง  แ ล ะ ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า  ต ้อ ง ป ร ับ เ ป ลี ่ย น  
ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 .  ห น ่ว ย ง า น ท ุก ร ะ ด ับ  ม ีค ว า ม โ ป ร ่ง ใ ส  ป ล อ ด ก า ร ท ุจ ร ิต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ต ิม ิช อ บ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4 .  ห น ่ว ย ง า น ท ุก ร ะ ด ับ ม ีก ร ะ บ ว น ก า ร  แ ล ะ ก า ร ว ิธ ีง บ ป ร ะ ม า ณ ด ้า น ก า ร ศ ึก ษ า  
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หร ือกลุ ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  

ในการบร ิห ารและจ ัดการศ ึกษาครอบคล ุม  ด ้านการบร ิหารว ิช าการ  ด ้านการบร ิหารงบประมาณ  
ด ้า น ก ารบ ร ิห า ร งานบ ุค คล  แ ละ ด ้านก ารบร ิห า ร ง าน ทั ่ว ไ ป  โ ด ย ด า เ น ิน ก า ร เป ็น รา ยสถานศ ึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา 

ว ิเ ค ร า ะ ห ์ ห ล ัก เ ก ณฑ ์ ร ูป แ บ บ  ห น ้า ที ่ อ า น า จ  แ ละ โ ค ร ง ส ร ้า ง ก า ร ก า ก ับ ด ูแ ล ข อ ง สถ าน ศ ึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา 

  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา 
ว ิเ ค ร า ะ ห ์ ห น ้า ที ่แ ล ะ อ า น า จ  อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ  จ า น ว น ก ร ร ม ก า ร  ค ุณ ส ม บ ัต ิ ห ล ัก เ ก ณ ฑ ์  
และว ิธ ีก า รสร รหาการ เล ือ กประธ านและกร รมการ  คณะกร รมการสถานศ ึก ษาของสถานศ ึกษา  
หร ือของก ลุ ่ม สถานศ ึกษา โดยให ้ค าน ึง ถ ึงหล ักธ รรมาภ ิบ าลและคว าม เป ็น อ ิสระของสถาน ศ ึก ษา  
หร ือกลุ ่มสถานศึกษา ให ้ม ีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถ ึงความต ้องการ  
และข้อจ ากัดของแต่ละพื้นที่ 

  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่การศ ึกษา 
ส่ง เสร ิม สนับสนุนให้สถานศึกษา หร ือกลุ ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที ่เพื ่อปฏ ิบัต ิหน ้า ที ่สน ับสนุนงาน  
ด ้าน ธ ุร ก า ร  ด ้านการ เ ง ิน  ก า รบ ัญช ีและพ ัสด ุ และด ้านบร ิห า ร ง านบ ุคคล  เพื ่อ ม ิใ ห ้ง านด ัง ก ล ่า ว  
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏ ิบ ัต ิก า รและด า เน ิน ก ารส ่ง เ สร ิม  สน ับสน ุน  และพ ัฒนาสถานศ ึกษาหร ือก ลุ ่ม สถานศ ึกษ า  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่การศ ึก ษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบ
กลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น 

  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่การศ ึกษา 
ยกระด ับสถานศึกษาให ้เป ็นแหล่ง เร ียนรู ้ตลอดช ีว ิตของท ุกคนในช ุมชน เป ็นศ ูนย ์กลางในการพ ัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น าผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่การศ ึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 

   (11) สถานศึกษา หร ือกลุ ่มสถานศึกษาได้ร ับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบร ิหารและจ ัดการศ ึกษาครอบคล ุม  ด ้านการบร ิหารว ิชาการ  ด ้านการบร ิหารงบประมาณ  
ด ้านการบร ิห า ร ง านบ ุคคล  และด ้านการบร ิห า ร ง าน ทั ่ว ไ ป  โ ดยด า เน ิน ก าร เป ็น ร ายสถาน ศ ึก ษ า  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อท า
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2 .  พ ัฒนาส าน ักงานส่วนกลาง และส าน ักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา  เป ็นหน่วยงาน  
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลาง  และส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานที่ท ันสมัย  พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก อ ยู ่ต ล อ ด เ ว ล า  ม ีค ว า ม โ ป ร ่ง ใ ส  ป ล อ ด ก า ร ท ุจ ร ิต  แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ต ิม ิช อ บ  
บร ิหารจ ัดการตามหล ักธรรมาภ ิบาล  เป ็นหน ่วยงานที ่ม ีหน ้า ที ่สน ับสน ุน  ส่ง เสร ิม  ตรวจสอบ  ติดตาม  
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ี

ก า ร ศ ึก ษ า  ใ ห ้เ ป ็น ห น ่ว ย ง า น ที ่ท ัน ส ม ัย  ม ีห น ้า ที ่ ส น ับ ส น ุน  ก า ก ับ  ต ิด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ  
และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้
ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

( 4 )  ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า โ ด ย ใ ช ้พื ้น ที ่เ ป ็น ฐ า น  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
( 6 )  สร้ า ง คว าม เข้ ม แข็ ง ในการยกระ ดับ คุณภาพการ ศึกษารู ปแบบ เครื อ ข่ า ย  

เ ช่น  เครือข่ายส่ง เสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(7) ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนของสังคมมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

( 9 )  ส ่ง เ ส ร ิม ใ ห ้ท ุก ภาคส ่วนข องส ัง คม เ ข ้า ม า ม ีส ่ว น ร ่ว มสน ับ สน ุนท ร ัพย ากร  
เพื่อการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  

  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ุด ห น ุน ผู ้เ ร ีย น ท ุก ค น  ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ช า ต ิที ่ต ้อ ง ก า ร ป ฏ ิร ูป ก า ร ค ล ัง  
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้
อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื ่อนไขการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห ้แ ก ่ผู ้เ ร ีย น ก ลุ ่ม ต ่า ง  ๆ  ไ ด ้อ ย ่า ง ถ ูก ต ้อ ง  แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ชื ่อ ม โ ย ง ข ้อ ม ูล 
กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1 )  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
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(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของ
ผู้เรียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดย
ผ่านระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  เป ็นมาตรการ ในการประย ุกต ์ใ ช ้เ ทค โน โลย ีด ิจ ิท ัล  ( Digital Technology)  มา ใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big 
Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู  ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข ้อม ูลอื ่น  ๆ  ที ่จ า เ ป ็น  ม าว ิเ ค ร าะห ์เพื ่อ ให ้สถ านศ ึกษ าสามาร ถ จ ัด ก าร เ ร ีย น รู้  
เพื ่อพ ัฒนา ผู ้เ ร ียน เป ็นรายบ ุคคลตามสมรรถนะ  และความถน ัด  และสามารถว ิเคราะห ์เป ็นข ้อม ูล  
ใ น ก า ร ว า ง แ ผน ก า ร พ ัฒ น าทร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย ์ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  น า  Cloud Technology ม า ใ ห ้บ ร ิก า ร 
แก่หน่วยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบ
บริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อ
เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองค์กร 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุก

ระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้ง ในระดับ IaaS Paas และ 
SaaS 

(2 )  ศึกษา วิเคราะห์ น า  Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
นักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

( 3 )  พ ัฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร ์ม ด ิจ ิท ัล  ( Digital Platform)  เ พื ่อ ส น ับ ส น ุน ภ า ร ก ิจ 
ด ้า น บ ร ิห า รจ ัดก ารศ ึกษา ทั ้ง ร ะบบพร ้อม ให ้บ ร ิก า ร  ( Services)  เ ชื ่อ ม โ ย ง ข ้อม ูล  เ พื ่อ แลก เป ลี ่ยน 
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

( 4 )  พ ัฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข ้อ ม ูล ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย ์ด ้า น ก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  
ที ่ส า ม า ร ถ เ ชื ่อ ม โ ย ง  แ ล ะ บ ูร ณ าก า ร ข ้อ ม ูล ด ้า น ก า ร พ ัฒ น าท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย ์ร ะ ห ว ่า ง ก ร ะ ท ร ว ง  
หน ่ว ย ง าน ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง  โ ดยการ เ ชื ่อ ม โ ยง ข ้อม ูล รายบ ุคคล ที ่เ กี ่ย วก ับการศ ึกษา  ก ารพ ัฒนาตน เอง  
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การ
ตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 



 
52 

 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า  ด ้า น ก า ร บ ร ิห า ร ง า น  เ ชื ่อ ม โ ย ง ถ ึง ก า ร พ ัฒ น า ค ร ู เ พื ่อ ใ ห ้ส อ ด ค ล ้อ ง  
ก ับ ค ว าม ก ้า วห น ้า ใ นอา ช ีพ  ต ลอ ดจน พ ัฒนา  ร ะ บ บ ข ้อ ม ูล ส า รสน เทศขอ ง ผู ้เ ร ีย น เป ็น ร า ยบ ุคคล  
ตั ้ง แ ต ่ร ะ ด ับ ป ฐม ว ัย  จน จบ ก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ าน  ที ่ส า ม า ร ถ เ ชื ่อ ม โ ย ง ก ับ ห น ่ว ย ง าน ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง  
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  

 

กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

    กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

             กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
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มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังค 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2561 – 2564 ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ (Mission) 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขัน 
ในทุกระดับ 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทา 
4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ให้ผู้เรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการ 
8. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 

ค่านิยม (Values) 
คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรช้ันนาในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ 
3. ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทา 
4. มีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
6. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา สามารถน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การดารงชีวิต 
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ 
8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ตามบริบทของพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจาเป็นและความ 
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย1 ภาษาหน้า 42 
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5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ( NT)                    

ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
10. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปใน

แต่ละกลุ่มสาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม ห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้ 
15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีท่ีมีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ

พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
18. คะแนนเฉล่ียผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 

Student Assessment) สูงขึ้น 
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education)                          

มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ              

การจัดการศึกษา 
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในช้ันเรียนและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัย 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 

3. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนอัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังตรงความ
ต้องการของสถานศึกษา 

4. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง    
มีคุณภาพและเสมอภาค 

2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม              
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต              
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน ต่าง ๆในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ                
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ

พื้นท่ี 
5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมี

ผลงานเชิงประจักษ์ 
7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง

น้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 
10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง

ประชารัฐ 
11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกากับดูแลตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกับสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาใน
การคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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ทิศทางการพัฒนาการจดัการศึกษาของโรงเรียนวัดบางกฎุีทอง 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 ตระหนักตามเจตนารมณ์ 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 เป็นอย่างดี  และผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดบางกุฎีทองพบว่า  ปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสให้การสนับสนุนองค์กร และปัจจัยภายในท่ีเข้มแข็ง  พร้อมท่ีจะพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น  จึงก าหนดแนวนโยบายให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบด าเนินงานตามภารกิจ  เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ได้ประโยชน์สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

ปี 2563 โรงเรียนทันสมัย ใช้เทคโนโลยี มีวัฒนธรรม น าวิชาการ ประสานความร่วมมือ 
พันธกิจโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 1.ส่งเสริมผู้เรียนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  12  ประการ  
3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.พัฒนารับบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
5.ส่งเสริมเครือข่ายความมือร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 
6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เป้าประสงค์โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี  21 

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  12  ประการ 
3.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
4.บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
5.โรงเรียนมีส่งเสริมเครือข่ายความมือร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน 
6.โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
เป้าหมายผลผลิตหลัก 
 จัดการบริการการศึกษาแก่นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1-ป.6) ช่วงช้ันท่ี 2 (ม.1-ม.3) 
กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบริหารและจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
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กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวคิด  
  งานวิชาการ ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ในโรงเรียน การพัฒนาโรงเรียน ในทุกด้าน จึงมุ่ง
ส่งเสริมงานวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ ตามแนวคิด การศึกษาตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและทุก
สถานท่ี ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องมีการวางแผนท่ีดีให้เด็กได้รับรู้ทักษะ และเจตคติอันจ าเป็นเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ โรงเรียนจึงมุ่งเน้นการน าเอาวิชาการต่าง ๆ มาบูรณการสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นโยบาย  
  พัฒนาทุกภาคส่วนในโรงเรียนในเชิงวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกิดข้ึนตลอดเวลา  
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนเป็นคนดี 
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
3. ให้บริการวิชาการ  ส่ือ  เทคโนโลยีและเครื่องอ านวยการความสะดวกแก่ครูและนักเรียน 
4. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
5. จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร  ในวันส าคัญทางศาสนา  วันส าคัญของชาติและการสวดมนต์วันศุกร์ 
ตัวชี้วัด(KPI) 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี  21  ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี่ระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการใช้ภาษาท่ีสองในการส่ือสารสู่มาตรฐานสากล 
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 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
แนวคิด  
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ต้องเกิดจาก กระบวนการจัดการเรียน                  
การสอนของครู ท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครูมืออาชีพ จึงจะท าให้ผู้เรียน 
ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
รู้เท่าทันกับสถานการณ์ใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
นโยบาย 
1. ครูต้องจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ประกอบการ

เรียนการสอน มีการวัดผล ประเมินผล ตามสภาพจริง  
2. โรงเรียนสนับสนุนการพฒันาครูทุกด้าน  
เป้าหมาย 
1. พัฒนาบุคลากร ในสถานศึกษา เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้  
2. บุคลากรในโรงเรียน ได้รับการพัฒนา อย่างหลากหลายรูปแบบ ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน 
1.พัฒนาตนเองให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่น ๆ  
2.พัฒนาการใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
3.ส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด(KPI) 

1.  ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วมอบรม พัฒนา ตนเองตามเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
2.  ร้อยละของครูท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาบริหารและจัดการ 
แนวคิด 
  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานนั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  องค์กรส่วน
ท้องถิ่น เอกชน และชุมชน  ซึ่งต่างก็มีหน้าท่ีภารกิจแตกต่างกันไป  ดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้าใจและจัดโครงสร้าง  
มอบหมายงานให้ชัดเจน  เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
นโยบาย 
  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
เป้าหมาย 
  จัดบุคลากร  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดล้อมให้พร้อมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ารวจความเส่ียงด้านบุคลากร  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดล้อม 
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2. ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
3. ด าเนินการขจัดความเส่ียงท่ีค้นพบ 
4. ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีธุรการ,นักการภารโรง  เข้าอบรมเพิ่มเติมความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
5. ประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการ 
ตัวชี้วัด(KPI) 

1. โรงเรียนมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน 

2. โรงเรียนมีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัด
แยกขยะในโรงเรียนและชุมชน 

3. โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
แนวคิด  
  การจัดการศึกษา  ถ้าได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากชุมชนทุกภาคส่วน  การศึกษาจะพัฒนาไป
ได้อย่างก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
นโยบาย 
  สานสัมพันธ์ให้ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน 
เป้าหมาย 
  ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา 
2. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อช้ีแจงและขอความคิดเห็นแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
3. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงแนวการจัดการศึกษาก่อนเปิดเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
4. ออกวารสารหรือแผ่นประชาสัมพันธ์ กิจการหรือกิจกรรมของโรงเรียน  ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนรับทราบอย่างต่อเน่ือง 
5. ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนสม่ าเสมอ 
ตัวชี้วัด(KPI) 

1.โรงเรียนมีเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 

สภาพความส าเร็จท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  2563 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 

- - - 
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 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้จัดท ากรอบวงเงิน
งบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอาศัยฐานวงเงินงบประมาณเดิมจากปีท่ีผ่านมา 
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ในส่วนของงบ
ด าเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารจัดการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง และการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  รวมท้ัง
การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  
 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ  จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1.  โครงการงานวิชาการ 1,012,233   

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1,000   

2 โครงการประกันคุณภาพภายใน 1,000   

3 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 0   

4 โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 5,000   

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 84,000   

5.1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  15,000   

5.2 กิจรรมสอนเสริมเพิ่มศักยภาพ 15,000   

5.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 20,000   

5.4 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านบางกุฎีทอง 18,000   

5.5 กิจกรรมวันภาษาไทย  8,000   

5.6 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 8,000   

6 โครงการเรียนรู้ตามแนว STEM  EDUCATION 5,000   

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 283,000   

7.1 กิจกรรมพัฒนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 105,000   

7.2 กิจกรรมพัฒนาลูกเสือสามัญ 53,000   

7.3 กิจกรรมพัฒนาลูกเสือส ารอง 5,000   

7.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 120,000   

8 โครงการโรงเรียนสุจริต 1,000   

9 โครงการส่งเสริมงานวิจัยในโรงเรียน 1,000   

10 โครงการนิเทศเพื่อนครู 500   

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
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11 โครงการเรียนรู้สู่สากลและอาเซียน 13,000   

11.1 กิจกรรม วันอาเซียน 3,000   

11.2 กิจกรรม ภาษาวันละค า 2,000   

11.3 กิจกรรม Merry Christmas & English day camp 8,000   

12 โครงการสอบธรรมศึกษา 20,000   

13 โครงการงานแนะแนว 5,000   

14 โครงการปัจฉิมนิเทศ 5,000   

15 โครงการเรียนฟรี(เคร่ืองแบบฯ,อุปกรณ์ฯ,หนังสือ) 510,733   

16  โครงการวันส าคัญ  12,000   

16.1  กิจกรรม วันไหว้ครู  1,000   

16.2  กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาพุทธ  6,000   

16.3  กิจกรรม วันลอยกระทง  3,000   

16.4  กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ  2,000   

17  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  25,000   

17.1  กิจกรรม coding ในศตวรรษที่ 21   3,000   

17.2  กิจกรรม DIY ของใช้ในบ้าน  3,000   

17.3  กิจกรรม สอนศลิป์ สื่อสร้างสรรค์  3,000   

17.4  กิจกรรม ศลิปะเส้นด้าย 3,000   

17.5  กิจกรรม Paint by Me  3,000   

17.6  กิจกรรมวัสดุหรรษา  2,000   

17.7  กิจกรรม English is so cool 2,000   

17.8  กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้  2,000   

17.9  กิจกรรม สิง่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  2,000   

17.1  กิจกรรม English for Fun  2,000   

18  โครงการกีฬาสีภายใน  25,000   

19  โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกาย  15,000   

2.  โครงการงานบุคคล 100,000   
    20   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  100,000   

20.1   กิจกรรม ประชุม อบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา  10,000   

20.2   กิจกรรม สืบสานความเป็นไทยสายใยรักคุณครู  30,000   

20.3   กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครู  60,000   

3.  โครงการงานงบประมาณ 472,000   
     21   โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ  112,000   

     22   โครงการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค  360,000   
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4.  โครงการงานบริหารท่ัวไป 766,060 งบอุดหนุนจากเทศบาล 652,000
บาท 

     23   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   583,000   

23.1   กิจกรรมอาหารกลางวัน  532,000 งบอุดหนุนจากเทศบาล 

23.2   กิจกรรม พัฒนาห้องพยาบาล   25,000 
23000คงเหลือจากงบประมาณก่อนหน้า 

23.3   กิจกรรม สุขาพาสุขใจ  25,000 
23000คงเหลือจากงบประมาณก่อนหน้า 

23.4   กิจกรรม อาหารเสริมและโภชนาการ  0 งบอุดหนุนจากเทศบาล 

23.5   กิจกรรม หัวสะอาดฟันแข็งแรง  1,000   

24   โครงการค่านิยมหลัก  12  ประการ   26,000   

24.1   กิจกรรม เด็กดีศรีบางกุ  1,000   

24.2   กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  11,000 
10,000คงเหลือจากงบประมาณก่อนหน้า 

  

24.3   กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   0   

24.4   กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระบรมราชินี  500   

24.5   กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  8,500 
8,000คงเหลือจากงบประมาณกอ่นหน้า 

  

24.6   กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  500   

24.7   กิจกรรม วันมหาธีรราชเจ้า  500   

24.8   กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ  500   

24.9   กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  500   

 24.10   กิจกรรม ออมทรัพย์  0   

 24.11   กิจกรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย  0   

 24.12   กิจกรรม ประหยัดพลังงาน   500   

 24.13   กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  500   

 24.14   กิจกรรมหน้าเสาธง  0   

 24.15   กิจกรรม พระราโชบายในหลวง รัชกาลท่ี10  1,000   

 24.16   กิจกรรม ห้องเรียนต้นแบบรักษ์บ.ว.ร. รักษ์ศีล 5  1,000   

25   โครงการปรับสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ พอเพียงฯ  100,000 งบอุดหนุนจากเทศบาล 

26   โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  21,060   

26.1   กิจกรรม ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ   10,000   

26.2   กิจกรรม  สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร  11,060   

     27   โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  25,000   

27.1   กิจกรรม  ทุนการศึกษา  0   

27.2   กิจกรรม  ประกันอุบัติเหตุ  0   

27.3   กิจกรรม  เย่ียมบ้าน   0   

27.4   กิจกรรม  โรงเรียนสีขาว (วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติด)  25,000 งบอุดหนุนจากเทศบาล20,000
บาท 

     28   โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  2,000   
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     29   โครงการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  0   

     30   โครงการสานสัมพันธ์ บ.ว.ร.  7,000   

30.1   กิจกรรม  ประชุมผู้ปกครอง   5,000   

30.2   กิจกรรม  ประชุมกรรมการสถานศึกษา  2,000   

     31   โครงการพัฒนาระบบ ICT  2,000   

รวมงบประมาณการ 2,350,293 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............ฝ่ายบริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา...... 
ผู้รับผิดชอบ นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง ติดต่อ โทร 082-184-0295 Emil : red_shaker@hotmail.com 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย            4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย      8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ด้วย
การยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐาน เพื่อเป็นโรงเรียนท่ีมีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา สภาพแวดล้อม หลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี คุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมี
ความสามารถก้าวไกลในระดับสากลโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงน าแนวนโยบาย ดังกล่าว
มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นหลัก น ามาผสมผสานระหว่าง วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ขอบข่ายความส าเร็จ 
ทิศทาง กรอบการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการวางแผน และขับเคล่ือนการด าเนินงาน ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมอันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางท่ีส าคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร  
3.2 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
3.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

โครงการล าดับที่ 1 
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4. เป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้ารับการอบรมแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 100 
2. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 100 

1. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ดี 
2. โรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับ ดี 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

1-5 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

2. ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 อบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

6-31 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

3. ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตร 

1 – 30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

4. ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการ
ในปีการศึกษาถัดไป 

30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

 
 

 6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       …………ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน 

เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

เงินรายได้ อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม 1,000 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1,000 - - - - 

 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 
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9.ประโยชน์ของโครงการ   
    9.1โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 9.2ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 9.3 นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้ารับการอบรมแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 100 
2. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 100 

 
1. เกณฑ์การประเมิน 
 
2. การสังเกต 

 
1. แบบทดสอบความรู้ 
 
2. แบบบันทึกการสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
1. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ดี 
2. โรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับ ดี 

 
1. เกณฑ์การประเมิน  
 
2. ส ารวจ ตรวจสอบ 

 
1. แบบประเมินผลการ
ทดสอบความรู้ 
2. แบบประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

       
  
                                          ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ  

           (นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง)             
                 ครู 

 
     ลงช่ือ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท์) 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการงานบริหารบุคลากร 
 
 
 

     ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............ฝ่ายบริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........ประกันคุณภาพภายใน...... 
ผู้รับผิดชอบ นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง ติดต่อ โทร 082-184-0295 Emil : red_shaker@hotmail.com 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย               4)  ใฝ่เรียนรู้ 

     5)  อยู่อย่างพอเพียง         6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย      8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารและจัด

การศึกษาในด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไปเพราะการบริหารและจัดการศึกษา
เป็นมาตรฐานหนึ่งในส่ีด้านทางมาตรฐาน การศึกษาขึ้นพื้นฐาน หากสถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการท่ีได้
มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีก็จะส่งผล ให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการด าเนินงาน มีความคล่องตัวในการ
บริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ท่ีมี
ส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการ 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัว  
             ในการบริหารจัดการ 
          2. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
          4. เพื่อจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับที่ 2 

mailto:red_shaker@hotmail.com
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4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ร้อยละ 100 

1. การพัฒนาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับดี 
2.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับดี 
3. การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ความพึง
พอใจอยู่ใน ระดับดี 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

1-5 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

2. ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.2 กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานท้ัง 3 ด้าน 
2.3 การประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมิน
ภายในสถานศึกษา ( SAR ) 

6-31 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

3. ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตร 

1 – 30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

4. ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการ
ในปีการศึกษาถัดไป 

30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

6. สถานที่    โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7. งบประมาณที่ใช้ 

ที่ รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงินรายได้ อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม 1,000 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1,000 - - - - 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 
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9.ประโยชน์ของโครงการ   
1.โรงเรียนมีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน 
2.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
3.โรงเรียนมีการประเมินประเมนิภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ร้อยละ 100 

 
1. ส ารวจติดตามการ
ด าเนินการ 

 
1. แบบติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

เชิงคุณภาพ 
1. การพัฒนาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับดี 
2.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับดี 
3. การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ความพึง
พอใจอยู่ใน ระดับดี 

 
1. ส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
2. ส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
3. ส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็น 

 
1. แบบประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็น 

        
      ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ  
           (นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง)             
                ครู 

 
     ลงช่ือ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท์) 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการงานบริหารบุคลากร 
 
 
 

     ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............ฝ่ายบริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล...... 
ผู้รับผิดชอบ นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง ติดต่อ โทร 082-184-0295 Emil : red_shaker@hotmail.com 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย            4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย      8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียคุณภาพ

ประจ าต าบล 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียนรู้ผู้บริหารและครูมี
ความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพโรงเรียนเป็นศูนย์รวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีความ
เช่ือมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท่ีจะเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็น
ต้นแบบท่ีมีความพร้อมให้บริการการศึกษามีคุณภาพ สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นท่ีต าบลโตนดได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มท่ี จากบริบทของโรงเรียน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
จากข้อมูลสารสนเทศย้อนหลัง 3 ปีจ านวนนักเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีและมีความพร้อมในด้านการสร้างงานอาชีพ มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ดังนั้นโรงเรียนวัดบางกุฎีทองจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อระดมสรรพก าลังท่ีมีอยู่
ในชุมชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน และเอกชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนจึงถือหลักประกันกับชุมชนว่าโรงเรียนคุณภาพนี้จะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้กระบวนการทักษะท่ีจ าเป็นต่อการธ ารงตน ด าเนินชีวิตในการเป็นพลเมืองท่ีดี 
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมส่ือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสอดรับกับค ากล่าว
ท่ีว่า “จะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” 
 
 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี โครงการล าดับที่  3 
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74 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ีสร้างความ 
ปลอดภัยให้นักเรียนภายในสถานศึกษา 
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นดนตรีไทยสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ดนตรีไทย ให้ยั่งยืน 
3.3 เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ นักเรียนมีทักษะท่ีเหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 และมีสุขภาพ   
สมรรถภาพทางร่างกายท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน อย่างเป็นรูปประธรรมมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1. โรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีพืน้สนามยางเพื่อฝึก
ทักษะทางกีฬาและลดอุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
2.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ ร้อยละ 100 
3.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสามารถใช้ทักษะ
กีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ร้อยละ 80 
4.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัด
บางกุฎีทองมีความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด อย่างเป็น
รูปธรรม ร้อยละ 80 

1.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสามารถเล่นดนตรีไทยได้ 
ในระดับดี 
2.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสามารถใช้ทักษะกีฬาเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในระดับดดี 
3.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
มีความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัดหรือศาสนสถานอื่น ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม ในระดับดี 

 

5. แผนปฏิบัติงานระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

1-5 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

2. ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

6-31 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

3. ข้ันติดตามประเมนิผล (CHECK:C) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

1 – 30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

4. ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการ
ในปีการศึกษาถัดไป 

30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 
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6. สถานที่     โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 
7. งบประมาณที่ใช้ 

จ านวนเงิน 900,000 บาท 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 
9.ประโยชน์ของโครงการ 
9.1 โรงเรียนมีสถานท่ีและอุปกรณ์การกีฬาพร้อมส าหรับพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
9.2 โรงเรียนมีเครื่องดนตรีสากลในการจัดการเรียนการสอนในการบูรณาการกับดนตรีไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทยให้ด ารงสืบต่อไป 
9.3 นักเรียนมีทักษะกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึ้น 
9.4 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีจิตรักความเป็นไทย สามารถเล่นดนตรีไทยได้ 
9.5 ชุมชนมีความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีพืน้สนามยางเพื่อฝึกทักษะ
ทางกีฬาและลดอุบัติเหตุ ร้อยละ 80 
2.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสามารถเล่นดนตรีไทย
ได้ ร้อยละ 100 
3.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสามารถใช้ทักษะกีฬา
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ร้อยละ 80 
4.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบาง
กุฎีทองมีความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด อย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 80 

 
1. ส ารวจและสังเกต
การเกิดอุบัติเหตุ 
2. การสังเกตทักษะการ
เล่นดนตรีไทย 
3. การสังเกตทักษะสรร
ถมภาพทางกาย 
4. ส ารวจและสังเกต
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
1. แบบบันทึกการเกิด
อุบัติเหตุ 
2. แบบประเมินทักษะ
การเล่นดนตรีไทย 
3. แบบประเมินทักษะ
สรรถมภาพทางกาย 
4. แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสามารถเล่นดนตรีไทย
ได้ในระดับดี 
2.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสามารถใช้ทักษะกีฬา
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในระดับดี 
3.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบาง
กุฎีทองมีความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัดหรือศาสนสถาน
อื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมในระดับดี 

 
1. ส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
2. ส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
3. ส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็น 

 
1. แบบประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็น 
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       ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ  

           (นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง)             
                 ครู 

 
     ลงช่ือ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท์) 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการงานบริหารบุคลากร 
 
 
 

     ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............วิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ประจ าปีการศึกษา 2563...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ   ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง 

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ี 
ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และ
เป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นส่ือ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ 
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช 
านาญในการใช้ภาษาเพื่อการ ส่ือสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ ในชีวิตจริงการอ่านและการ
เขียนมีความส าคัญอย่างมากท่ี จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนต่างๆ มีปัญหาด้านการ
อ่าน การเขียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ประกาศจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน ด้านการอ่าน และการเขียน ดังนี้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เน้นการอ่านออก เขียนได้ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เน้นการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ดังนั้นโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง เป็นโครงการหนึ่งท่ีตอบสนองของจุดเน้นดังกล่าว 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทองเห็นความส าคัญในการอ่านของนักเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในทุกรายวิชา ฝ่าย
วิชาการจึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1- 3 ด้านการอ่าน และ
เขียนหนังสือ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถเรียนอย่างมีความสุข ในห้องเรียน จากการทดสอบความสามารถ

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

โครงการล าดับที่ 4 
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ด้านทักษะ การอ่าน การเขียนภาษาไทย ของบุตรหลานท่านโดยคุณครูประจ าช้ันและครูประจ าวิชา พบว่านักเรียน
ควรได้รับการสอนเสริมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการอ่านและการเขียนหนังสือ ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน  
    2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนของนกัเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  
     3. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

แนวทางการพัฒนา  
o จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ การอ่าน เขียน  

o การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  
o จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  

o ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

o ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยให้สงูข้ึน 
4. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี  

1.ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน  
2. ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออก เขียนได้ 
 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อร่วมวางแผนการจัด
กิจกรรม 

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการ 

ด าเนินงาน 
4.  ติดตามผลการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 

 
เดือนกรกฎาคม 2563 

 
เดือนสิงหาคม 2563 
เดือนสิงหาคม 2563 

 
เดือนสิงหาาคม 2563 

 
คณะครูทุกท่าน 

 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

 
ครูภัชกรณ์ แก่น

ทอง 
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ขั้นด าเนินการ (DO:D) 
1. โรงเรียนก าหนดแผนงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสอน
ภาษาไทย ร่วมกันภายในโรงเรียน  
 1.1 ประชุมครูให้เข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อ
พัฒนาการเรียน การสอนภาษาไทย  
1.2 เน้นการสอนภาษาไทย โดยการเพิ่มกิจกรรมเสริมนอกเวลา
เรียน โดยก าหนดเวลาในแต่ละวันว่า เป็นช่วงใด  
1.3 ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จัดท าสมุดบันทึก
ความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาไทยเป็น รายบุคคล 
1.4 คณะครู ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการสอนภาษาไทย 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
1.5 ประสานงานและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนให้
ความช่วยเหลือนักเรียนเรื่องการบ้าน การอ่าน การเขียนอย่าง
สม่ าเสมอ  
1.6 จัดมุมหนังสือในห้องเรียน และห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
การศึกษาค้นคว้าจัดให้มี บรรยากาศน่าอ่านน่าเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

เดือนกรกฎาคม 2563 
ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

ครูภัชกรณ์ แก่น
ทอง 
และ 

ครูประจ าช้ันทุก
ท่าน 

2. ใช้การสอนด้วยวิธีหลากหลาย   
 2.1  ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 
ฝึกเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านค า เขียนค า แต่งประโยค และเขียน
เรื่องหรือข้อความส้ันๆ ได้ 
2.2  การสอนโดยเรียนปนเล่น โดยสอดแทรกการอ่าน การเขียน 
โดยนักเรียนไม่รู้สึกว่า เขาก าลังเรียน  
2.3  สอนภาษาไทยกับเพลง เป็นเพลงท่ีสนุกๆ และเด็กสนใจชอบ
ร้องในขณะนั้น  
2.4  อ่านนิทานสนุกๆ หรือ อ่านข่าว ให้นักเรียนฟังทุกวัน ทุกช้ัน 
และฝึกเขียนเรื่อง เล่าเรื่องส้ัน ๆ  
2.5  ใช้เกมประกอบการสอนง่ายๆ โดยใช้บัตรค า (อาจเป็นค าง่าย 
ค าพื้นฐาน ค าท่ีใช้ทุกวัน)  
2.6  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครู ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ศึกษา ดูงานโรงเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีดี 
2.7   จัดท าเอกสารรูปแบบการสอน นวัตกรรมท่ีเป็นผลงานเด่น 
ของครูเผยแพร่แก่เพื่อน ครูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

เดือนกรกฎาคม 2563 
ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 

ครูภัชกรณ์ แก่น
ทอง 
และ 

ครูประจ าช้ันทุก
ท่าน 
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ขัน้ติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. นิเทศติดตามและให้ความช่วยเหลือครูสอน ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 อย่างใกล้ชิด ทุกช้ันเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
2. ผลิตเอกสารเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ัน เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 ครบทุกช้ันเรียน  
3. ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านก าลังใจและ
วัสดุการศึกษาท่ีจ าเป็นนิเทศภายใน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการช่วยเหลือกันเองในระหว่างเพื่อนครูในโรงเรียน 

 
 
 

เดือนกรกฎาคม 2563 
ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 
และหัวหน้าฝ่าย

วิชาการ 

ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

เดือนมีนาคม 2564 ครูภัชกรณ์ แก่น
ทอง 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน 

เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - 
2 แต่งต้ังคณะท างาน - - - - - 
3 ด าเนินงานตามโครงการ - - - - - 
4 วสัดุส าหรับด าเนินงาน 5,000 - - - - 
5 ประเมินผล  สรุป รายงานผล - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 5,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง  
9.ประโยชน์ของโครงการ   

1. นักเรียนได้ฝึกเขียนค าพื้นฐาน ตามระดับช้ัน  
2. นักเรียนได้ฝึกอ่านค าพื้นฐาน และค าคล้องจองตามระดับช้ัน  
3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าพื้นฐานได้  
4. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ จากเดิมท่ีใช้เวลาในการอ่าน การเขียนนาน ท าให้ใช้เวลาเรียนลดน้อยลง  
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5. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และนักเรียนมีทักษะการส่ือสารได้ตาม
ช่วงวัย 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ดี 

2. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน  
3. ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออก เขียนได้ 

 
บันทึกการจัดการเรียน
การสอน 
 

 
แบบบันทึกการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านการเขียน
ระดับช้ันป.1-3 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก

การอ่าน ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
3. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยให้

สูงขึ้น 

 
บันทึกการจัดการเรียน
การสอน 
บันทึกการเข้าใช้แหล่ง
เรียนรู ้
 

 
แบบบันทึกการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านการเขียน
ระดับช้ันป.1-3 

 
 
     ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ    

           (นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง) 
       ครูผู้ช่วย    
          
            

     ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 

 

     ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน บริหารงานวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
  1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง     6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 

 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ. ศ. 2553 มาตรา 47 
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและมาตรา 44 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงเป็นกระบวนการวิธีการเพื่อให้ข้อมูลท่ีจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงผลส าเร็จในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ. ศ. 2551 จึงก าหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันท้ังในระดับช้ันเรียนระดับ
สถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อเป็นสารสนเทศรองรับบริบทของการประเมินภายนอก            

 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ได้เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึ้น 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

โครงการล าดับที่ 5 
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3.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
3.3 เพื่อกระตุ้นและช้ีน านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
3.4 เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัวเข้า

กับสังคมได้ 
3.5 เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O-Net) ให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ 
3.6 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การแสดง และ

ส่ิงประดิษฐ์ คิดค้นต่าง ๆ  
3.7 เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาของครูและนักเรียน ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
3.8 เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
3.9 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้ผู้ปกครอง มีโอกาสทราบ  

          3.10  เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
          3.11  เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพ 
          3.12  เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตส านึกนักเรียน คนไทยทุกคนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย 
  3.13  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.14  เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการใช้ภาษาท้ังทางการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
  3.15  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
         3.16 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

3.17 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น   
3.18 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตาม

ความสนใจ 
4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวัดบาง
กุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6 และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (RT, NT, O-Net) สูงขึ้น 0.5 ในทุกกลุ่มสาระ 
2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีความพึงพอใจ 
ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 

5. แผนปฏิบัติงาน 

     กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
       ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 

 
พ.ค. 63  

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
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2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.ประชุมคณะท างานเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

กิจกรรมที่1  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
       ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้า
ความรู้จากห้องสมุด 
2. จัดกิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
3. จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
4. จัดกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 
5. จัดกิจกรรมเปิดพจนานุกรม 
6. จัดกิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว์ 
7. จัดกิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
8. จัดกิจกรรมหนังสือเคล่ือนท่ี 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

          - 

 
 

       
พ.ค. 63 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มี.ค. 63 

 
 

มี.ค. 63 

 
 
 
 
นางสาววลีพลอย ทาชาติ 
 
 
 
นางสาววลีพลอย ทาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาววลีพลอย ทาชาติ 
 
 
 
นางสาววลีพลอย ทาชาติ 

ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D)  
กิจกรรมที2่ กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มศักยภาพ 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
 

 
 
 

พ.ค. 63  
พ.ค. 63 
มิ.ย. 63 

 

 
 
 

นางสาววนิดา ไชยคินี 
นางสาววนิดา ไชยคินี 

นางสาววนิดา ไชยคินีและ
คณะคร ู
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4. จัดท าก าหนดการสอนเสริม (RT, NT, O-Net) ใน
ระดับช้ัน ป.1, ป.2, ป.6 และ ม.3  
5. เตรียมเอกสารการสอนเสริม (RT, NT, O-Net) แต่ละ
กลุ่มสาระฯ ในระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6  
และ ม.3 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D)  
1. ทดสอบก่อนเรียนเสริม (RT, NT, O-Net) 
2. ด าเนินการสอนเสริม (RT, NT, O-Net) 
3. ประเมินผลการทดสอบหลังเรียนเสริม 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครัง้ต่อไป 

2.  

ก.ค. 63 
 

ก.ค. 63 – ส.ค. 63 
 
 
 

ก.ย. 63 
ต.ค. 63 - ก.พ. 64 

ก.พ. 64 
 

มี.ค. 64 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

นางสาววนิดา ไชยคินีและ
คณะคร ู

นางสาววนิดา ไชยคินีและ
คณะคร ู

 
 

คณะคร ู
คณะคร ู
คณะคร ู

 
คณะคร ู
คณะคร ู

 
คณะคร ู
คณะคร ู

          -กิขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D)   
กิจกรรมที่3 กิจกรรมที3่ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. การฝึกซ้อมนักเรียน เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียนการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 และการประกวดแข่งขันอื่น ๆ  
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ปีการศึกษา2563และการประกวดแข่งขันอื่น ๆ 

 
 
 

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 
 
 

 
1 ก.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 

 
 
 
 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งค า 
 
 
 

คณะครูที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
1-30 เม.ย. 64 

 
 

1-30 เม.ย. 64 
 

 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งค า 

 
 

นางสาวธนาภรณ์ มิ่งค า 
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 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D)   
กิจกรรมที4่ กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านบางกุฎี
ทอง 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียมผลงาน 
2. จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านบางกุฎีทอง 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
 
 
 

พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
 
              มิ.ย. 63 
             ก.ค. 63 

 
ก.ค. 63 

 
ก.ค. 63 

 

 
 
 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

และคณะครู 
 

คณะครู 
 
 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 

ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D)   
กิจกรรมที5่ กิจกรรมวันภาษาไทย 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 

 
 
 

พ.ค. 63 

 
 
 

นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.  ประชุมวางแผน 
2.  เสนอโครงการ 
3. เวียนหนังสือผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4.  จัดป้ายนิเทศ/จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ 
5. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
6.  มอบรางวัล/เกียรติบัตร 
7. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 

 
 

ก.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. 63 
 

 
 

นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 
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2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครัง้ต่อไป 

ก.ค. 63 
 
 

นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 

ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D)   
กิจกรรมที6่ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
 1.การเขียนโครงการ 
2.วางแผนด าเนินโครงการ 
3.จัดหาซื้ออุปกรณ์ 
4.ด าเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
5.สรุปผลการด าเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63 
 
 

1-31 ส.ค. 63 
 
 
 

1-30 ก.ย. 63 
 

 
 
 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งค า 
 
 
 

คณะครูท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งค า 
 

ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
1-30 ก.ย. 63 

 

 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งค า 

 

ติดตามประเมินผล มี.ค. 64  นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ มี.ค. 64 นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ    
        ตลอดปีการศึกษา 2563 

        โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน 

เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 5,000 - - - - 
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 -จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
การค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด 
 -จัดกิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 3,000 - - - - 
 -จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน 1,000 - - - - 
 -จัดกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 2,000 - - - - 
 -จัดกิจกรรมเปิดพจนานุกรม 1,000 - - - - 
 -จัดกิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว์ 1,000 - - - - 
 -จัดกิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 1,000 - - - - 
 -จัดกิจกรรมหนังสือเคล่ือนท่ี 1,000 - - - - 

2 
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มศักยภาพ 
 -หนังสือคู่มือการสอนเสริม/กระดาษ A4 

15,000 - - - - 

3 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนัก เรี ยนการ ศึกษา ปี
การศึกษา 2563  
  - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  
  - ค่าอาหารส าหรับนักเรียน ครูผู้ควบคุม 
และผู้เกี่ยวข้อง  

15,000 - - - - 

  -การประกวดแข่งขันอื่น ๆ 5,000 - - - - 

4 
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านบางกุฎีทอง 

  -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดกิจกรรมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

18,000 - - - - 

5 
กิจกรรมวันภาษาไทย 
  -ค่าด าเนินการและของรางวัลกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

8,000 - - - - 

5 
 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
-ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

5,000 - - - - 

 -ค่าของรางวัลกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 3,000 - - - - 
รวมทัง้สิ้น 84,000 - - - - 

        * ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมคิด  อุไรล้ า  
 

9. ประโยชน์ของโครงการ   
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9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
9.2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
- แบบบันทึกโครงการ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6 และ 
ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (RT, NT, O-
Net) สูงขึ้น 0.5 ในทุกกลุ่มสาระ 
2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
วัดบางกุฎีทอง มีความพึงพอใจต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
- ผลการทดสอบของ
นักเรียน 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 
-แบบรายงานผลการ
ทดสอบ 
-แบบประเมินโครงการ 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 

   ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ  
                        (นางสาวสมคิด อุไรล้ า)             
             ครูผู้ช่วย 
 
 
              

   ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 
 
 
 

   ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต  
ฝ่าย      บริหารงานวิชาการ     งาน  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
๑. นางสาววลีพลอย ทาชาติ  เบอร์โทรศัพท์ 062-3980302 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
        ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและ
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีอ านวยความสะดวกและสามารถจัด
กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้น
ให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหา
ค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท างาน โครงงาน รายงาน ช้ินงาน  การปฏิบัติจริง  
      ดังนั้นโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อ
เป็นการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้
ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ี
อ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และ
เพื่อให้ครูและนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและปลูกผังนิสัยรักการอ่าน 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมที ่5.1 
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3.  วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึ้น 

3.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
3.3 เพื่อกระตุ้นและช้ีน านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
3.4 เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัวเข้า

กับสังคมได้ 
4.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุด 
ครู  จ านวน 22 คน  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท้ังหมด

จ านวน 317  คน 
เชิงคุณภาพ 

ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธีท่ีหลากหลาย และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 

พ.ค. 2563 
 

 
 

ครูวลีพลอย 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้าความรู้จาก
ห้องสมุด 
2. จัดกิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
3. จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
4. จัดกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 
5. จัดกิจกรรมเปิดพจนานุกรม 
6. จัดกิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว์ 
7. จัดกิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
8. จัดกิจกรรมหนังสือเคล่ือนท่ี 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 
 
 
 

ครูวลีพลอย 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 

 
มี.ค. 2564 

 
ครูวลีพลอย 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
มี.ค. 2564 

 
ครูวลีพลอย 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วนถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
ส่งเสริมการค้นคว้าความรู้จาก
ห้องสมุด 

5,000 - - - - 

2 จัดกิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 3,000 - - - - 
3 จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน 1,000 - - - - 
4 จัดกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 2,000 - - - - 
5 จัดกิจกรรมเปิดพจนานุกรม 1,000 - - - - 
6 จัดกิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว์ 1,000 - - - - 
7 จัดกิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 1,000 - - - - 
8 จัดกิจกรรมหนังสือเคล่ือนท่ี 1,000 - - - - 

รวม 15,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้และน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ใชีวิตประจ าวันได้ 
 8.2 นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
          8.3 ครูและนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
          8.4 เพื่อกระตุ้นและช้ีน านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
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9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1.ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและสามารถพัฒนาตนเองได้  

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 
ลงช่ือ                          ผู้เสนอกิจกรรม               

(นางสาววลีพลอย ทาชาติ)            
 ครูผู้ช่วย 

             
               ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                       (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

     ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรม : สอนเสริมเพิ่มศักยภาพ 
ฝ่าย      : งานวิชาการ                 งาน : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาววนิดา  ไชยคินี  เบอร์โทรศัพท์ 095-4495304 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)  ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้   5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
            หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ถือเป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายโดยค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัด การเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียน
การสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าส่ือ นวัตกรรม หรือแนวทาง
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด  และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพในการเรียนรู้ไม่
เท่ากัน และนักเรียนจะต้องมีการประเมินผลระดับชาติในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายในด้านวิชาการ โดยเฉพาะวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ จึงได้จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถทางวิชาการต่างๆ มาให้ความรู้ให้แก่
นักเรียน 
   3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O-Net) ให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ 

 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมท่ี 5.2  
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4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริม 
เพิ่มศักยภาพ ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6 และ ม.3  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (RT, NT, O-Net) สูงขึ้น 0.5 
ในทุกกลุ่มสาระ 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
4. จัดท าก าหนดการสอนเสริม (RT, NT, O-Net) ใน
ระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6 และ ม.3  
5. เตรียมเอกสารการสอนเสริม (RT, NT, O-Net) 
แต่ละกลุ่มสาระฯ ในระดับช้ัน ป.1, ป.3, ป.6  
และ ม.3 

 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
มิ.ย. 63 
ก.ค. 63 

 
ก.ค.- ส.ค. 63 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

ครูวนิดาและคณะครู 
ครูวนิดาและคณะครู 

 
ครูวนิดาและคณะครู 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ทดสอบก่อนเรียนเสริม (RT, NT, O-Net) 
2. ด าเนินการสอนเสริม (RT, NT, O-Net) 
3. ประเมินผลการทดสอบหลังเรียนเสริม 

 
ก.ย. 63 

ต.ค. 63 - ก.พ. 64 
ก.พ. 64 

 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

 
คณะครู 
คณะครู 

4 ขัน้น าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

 
มี.ค. 64 

 
มี.ค. 64 

 
คณะครู 

 
คณะครู 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 

7. งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน  15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

1 
หนังสือคู่มือการสอนเสริม/ 
กระดาษ A4 

15,000   - - - - 

รวม 15,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
9.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

2. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริม 
เพิ่มศักยภาพ ร้อยละ 100 

 
- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O-Net) 

สูงขึ้น 

 
- ผลการทดสอบของนักเรียน 
- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
- แบบรายงานผลการทดสอบ 

 
    ลงช่ือ                     ผู้เสนอกิจกรรม  

                        (นางสาววนิดา  ไชยคินี)  
      ครูผู้ช่วย            

              
      

           ลงช่ือ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

    ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
กิจกรรม  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563   
ฝ่าย   บริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวธนาภรณ์  ม่ิงค า  เบอร์โทรศัพท์ 0986526760 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ใ น ส ภ า ว ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น  ค ว า ม เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี   

ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็ก
และเยาวชนไทย ในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถให้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้าน
เทคโนโลยี และมีศักยภาพในด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและศักยภาพในด้านกิจกรรมต่าง ๆ จาก
ทักษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้น โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของเด็กและ 
เยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะและวิชาการในกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข่งขันอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ดนตรี ศิลปะการแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ใน
ระดับโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศต่อไป 

 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมท่ี 5.3 



 

 

98 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การแสดง และ

ส่ิงประดิษฐ์ คิดค้นต่าง ๆ  
3.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาของครูและนักเรียน ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

    3.3 เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ท่ีเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
เชิงคุณภาพ 
1. นั ก เ รี ยนมี ทั กษะ  คว ามรู้  ค ว ามสามารถ ใน ด้ านวิ ช าก าร  ด้ าน เทค โน โลยี  ศิ ลปะ  ดนตรี   

การแสดง และส่ิงประดิษฐ์ คิดค้นต่าง ๆ 
2. ครูและนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษา และได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
1 พฤษภาคม –  

30 มิถุนายน 2563 
 

 
ครูธนาภรณ์ 

 



99 
 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.การฝึกซ้อมนักเรียน เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขนัทักษะทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
และการประกวดแข่งขันอื่น ๆ  
3.การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
การศึกษา 2563 และการประกวดแข่งขันอื่น ๆ 

 
 
 

1 กรกฏาคม 2563 –  
31 มีนาคม 2564 

 

 
 
 

ทุกคน 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
1-30 เมษายน 2564 

 

 
ทุกคน 

 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 

1-30 เมษายน 2564 

 
 

ทุกคน 
 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี ระหว่างวันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม 2563 – 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  
7.งบประมาณที่ใช้ 
 จ านวน 20,000   บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน)  

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่น ๆ 

 
หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่างมี

คุณภาพ 

1 

ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
การศึกษา ปีการศึกษา 2563  
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  
- ค่าอาหารส าหรับนักเรียน ครู ผู้
ควบคุม และผู้เกี่ยวข้อง  

15,000 - - - - 

2 การประกวดแข่งขันอื่น ๆ 5,000 - - - - 
รวม 20,000  - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

8. 1  นั ก เรี ยน ไ ด้แสดงออกซึ่ ง ความสามารถใน ด้ านวิ ช าก าร  ด้ าน เทคโน โลยี  ศิลปะ  ดนตรี   
การแสดง และส่ิงประดิษฐ์ คิดค้นต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

8.2 ครูและนักเรียน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
8.3 ครูและนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
8.3 ครูและนักเรียน ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

- จ านวนนักเรียน ครู ผู้บริหาร และ 
ผู้ เกี่ยวข้อง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
แข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
- รายงานผลการประกวด

แข่งขัน 
 

 
- แบบบันทึกผลการประกวด

แข่งขัน 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
- ร้อยละของความส าเร็จของนักเรียน 

ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

 
- รายงานผลการด าเนิน

โครงการ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

      
 
     ลงช่ือ                      ผู้เสนอกิจกรรม   

     (นางสาวธนาภรณ์   มิ่งค า)             
            ครูผู้ช่วย 

  
              

      ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
      ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กิจกรรม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านบางกุฎีทอง 
ฝ่าย งานวิชาการ                          งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
              นางสาวสมคิด  อุไรล้ า       เบอร์โทรศัพท์ 098-2479219 
 สนองกลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
    3. พัฒนาบริหารและจัดการ     4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย   8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
          เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน            
ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้
ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นส่ือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างท่ัวถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะ
เป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการติดต่อส่ือสารสัมพันธ์กันท้ังภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ ท่ีดีต่อโรงเรียน ดังนั้นกลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้มองเห็น
ความส าคัญจึงจัดให้มีกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านบางกุฎีทองขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้ผู้ปกครอง มีโอกาสทราบ  

          3.2  เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
          3.3  เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพ 
 

 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมท่ี 5.4 
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4.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
          1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
            2. ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม 
          เชิงคุณภาพ 
 1.ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม น าเสนอศักยภาพอย่างภาคภูมิใจ 
 2.ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ  80 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
 

 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
และคณะคร ู

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียมผลงาน 
2. จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านบางกุฎีทอง 

 
        มิ.ย. 63 
        ก.ค. 63 

 
คณะครู 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ก.ค. 63 
ก.ค. 63 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

 
ก.ค. 63 

 
ก.ค. 63 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

       เดือนพฤษภาคม  2563  -  เดือนกรกฎาคม 2563   โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน    18,000  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

1 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดกิจกรรมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

18,000 - - - - 

รวม 18,000 - - - - 
        * ถัวจ่ายทุกรายการ 
8. ประโยชน์ของกิจกรรม  
         1.เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง มากยิ่งขึ้น 

2.คณะครูและนักเรียน ได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
2. ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อย
ละ  80 

 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

             
    ลงช่ือ    .             ผู้เสนอกิจกรรม            
                 ( นางสาวสมคิด  อุไรล้ า )             

            ครูผู้ช่วย 
 
          ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

     ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ      ยกระดับผลสัมฤทธิ์  
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ  
ฝ่าย     บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวภัทธีมา…ชัยมงคล…… เบอร์โทรศัพท์ ...0984913598.... 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของนายก

ชวน  หลีกภัย ให้วันท่ี  29  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตส านึกให้คนไทยตระหนักถึง
คุณค่าและความส าคัญของ  “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอืน่ 
ๆ ซึ่งทุกวันนีน้ับวันจะเส่ือมลงไปเรื่อย ๆ เพราะอทิธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี ได้
ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตส านึกนักเรียน คนไทยทุกคนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย 
  3.2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.3  เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการใช้ภาษาท้ังทางการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
  3.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4 .เป้าหมาย 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี กิจกรรมท่ี 5.5 
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เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนร้อยละ 80   มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการก าหนดวันภาษาไทยแห่งชาติ 

            2.  นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถแสดงทักษะทางการใช้ภาษาได้เพิ่มขึ้น 
   3.  นักเรียนร้อยละ 80  ได้รับความรู้ความบันเทิงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการก าหนดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2.  นักเรียนมีความสามารถแสดงทักษะทางการใช้ภาษาได้เพิ่มขึ้น 
3.  นักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

พฤษภาคม 2563 
 
 

นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล 
 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.เวียนหนังสือผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4.จัดป้ายนิเทศ/จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ 
5.จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
6.มอบรางวัล/เกียรติบัตร 
7.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

กรกฎาคม 2562 นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล 
และคณะครู 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.ค. – ส.ค.2563 นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล 
 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

ก.ค. – ส.ค.2563 นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือนกรกฎาคม...2563.....โรงเรียนวัดบางกฎีทอง 

 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน..............8,0000..................บาท ( แปดพันบาทถ้วน ) 
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ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

1 1.ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม 8,000 - - - - 
       

รวม     8,000   - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
8.1  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการก าหนดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
8.2  นักเรียนมีความสามารถแสดงทักษะทางการใช้ภาษาได้เพิ่มขึ้น 
8.3  นักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1.  นักเรียนทราบถึงความเป็นมาของวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
2.  นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยมากขึ้น 
3.  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4.  นักเรียนและผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

-    แบบทดสอบ 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการ
ก าหนดวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2  นักเรียนมีความสามารถแสดงทักษะทางการใช้
ภาษาได้เพิ่มขึ้น 
3  นักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
4.  นักเรียนและผู้ร่วมงานมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

-    แบบทดสอบ 
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ลงช่ือ      ผู้เสนอกิจกรรม            
( นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล )                        

ครูช านาญการ 
               
              

ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง ) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

    ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563   
ฝ่าย   บริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวธนาภรณ์  ม่ิงค า เบอร์โทรศัพท ์ 0986526760 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้   5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่     ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  (ฉบับ
ป รั บ ป รุ ง  2 5 4 5 )   ม า ต ร า  2 4  เ น้ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ  
โดยครูเป็นผู้ช่วยส่งเสริมแนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน จัดหาแหล่งการเรียนรู้ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ ใช้กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นสากลและท้องถิ่น ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้อื่น
รับรู้ โดยครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้น แนะน า ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จึงนับเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับสภาพชีวิตจริงซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีทักษะในการคิดแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2561  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมท่ี 5.6 
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การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน จ าเป็นท่ีผู้เรียนต้องศึกษาท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
รวมท้ังการเรียนรู้จากสภาพจริงท่ีถือว่าส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาความรู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริม
การจัดการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เรื่อง การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ดังนั้น โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 เนื่องใน                             วัน 
“วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” (18 สิงหาคม ของทุกปี) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาตนเองให้เป็นบุคลแห่ง
การเรียนรู้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

3.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น   
3.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความ

สนใจ 
4.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จ านวน 317 คน 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้ร่วมเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
2.นักเรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น   
3.นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
1 พฤษภาคม –  

31 กรกฎาคม 2563 
 

 
ครูธนาภรณ์ 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2. การเขียนโครงการ 
3. วางแผนด าเนินโครงการ 
4. จัดหาซื้ออุปกรณ์ 

 
 

1-31 สิงหาคม 2563  
 

 
 

ทุกคน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5. ด าเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
6. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
1-30 กันยายน 2563  

 

 
ทุกคน 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
1-30 ตุลาคม 2563  

 

 
ทุกคน 

 

  
 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 6 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม – 31 เดือน ตุลาคพ.ศ. 2563  
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
7.งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน   8,000   บาท   (แปดพนับาทถ้วน)  

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่น ๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่างมี

คุณภาพ 

1 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม 5,000     
2 ค่าของรางวัล 3,000     

รวม 8,000     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8. ประโยชน์ของกิจกรรม  

8.1 นักเรียน ได้ร่วมเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”นักเรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น   

8.2 นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put)   

- แบบบันทึกกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ท่ีเข้า
ร่วมเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” 

- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
3. นัก เรี ยน เห็นความส า คัญของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
4. นักเรียนมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. นักเรียนสามารถน าความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

     ลงช่ือ                    ผู้เสนอกิจกรรม 
      (นางสาวธนาภรณ์   มิ่งค า)             

            ครูผู้ช่วย 
 
              

           ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

    ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............ฝ่ายบริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM EDUCATION...... 
ผูรั้บผิดชอบ นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง ติดต่อ โทร 082-184-0295 Emil : red_shaker@hotmail.com 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย            4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย      8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลกัษณะของโครงการ     ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) รวมเรียกว่า STEM (สะเต็ม) 
ในการจัดการศึกษา      มีการจัดต้ังศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ในระดับภาคจ านวน 13 ศูนย์ รวมทั้งร่วมมือ
กับองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เพื่อบริหารจัดการบริการวิชาการ  รวมท้ังมีการรวบรวมผู้เช่ียวชาญ
ในสายอาชีพสะเต็ม เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ฯลฯ ในฐานะทูตสะเต็มเข้ามาเป็น จิต
อาสาให้ค าแนะน า สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ รวมถึงให้
ค าแนะน าแก่ครูผู้สอนในการสร้างความเช่ือมโยงองค์ความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน”   ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาดังกล่าวใน
สถานศึกษา ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา โดยมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงการสอนของครู จากท่ีครูเป็นผู้รู้ทุกเรื่อง และบอกความรู้ทุกอย่างให้กับ
นักเรียนแบบท่องจ า  เปล่ียนมาเป็นพี่เล้ียง เป็นโค้ช จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 
สอดคล้องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแต่ละยุค สอดคล้องกับชีวิตและอาชีพ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ ด้วยตนเอง เรียนรู้จากชีวิตจริง ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ร่วมมือ
กันแก้ปัญหา  สร้างสรรค์ ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ  โดยน าความรู้ท่ีอยู่ในต าราเรียน ออกมานอกต าราเรียน เห็น
ความเช่ือมโยงความรู้สู่ชีวิตจริงมากขึ้น  อันเป็นการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสร้าง
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech startup)                   

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับที่ 6 
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 โรงเรียนวัดบางกุฎีทองจึงพิจารณาเห็นว่าการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคณะครูจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 จึงได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานี้ขึ้นมา 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
สะเต็มศึกษาในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ริเริ่ม
สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. เป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1.บุคลากรของโรงเรียจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ภาคเรียนปีการศึกษา 
2.บุคลากรของโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างน้อย 1 คนใน 1 
ปีการศึกษา 
3.บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมกนัจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างน้อย 1    
ครั้งใน 1 ปีการศึกษา 

1.บุคลากรของโรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินอยู่ใน    
ระดับ ดี ขึ้นไป (แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงานของ
ผู้เรียน) 
2.บุคลากรของโรงเรียนขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาใน
ภาพรวม ในระดับ ดี 

 

5. แผนปฏิบัติงานระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

1-5 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

2. ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 อบรมแนวทางรูปแบบแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทาง STEM EDUCATION  
2.2 ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
STEM EDUCATION 
2.3 บูรณาการ STEM Education ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 
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3. ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

1 – 30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

4. ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการ
ในปีการศึกษาถัดไป 

30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

 
 

 6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่น ๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 
ชุดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึก 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

2,000 - - - - 

2 
ชุดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึก 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

3,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 5,000 - - - - 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) และ
สามารถขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา น าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ 
เผยแพร่ และปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2ครูน าแนวทางสะเต็มศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา พัฒนานวัตกรรม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน หลักฐาน/เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของโรงเรียจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา 

 
ส ารวจ 

 

 
แบบบันทึกรายงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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2. บุคลากรของโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างน้อย 1 คนใน 1 
ปีการศึกษา 

ส ารวจ ค าส่ังการเข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนา 

 
3. บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างน้อย 1  
ครั้งใน 1 ปีการศึกษา 

ส ารวจ แบบสรุปรายงานผล 
การด าเนินกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรของโรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินอยู่
ในระดับดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

 
แบบประเมินการจัดการ

เรียนรู ้
 

2บุคลากรของโรงเรียนขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาพึงพอใจในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาในภาพรวม ในระดับ ดี 

ส ารวจ 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

     
    

                                         ลงช่ือ         ผู้เสนอโครงการ    
                       (นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง)             
                ครู 

 
    ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท์) 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการงานบริหารบุคลากร 
 
 
 

    ลงช่ือ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย      4)  ใฝ่เรียนรู้   
 5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ฉะนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีรวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามนโยบายของสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย คือ กิจกรรมค่ายลูกเสือ  กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและรู้จักตนเองเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามวัย ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมท่ีถูกทางและเหมาะสม เป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณภาพยิ่ง ท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
4. เพื่อฝึกใหน้ักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และรู้หน้าท่ีของตนเอง 
5. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม มีความสามัคคี ในการท างานร่วมกัน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และ

สาธารณประโยชน์ 
6. เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน  มีระเบียบวินัย มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
7. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดประสบการณ์ จากการหาความรู้นอกสถานท่ี 
8. เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนาน  ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนภายในห้องเรียน 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี โครงการล าดับที่ 7 
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4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวัดบาง
กุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเหมาะสมตามวัย ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมท่ีถูกทางและเหมาะสม เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพยิ่ง ท าประโยชน์ให้กับ
สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

   
5.แผนปฏิบัติงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พฤษภาคม 2563 

 

 
น.ส.นุจรินทร อิ่มเสถียร 

 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.ผู้ก ากับลูกเสือด าเนินการหาค่ายพักแรมที่เหมาะสม 
2.ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่ายพักแรมที่ได้
ติดต่อไว้ 
3.ผู้ก ากับค่อยดูแลติดตามระหว่างการเข้าค่ายพักแรม 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1.แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาลูกเสือสามัญ 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 
 
 

กันยายน 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 

กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

 
 

 
น.ส.จุฬาลักษณ์   
ธนกรศุภเลิศ  

และครูทุกท่าน 
 
 
 

ครูทุกท่าน 
 

น.ส.จุฬาลักษณ์   
ธนกรศุภเลิศ  

และครูทุกท่าน 
 

น.ส.จุฬาลักษณ์   
ธนกรศุภเลิศ  

และครูทุกท่าน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.ผู้ก ากับลูกเสือด าเนินการหาค่ายพักแรมที่เหมาะสม 
2.ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่ายพักแรมที่ได้
ติดต่อไว้ 
3.ผู้ก ากับค่อยดูแลติดตามระหว่างการเข้าค่ายพักแรม 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1.แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาลูกเสือส ารอง 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

1.ประชุมครู และนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายภาระงาน 
2.แบ่งครู นักเรียนประจ าหมู่ 
3.เตรียมอุปกรณ์ สถานท่ีจัดกิจกรรม 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1.แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 
 

สิงหาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 

กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2563 
 
 

ธันวาคม 2563 
 
 
 

ธันวาคม 2563 
 
 

 
นางปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

และครูทุกท่าน 
 

นางปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

และครูทุกท่าน 
 
 

นางปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

 
นางปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

 
 
 
 
 

นส.ณัฐกานต์  ตาปัญโญ 
 
 

นส.ณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

ครูผู้สอนลูกเสือ
ส ารองทุกท่าน 

 
 

นส.ณัฐกานต์  ตาปัญโญ 
 

 
นส.ณัฐกานต์  ตาปัญโญ 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม ทัศนศึกษา 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

1. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของกิจกรรม 
   -  ติดต่อสถานท่ีท่ีจะไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้  ติดต่อรถ

ท่องเท่ียว  ขออนุญาตน านักเรียน 
   - ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1.แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 
 
 

สิงหาคม 2563 
สิงหาคม 2563 

 
ตุลาคม 2563 

 
 

 
 
 
 

น.ส.เพ็ชรา สงกะมิลินท์ 
และคณะท างาน 

 
 

น.ส.เพ็ชรา สงกะมิลินท์ 
คณะครู 

 
คณะครู 

 
น.ส.เพ็ชรา สงกะมิลินท์ 
น.ส.สุชาวดี จักษุศรี 

 
น.ส.เพ็ชรา สงกะมิลินท์ 
น.ส.สุชาวดี จักษุศรี 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. ประเมินการด าเนินงาน 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม 2564 

 
 

น.ส.นุจรินทร อิ่มเสถียร 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
มีนาคม 2564 

 
 

น.ส.นุจรินทร อิ่มเสถียร 

 
6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 

 - โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
  - สถานท่ีต่างๆ ตามตกลง 
 
 



 

 

120 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการเรียนฟรี

อย่างมีคุณภาพ 
เงิน

รายได้ 
อื่นๆ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมพัฒนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - - 105,000 - - 
2 กิจกรรมพัฒนาลูกเสือสามัญ - - 53,000 - - 
3 กิจกรรมพัฒนาลูกเสือส ารอง - - 5,000 - - 
4 กิจกรรมทัศนศึกษา - - 120,000   

รวมทั้งสิ้น 12,000 - 283,000 - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
1. นักเรียนมีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
2. นักเรียนรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
3. นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และรู้หน้าท่ีของตนเอง 
5. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม มีความสามัคคี ในการท างานร่วมกัน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และสาธารณประโยชน์ 
6. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน  มีระเบียบวินัย มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
7. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดประสบการณ์ จากการหาความรู้นอกสถานท่ี 
8. นักเรียนมีความสนุกสนาน  ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนภายในห้องเรียน 
 

 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 
90 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 
-แบบประเมินโครงการ 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมท่ีถูกทาง
และเหมาะสม เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพยิ่ง ท า
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ              ผู้เสนอโครงการ    
                 ( นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ) 
            ครูช านาญการ             
             
               ลงช่ือ           ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง  ) 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

     ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  พัฒนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  

๒. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ เบอร์โทรศัพท์ 087-8486229 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิตของ

คนในสังคมต้องปรับตัวตามไปด้วยกล่าวคือชีวิตประจ าวันจะต้องแข่งขันกับเวลาและบุคคลรอบข้าง จากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในหลายด้าน เช่น การไม่เคารพกฎระเบียบทางสังคม การแก่งแย่ง 
การเห็นแก่ตัว การฉวยโอกาส เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้นการ
อยู่ร่วมกันในฐานะเพื่อมนุษย์ก็จะเส่ือมถอยลงอนึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจการท่ีมุ่งพัฒนาท้ังทางการ สติปัญญา จิตใจ
และศีลธรรม เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าความ
สงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในด้านความเสียสละ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริตและความละอายใจ จะเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม  การลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมัครท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยถ้วนหน้า 
ไม่มีการแบ่งแยกและกีดกันในเรื่องเช้ือชาติ ผิวพรรณ  ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมืองและยึดมั่นปฏิบัติตาม

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
กิจกรรมท่ี 7.1 
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อุดมการณ์ของผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก  (ลอร์ด เบเดล โพเอลล์)  Lord Baden Powell อย่างแน่วแน่และมั่นคงวง
การศึกษาท่ัวโลกถือว่าการลูกเสือเป็นขบวนการท่ีให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

          การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จ าเป็นต้องวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ  ดังนัน้บทบาท
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องานการอยู่ค่ายพักแรม และตามหน้าท่ีของตนเองจึงจ าเป็นต้อง
หาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความอดทน 
2. เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีอยู่ในระเบียบ 
3. เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีรู้จักช่วยตัวเอง 
4. เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
5. เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้รับการฝึกการอยู่ค่ายพักแรม 95% 
เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น และเรียนวิชาลูกเสือ

เพิ่มเติม95% 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
1-15 พฤษภาคม 

2563 
 

ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ และ
ครูทุกท่าน 

 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.ผู้ก ากับลูกเสือด าเนินการหาค่ายพักแรมที่
เหมาะสม 
2.ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่ายพัก
แรมท่ีได้ติดต่อไว้ 
3.ผู้ก ากับค่อยดูแลติดตามระหว่างการเข้าค่ายพัก
แรม 

กันยายน 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

ครูทุกท่าน 
 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ และ
ครูทุกท่าน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ  
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ และ
ครูทุกท่าน 

 

 
6 . ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

15 พฤษภาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 
 

7. งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน.....................10,5000.............................บาท ( หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 
งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 
หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 

1 
ค่าเช่าสถานท่ีเข้าค่ายพักแรมและค่า
วิทยากร 
 

 84,000    

2 ค่าน้ ามัน/ยานพาหนะ  21,000    
รวม  10,5000    

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8. ประโยชน์ของกิจกรรม  

1. ลูกเสือและเนตรนารีได้ฝึกความอดทน 
2. ลูกเสือและเนตรนารีได้ฝึกระเบียบวินัย 
3. ลูกเสือและเนตรนารีได้ฝึกการรู้จักช่วยตัวเอง 
4. ลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
5. ลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
 
 
 9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ลูกเสือและเนตรนารีเรียนรู้เรื่องความอดทนผ่าน
กิจกรรมในค่ายลูกเสือ 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2. ลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนรู้เรื่องระเบียบ 
3. ลูกเสือและเนตรนารีสามารถช่วยตัวเองได้ 
4. ลูกเสือและเนตรนารีเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
5. ลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 

 - แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. ลูกเสือและเนตรนารีมีความอดทน 
2. ลูกเสือและเนตรนารีอยู่ในระเบียบวินัย 
3. ลูกเสือและเนตรนารีรู้จักช่วยเหลือตัวเอง 
4. ลูกเสือและเนตรนารีรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
5. ลูกเสือและเนตรนารีน าวิชาลูกเสือไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

 
     ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม          
        ( นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ )  
           ครู            

               
    ลงช่ือ         ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                       ( นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ) 
           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 

    ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  พัฒนาลูกเสือสามัญ 
ฝ่าย บริหารงานวิชาการ    งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  
นางปิยะพร    อึ้งอัมพรวิไล   เบอร์โทรศัพท์  089-6363166 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิตของ

คนในสังคมต้องปรับตัวตามไปด้วยกล่าวคือชีวิตประจ าวันจะต้องแข่งขันกับเวลาและบุคคลรอบข้าง จากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในหลายด้าน เช่น การไม่เคารพกฎระเบียบทางสังคม การแก่งแย่ง 
การเห็นแก่ตัว การฉวยโอกาส เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้นการ
อยู่ร่วมกันในฐานะเพื่อมนุษย์ก็จะเส่ือมถอยลง 

กิจการลูกเสือจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีการสอน
วิชาลูกเสือ - เนตรนารีขึ้น   กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจการเพื่อช่วยให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองท่ีดี ได้พัฒนาทางกาย    
จิตใจ  สติปัญญา  มีศีลธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น  มีความเสียสละ  บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  มีทักษะ  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ และก าหนดให้มีกิจกรรมการ
เดินทางไกลการอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย  ปีละ  1  ครั้ง  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ - เนตรนารี   ได้ท ากิจกรรม

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
กิจกรรมที่  7.2 
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ร่วมกันไม่มีการแบ่งแยกและกีดกันในเรื่องเช้ือชาติ ผิวพรรณ  ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมืองและยึดมั่นปฏิบัติตาม
อุดมการณ์ของผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก  (ลอร์ด เบเดล โพเอลล์)  Lord Baden Powell อย่างแน่วแน่และมั่นคง วง
การศึกษาท่ัวโลกถือว่าการลูกเสือเป็นขบวนการพัฒนาแก่เด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดความสามัคคี มีประสบการณ์ตรง  
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกใหน้ักเรียนมีระเบียบวินัย  
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
3. เพื่อฝึกใหน้ักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และรู้หน้าท่ีของตนเอง 
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม มีความสามัคคี ในการท างานร่วมกัน และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 ปีการศึกษา 2563 ได้รับการฝึกการอยู่ค่ายพักแรม ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีได้รับการเรียนวิชาลูกเสือ และได้เข้าค่ายพักแรมมีการพัฒนาด้านความมีระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม  รู้รักสามัคคี มีรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง มีความเสียสละและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ในระดับ ดี 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 พฤษภาคม 2563 

 

ครูปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

และครูทุกท่าน 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ผู้ก ากับลูกเสือด าเนินการหาค่ายพักแรมที่เหมาะสม 
2. ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่าย พักแรมที่ได้
ติดต่อไว้ 
3. ผู้ก ากับค่อยดูแลติดตามระหว่างการเข้าค่ายพักแรม 

สิงหาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

ครูปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

และครูทุกท่าน 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

กุมภาพันธ์ 2564 ครูปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล  

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) มีนาคม  2564 ครูปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล  
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
6 . ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

พฤษภาคม  2563  – มีนาคม  2564 
 

7. งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน.....................53,000.............................บาท ( ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 
 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

1 
ค่าเช่าสถานท่ีเข้าค่ายพักแรม 
และ ค่าวิทยากร 

 21,200    

2 ค่าอาหาร  22,800    
3 ค่าพาหนะ  9,000    

รวม  53,000    
 * ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

1. นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย 
2. นักเรียนได้เรียนรู้วิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
3. นักเรียนได้ฝึกการมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และรู้หน้าท่ีของตนเอง 
4. นักเรียนได้เรียนรู้การมีคุณธรรม มีความสามัคคี ในการท างานร่วมกัน และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
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      9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการฝึกระเบียบวินัย 
2. นักเรียนได้เรียนรู้วิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
3. นักเรียนได้ฝึกการมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ 
และรู้หน้าท่ีของตนเอง 
4. นักเรียนเรียนรู้ การมีคุณธรรม มีความสามัคคี ในการ
ท างานร่วมกัน และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
- รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
2. นักเรียนมีความรู้ในวิชาลูกเสือเพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละและรู้หน้าท่ี
ของตนเอง 
4. นักเรียนมีคุณธรรม มีความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 
    ลงช่ือ                    ผู้เสนอกิจกรรม   
              ( นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล )  
            ครูช านาญการ            

               
   ลงช่ือ                ผู้เห็นชอบโครงการ 

               ( นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ) 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 

   ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
กิจกรรม พัฒนาลูกเสือส ารอง 
ฝ่าย บริหารงานวิชาการ    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผูรั้บผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ เบอร์โทรศัพท์ 083-4730125 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)  ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
      กระบวนการลูกเสือมีหลักการส าคัญ  ดังนี้ 

                  1.       มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ  จงรักภักดีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ  และพึงปฏิบัติศาสนกิจด้วย
ความจริงใจ 

                  2.       จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยแ์ละประเทศชาติของตน  พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติสุข
และสันติภาพ  ความเข้าใจท่ีดีซึ่งกันและกัน  และความร่วมมือซึ่งกันและกนัต้ังแต่ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และ
ระดับนานาชาติ 

                  3.       เข้าร่วมพฒันาสังคม  ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของผู้อื่น  และเพื่อนมนุษย์ทุก
คน  รวมทั้งธรรมชาติและสรรพส่ิงท้ังหลายในโลก 

                  4.       มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

                  5.       ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 
 
 
 

 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
กิจกรรมท่ึ 7.3 
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3.  วัตถุประสงค์ 
     พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  2551  มาตรา  8  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อพัฒนา
ลูกเสือท้ังทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคม
ให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ท้ังนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้

                  3.1.       ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 

                  3.2.       ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

                  3.3.       ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

        1.ลูกเสือ - เนตรนารีส ารอง จะต้องท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
เชิงคุณภาพ 
       2.ลูกเสือ - เนตรนารีส ารอง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จ านวน 68  คน 
 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
เดือน กรกฎาคม 2563 

 

 
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงรายละเอียด เป้าหมาย
ของโครงการฯ  และมอบหมายภาระงาน 
2. แบ่งครู นักเรียนประจ าหมู่ 
3. เตรียมอุปกรณ์ สถานท่ีจัดกิจกรรม 
4. ประชุมครู และนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายภาระงาน 
5. ด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
6. ประเมินผล 

 
 
 

เดือน ธันวาคม 2563 

 
 
 

นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 
ครูผู้สอนลูกเสือส ารองทุกท่าน 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
เดือน ธันวาคม 2563 

 
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A)  เดือน มีนาคม 2563 นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
           ด าเนินการในช่วงเดือนธันวคม ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 99/20  
หมู่ท่ี 2  ต าบล บางกะดี  อ าเภอ  เมืองปทุมธานี   จังหวัด ปทุมธานี  
 

7. งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 

1 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัด
กิจกรรม พัฒนาลูกเสือส ารอง 

5,000     

       
รวม   5,000     

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8. ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1  ลูกเสือส ารองมีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
 8.2 ลูกเสือส ารองมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 8.3 ลูกเสือส ารองรู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1.ลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
“พัฒนาลูกเสือส ารอง ” 

 
สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
แบบลงลายมือช่ือนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.ลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือ
ฟัง  และพึ่งตนเอง 
2.ลูกเสือส ารองมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3.ลูกเสือส ารองรู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

  
  สังเกตการเข้าร่วม   
กิจกรรม 

 
แบบลงลายมือช่ือนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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   ลงช่ือ            ผู้เสนอกิจกรรม 
           (นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ)             

            ครูผู้ช่วย     
              

   ลงช่ือ                ผู้เห็นชอบโครงการ 

               ( นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ) 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 
 

   ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............วิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
“สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิด ภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยเพื่อ สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม ตัวแทนท่ีท าหน้าท่ี
ในการกล่อมเกลาทางสังคม และได้ก าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับฐาน ความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต และกลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต โดยมี 3 กลยุทธ์ ท่ีก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรบทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริต รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 กล
ยุทธ์ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนด โดยเริ่มต้ังแต่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ตามหนังสือท่ี ศธ 04008/ว 918 ลว. 5 เมษายน 2562 โดย
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอแนวทางในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่าจะด าเนินการในแนวทางใดบ้าง 

จากข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดบางกุฎีทองจึงได้ด าเนินการโดยการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตไปบูรณาการกับวิชาแนะแนว เพื่อด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับที่  8 
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อย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียนสร้างความ ตระหนักให้นักเรียน 
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัว ท่ีจะไม่ทุจริตและไม่
ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบจึงได้ด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
      ส่วนรวม 
  4. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ผ่านการ
ประเมินตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน มีส่วนร่วมในการประกาศ
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกเช้าช่วงท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อร่วมวางแผนการ
จัดกิจกรรม 

เดือนกรกฎาคม 2563 คณะครูทุกท่าน 

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนสิงหาคม 2563 ผู้อ านวยการ 
3.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการ 
ด าเนินงาน 

เดือนสิงหาคม 2563 ผู้อ านวยการ 

4.  ติดตามผลการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เดือนสิงหาาคม 2563 ครูภัชกรณ์ 
5.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคล่ือนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  5.1 ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทราบและร่วมกัน
ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
  5.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน มี
ส่วนร่วมในการประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกเช้าช่วง
ท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

เดือนกรกฎาคม 2563 
ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 

ครูภัชกรณ์ 
ครูประจ าช้ันทุกท่าน 

6.  ประเมินการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

เดือนมีนาคม 2564 ครูภัชกรณ์ 
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6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 

     โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 99/20 ม.2 ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - 
2 แต่งต้ังคณะท างาน - - - - - 
3 ด าเนินงานตามโครงการ - - - - - 
4 วัสดุส าหรับด าเนินงาน 

(ค่าจัดท าป้ายปฏิญญาโรงเรียนสุจริต) 
1,000 - - - - 

5 ประเมินผล  สรุป รายงานผล - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง 
9.ประโยชน์ของโครงการ   
 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 4. นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ผ่านการประเมนิตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

 
ประเมินตัวช้ีวัดใน
รายวิชาแนะแนว 

 
แบบบันทึกผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดในรายวิชาแนะแนว 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
6. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
7. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน มีส่วนร่วมในการ

ประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกเช้าช่วงท ากิจกรรม
หน้าเสาธง 

 
 
 
สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
แบบบันทึกการสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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     ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ    
           (นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง) 
       ครูผู่ช่วย             
               
              

           ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
        ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

                                       (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............ฝ่ายบริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน...... 
ผู้รับผิดชอบ นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง ติดต่อ โทร 082-184-0295 Emil : red_shaker@hotmail.com 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย            4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย      8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542  มีสาระส าคัญท่ีเน้นการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูป

การเรียนการสอนซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้นครูในยุคปัจจุบันจึงต้องปรับเปล่ียนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และ

สามารถท าวิจัยได้ 
การวิจัยในช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน ประโยชน์ท าวิจัยไม่เพียงแต่

จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
โดยการจัดการเรียนการสอนทุกช้ันเรียนทุกรายวิชาอาจมีปัญหาเกิดขึ้นท่ีครูผู้สอนสังเกตได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีควรให้ครูผู้สอนท าการวิจัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขหรือพัฒนา อีกท้ังเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ครูผู้สอนได้
เรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนของตน การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี เป็นไปตามท่ีครูผู้สอนวางไว้ 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียน 
3.2 เพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในการจัดการเรียนการสอน 

3.3 เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับที่  9 
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4. เป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ ด้านคณุภาพ 
1. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองท างานวิจัยในช้ัน
เรียนร้อยละ 80 ของจ านวนครูท้ังหมด 

1. งานวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีรูปแบบ
และมาตรฐานในระดับดี 

 

5. แผนปฏิบัติงานระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

1-5 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

2. ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 อบรมแนวทางรูปแบบในการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียน
วัดบางกุฎีทอง 
2.2 จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

6-30 เม.ย. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

3. ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

1 – 30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

4. ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการ
ในปีการศึกษาถัดไป 

30 เม.ย. 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

 
 
 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม 1,000 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1,000 - - - - 
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8.ประโยชน์ของโครงการ   
8.1 ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนในการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียนได้ 
8.2 ครูผู้สอนพัฒนารูปแบบในการท าวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3 ครูผู้สอนสามารถน างานวิจัยในช้ันเรียนไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในครั้งต่อไปได้ 
 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองท างานวิจัยในช้ัน
เรียนร้อยละ 80 ของจ านวนครูท้ังหมด 
 

 
1. ส ารวจและสังเกต
งานวิจัยในช้ันเรียน 

 
1. แบบบันทึกงานวิจัยใน
ช้ันเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. งานวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีรูปแบบ
และมาตรฐานในระดับดี 

 
1. เกณฑ์การประเมิน  
 
 

 
1. แบบประเมินรูปแบบ
งานวิจัยในช้ันเรียน 

 
        ลงช่ือ                ผู้เสนอโครงการ    

              (นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง)             
                    ครู 
 

    ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท์) 
           ผู้ช่วยผู้อ านวยการงานบริหารบุคลากร 
 
 

    ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
 
 
 
 



 

 

141 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.....นิเทศเพื่อนครู................. 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้ส่ือและการส่ือสาร มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยครูและบุลากรทาง
การศึกษาเป็นผู้ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหา
แหล่งการเรียนรู้  ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่างๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้
มากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญ
ก าลังใจท่ีดีด้วย   

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา
นั้นจ าเป็นจะต้องมีการนิเทศเพื่อนครูในสถานศึกษามีประโยชน์ในเชิงวิชาการก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่ วมกัน
ระหว่างเพื่อนครู  และคณะกรรมการการบริหารงานหลักสูตร  ติดตามประเมินผลการสอนของครู  เพื่อช่วยให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับที่  10 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อรู้สภาพปัญหา ความต้องการและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการ

สอนและสามารถน าไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และน ามาพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 1. ครู ร้อยละ 90  มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 

 1. คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 2  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. ประชุมคณะครูศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขต
พื้นท่ีการศึกษาและ สพฐ  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
3. วางแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
ครูเพ็ชรา 

ครูชัยณรงค์ 
คณะท างาน 

 
 ขั้นด าเนินการ (DO:D) 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
2. ด าเนินกิจกรรม 
   2.1 การเยี่ยมนิเทศช้ันเรียน 
     -  จัดท าแบบนิเทศภายใน 
     -  สังเกตการสอน 
     -  จัดท าบันทึกการสอนแทน 

 
พ.ค. 63 

 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

        มิ.ย. 63 
ก.ค. 63 – มี.ค. 63 
ตลอดปีการศึกษา 

 
              ผอ. 
 
       คณะกรรมการนิเทศ 

ครูวิชาการ 
คณะกรรมการนิเทศ 

ครูฝ่ายวิชาการ 
      -  การจัดสอนแทน   ตลอดปีการศึกษา           ครูฝ่ายวิชาการ 
 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. ติดตาม ก ากับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 

 
3 ต..ค. 63 และ 3  

มี.ค. 64 
 

 
คณะกรรมการนิเทศ 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 3 มี.ค. 64 ครูฝ่ายวิชาการ 
    
 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
12 มี.ค. 64 

 
12 มี.ค. 64 

 

 
คณะกรรมการนิเทศ 

 
ครูเพ็ชรา 

 

6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

 
 

หมายเหตุ งบด าเนินงาน 
เงินโครงการเรียนฟรี

อย่างมีคุณภาพ 

1 กิจกรรมการนิเทศเพื่อนครู 500 - - - - 
 -  ค่าจัดท าเอกสาร      

รวม 500 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์ 
9.ประโยชน์ของกิจกรรม 
 9.1 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (OUT PUT) 
1.   ครู ร้อยละ 90  มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ร้อยละ 2  ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
-  รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

 
-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

ผลลัพธ์ (OUT COME) 
 1.  ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าทักษะความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
-  รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

 
-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ    
           (นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์)  
         ครูช านาญการพิเศษ            
               
              

    ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 

    ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............งานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........เรียนรู้สู่สากลและอาเซียน...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์       2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           
 4)  ใฝ่เรียนรู้     5)  อยู่อย่างพอเพียง           6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ     ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
            ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถี 
ชีวิตของคนจ านวนมากท้ังชาวไทยและต่างประเทศ จากอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร ศึกษาค้นคว้า 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงการใช้ในการประกอบอาชีพ  

  ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้การส่ือสาร ด้วย
ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานส าคัญและจ าเป็น การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ท่ีจะเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ ให้มีความสามารถในการส่ือสาร ภาษาอังกฤษ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนท่ีควรให้ความส าคัญ               
อีกท้ังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนให้กับผู้เรียนทางด้านภาษา วัฒนธรรมต่างๆ จะท าให้
ผู้เรียนเข้าใจเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ และตระหนักเห็นคุณค่าของ
การด ารงชีวิต และปรับตัวตามสภาพบริบทของความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและความ
เปล่ียนแปลงของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  กิจกรรมวันอาเซียน 
 1.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับที่ 11 
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 2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และตระหนักถึงการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
    3.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (Asean) สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
3.2  กิจกรรมภาษาวันละค า 
1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มากขึ้น 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการฟัง พูด  ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน 
3.3   Merry Christmas & English day camp 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความส าคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส 
2.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมภาษาอังกฤษ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ 
4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง นักเรียนมีทักษะด้านความคิดในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ 

ภาษาเพื่อนบ้านของกลุ่มอาเซียน การเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงานตามโครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 63 
ก.ค. 63 
ก.ค. 63 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(DO:D) 
กิจกรรมที่ 1 วันอาเซียน 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(DO:D) 

 
 
 
 

ก.ค. 63 
ก.ค. 63 
ก.ค. 63 

 
 

 
 
 
 

ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
 - จัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ  
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

3 ส.ค. 63 
 
 
 

6 ส.ค. 63 
 

 
7 ส.ค. 63 
7 ส.ค. 63 

 
28  ส.ค. 63 

 
28  ส.ค. 63 

ครูภัทรสุดา 
 

 
 

ครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองและ
สภานักเรียน 

 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

 
3 ขั้นด า เนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เ รียน 

(DO:D) 
กิจกรรมที่ 2 ภาษาวันละค า 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
 
4. ท าบัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและค า
แปลภาษาไทย 
5.  วางแผนจัดตัวแทนของนักเรียนออกน าเสนอ
ค าศัพท์วันละ 1 ค า 
6. ประชุมช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินงาน 
7.ทดลองใช้นวัตกรรม 
 
8.น าผลการประเมินมาประชุมเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 

 
 
 
 

พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
พ.ค. 63 

 
มิ.ย. 63 

 
ก.ค. 63 

 
ก.ค. 63 

 
ก.ค. 63 

 

 
 
 
 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
ผู้บริหาร 

นางสาวสมคิด อุไรล้ าและคณะครู 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ าและตัวแทน

นักเรียน 
นางสาวสมคิด อุไรล้ าและตัวแทน

นักเรียน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(DO:D) 
1. น าเสนอค าศัพท์วันละ 1 ค า ในกิจกรรมตอนเช้า
หน้าเสาธง 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนิน
กิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

 
มี.ค. 64 

 
มี.ค. 64 

 
ตัวแทนนักเรียน 

 
 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 

4 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(DO:D) 
กิจกรรมที่ 3 Merry Christmas & English 
day camp 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(DO:D) 
1. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 

 
 
 

 
 

ต.ค. 63 
ต.ค. 63 
พ.ย. 63 

 
 
 

25 ธ.ค. 63 
 
 

25 ธ.ค. 63 
25 ธ.ค. 63 

 
ม.ค. 64 

 
ม.ค. 64 

 
 
 
 
 

ครูวนิดา 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 
คณะครู 

 
 

ครูวนิดา 
คณะครู 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

 
ครูวนิดา 

 
ครูวนิดา 



 

 

149 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนิน
กิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 

 
 

6. สถานที่    
              โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

รายการ 
เงินอุดหนุน 

เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

กิจกรรมที่ 1 วันอาเซียน 
      - อุปกรณ์ส าหรับจัดฐานการเรียนรู้ 

3,000 - - - - 

รวมงบประมาณ 3,000     
กิจกรรมที่ 2 ภาษาวันละค า 
      - กระดาษและวัสดุอื่นๆท่ีใช้ผลิตส่ือ 

2,000 - - - - 

รวมงบประมาณ 2,000     
กิจกรรมที่ 3 Merry Christmas & English 
camp 
      - ป้ายไวนิล 
      - วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดงาน 
 

 
1,000 
7,000 

- - - - 

รวมงบประมาณ 8,000     
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,000     

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววนิดา  ไชยคินี 
 
9.  ประโยชน์ของโครงการ    
            9.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  9.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
     9.3 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส      
     9.4 นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและค่ายภาษาอังกฤษ   
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     9.5 นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ   
     9.6 นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 100 

 
-  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นสมาชิก
ท่ีดีของประชาคมอาเซียน              
3. นักเรียนมีทักษะความคิดในด้านต่าง ๆ เช่น  
การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านของกลุ่ม
อาเซียน การเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 
-แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 

        

                                            ลงช่ือ                    ผู้เสนอโครงการ  

             (นางสาววนิดา  ไชยคินี)             
             ครูผู้ช่วย 
 

               ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

     ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ : เรียนรู้สู่สากลและอาเซียน 
กิจกรรม   : วันอาเซียน 
ฝ่าย : บริหารงานวิชาการ  งาน : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา  เบอร์โทรศัพท์ 082-0162462 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
    มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้  
 5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 

1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชน               
ท่ีมีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย ท้ังด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น และสมาชิก ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน การจัดการ
ศึกษาในปัจจุบันไม่ใช่หน้าท่ีของโรงเรียนเท่านั้น ทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และท่ีส าคัญ 
โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันกับสังคมโลกาภิวัตน์และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมความร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย 

ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจัดให้มีโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้เรียน เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการจัดต้ังอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
ด ารงชีวิต และปรับตัวตามสภาพบริบทของความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและความ
เปล่ียนแปลงของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และตระหนักถงึการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
3.3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (Asean) สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมล าดับที่   11.1 
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4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ร้อยละ 100 
 

นักเรียนของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน สามารถน าทักษะความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
ก.ค. 63 
ก.ค. 63 
ก.ค. 63 

 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
 - จัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ 

 
3 ส.ค. 63 

 
6 ส.ค. 63 

 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

และสภานักเรียน 
3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7 ส.ค. 63 
7 ส.ค. 63 

 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
28  ส.ค. 63 

 
28  ส.ค. 63 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

 6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน 
เงินโครงการเรียนฟรี

อย่างมีคุณภาพ 
เงิน

รายได้ 
อื่นๆ งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 อุปกรณ์ส าหรับจัดฐานการเรียนรู้ 3,000 - - - - 
รวมงบประมาณ 3,000 - - - - 

 * ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
9.ประโยชน์ของกิจกรรม 
 9.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   9.2  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (OUT PUT) 
1.นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน  
ร้อยละ 100 

 
-  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ (OUT COME) 
2.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มี 
ความรู ้ ความเข ้าใจประชาคมอา เซ ียน
สามารถน าท ักษะคว ามรู ้ไ ป ใช ้ใ นช ีว ิต 

ประจ าวันได้ 

 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
     ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม    
      (นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา)             
                          ครู 
              

     ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

     ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ เรียนรู้สู่สากลและอาเซียน  
กิจกรรม ภาษาวันละค า 
ฝ่าย งานวิชาการ                          งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
              นางสาวสมคิด  อุไรล้ า       เบอร์โทรศัพท์ 098-2479219 
 สนองกลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
        สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้า ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลในสังคมท่ีต้องติดต่อส่ือสารกัน และท าให้มีการด าเนิน
กิจกรรมทางสังคมมากขึ้น ภาษาต่างประเทศท่ีมีความส าคัญและเป็นท่ียอมรับกันมากท่ีสุดคือภาษาอังกฤษและ
รองลงมาคือภาษาจีนดังนั้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการส่ือสารเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกันและยังใช้ในการติดต่อส่ือสารกันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก อีกด้วย นอกจากนั้นภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนยังใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ อีกท้ังยังใช้เพื่อเช่ือมโยง                
การติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้คล่องตัว เพื่อถ่ายโอนภาษาและ
วัฒนธรรมให้ล่ืนไหลเข้าหากันได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกัน ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่าภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้น            
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องได้เรียนรู้  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มากขึ้น 
3.2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการฟัง พูด  ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมท่ี 11.2 
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4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรมภาษาวันละค า ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 80  รู้จักความหมายของค าศัพท์ท่ีน าเสนอได้ 
2. นักเรียนร้อยละ 80  ได้ใช้ทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
3. นักเรียนร้อยละ 80  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
 
4. ท าบัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและค า
แปลภาษาไทย 
5.  วางแผนจัดตัวแทนของนักเรียนออกน าเสนอ
ค าศัพท์วันละ 1 ค า 
6. ประชุมช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินงาน 
7.ทดลองใช้นวัตกรรม 
 
8.น าผลการประเมินมาประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
พ.ค. 63 

 
มิ.ย. 63 

 
ก.ค. 63 

 
ก.ค. 63 

 
ก.ค. 63 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 

นางสาวสมคิด อุไรล้ าและ
คณะครู 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 

นางสาวสมคิด อุไรล้ าและ
ตัวแทนนักเรียน 

นางสาวสมคิด อุไรล้ าและ
ตัวแทนนักเรียน 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
5. น าเสนอค าศัพท์วันละ 1 ค า ในกิจกรรมตอนเช้าหน้า

เสาธง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2563 
 

 
ตัวแทนนักเรียน 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
มี.ค. 64 

 

 
นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

 
มี.ค. 64 

 
 

 
นาวสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
          ตลอดปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน    2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
กระดาษและวัสดุอื่นๆท่ีใช้
ผลิตส่ือ 

2,000 - - - - 

รวม 2,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
          8.1 นักเรียนรู้จักความหมายของค าศัพท์มากขึ้น 
          8.2  นักเรียนได้ใช้ทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน  
          8.2  นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน ในการส่ือสาร 
 9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรม
ภาษาวันละค า ร้อยละ 100 

 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนร้อยละ 80  รู้จักความหมายของ
ค าศัพท์ท่ีน าเสนอ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้ทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  

 
- ตรวจสอบ 
 
-รายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
-รายงานผลการด าเนิน 

 
- แบบบันทึกข้อมูล 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน 

กิจกรรม 
 

 

 
 
 

           ลงช่ือ                     ผู้เสนอกิจกรรม        
            ( นางสาวสมคิด  อุไรล้ า )   
                     ครูผู้ช่วย           
               
              

            ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

     ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ : เรียนรู้สู่สากลและอาเซียน    
กิจกรรม : Merry Christmas & English day camp 
ฝ่าย      : งานวิชาการ        งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาววนิดา  ไชยคินี  เบอร์โทรศัพท์ 095-4495304 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)  ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารท่ัวโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกบัวัฒนธรรม และประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดงานวันคริสต์มาสและค่ายภาษาอังกฤษข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาประเพณีท่ีส าคัญของ
ชาวคริสต์ ทราบประวัติความเป็นมา ความส าคัญของวันคริสต์มาสและเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและ
ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความส าคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส 
          3.2  เปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 
 3.3  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
 3.4  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ 
 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี กิจกรรมท่ี  11.3 
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4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรมรอ้ยละ 100 - นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญ
และประเพณี ของวันคริสต์มาส   
-  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
ต.ค. 63 
ต.ค. 63 
พ.ย. 63 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 
คณะครู 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ด าเนินงานตามกิจกรรม  

 
25 ธ.ค. 63 

 
ครูวนิดา 
คณะครู 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
25 ธ.ค. 63 
25 ธ.ค. 63 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
ม.ค. 64 
ม.ค. 64 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 

1 ป้ายไวนิล 1,000 - - - - 
2 วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน 7,000 - - - - 

รวม 8,000 - - - - 
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* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส      
    8.2  นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและค่ายภาษาอังกฤษ   
    8.3  นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ   
    8.4  นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ 
 

9 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
วชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

 
- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา ความส าคัญและประเพณี ของวัน
คริสต์มาส  
 2.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มี
ความสุขในการร่วมกิจกรรม 
3.  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล 
 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
- การสังเกต 

 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบสังเกต 

 
     ลงช่ือ                   ผู้เสนอกิจกรรม                                     

                         (นางสาววนิดา  ไชยคินี) 
       ครูผู้ช่วย           

  
                      ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

     ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............ฝ่ายบริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........สอบธรรมศึกษา...... 
ผู้รับผิดชอบ นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง ติดต่อ โทร 082-184-0295 Emil : red_shaker@hotmail.com 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย            4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย      8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

การสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาเกิดขึ้นตามพระด าริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนไ ทยชาวพุธผู้ เป็นก าลังส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง  อันจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่สัมมา
ปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป  

ปัจจุบัน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้  มี พระพรหมมุนี (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วัดบวรนิเวศ
วิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถด ารงพระศาสนาไว้
ได้ด้วยดี ทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยมาต้ังแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน  

โรง เรียนวัดบางกุฎีทองได้เห็นถึงความส าคัญในการสอบธรรมศึกษา จึ ง ได้จัดท าโครงการขึ้น
เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง ในการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเพื่อให้การสอบ
ธรรมศึกษาด าเนินการได้ด้วยความราบรื่น  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาธรรมะตามหลักพุทธศาสนา 
3.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่ือฟังหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 

           3.3 เพื่อให้การจัดการสอบธรรมศึกษาด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
 
 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับท่ี  12 



 

 

162 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ร้อยละ 80 เข้ารับ
การสอบธรรมศึกษา 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสอบผ่านธรรมศึกษา
ในแต่ละระดับ ร้อยละ 60 

1. คณะสงฆ์ คณะครู และนักเรียนมีความพึงพอในการ
ด าเนินการจัดสอบธรรมศึกษาของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
ในระดับ ดี 

5. แผนปฏิบัติงานระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

1-31 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

2. ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 ด าเนินการเตรียมส่ือและสถานท่ีในการให้นักเรียนศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
2.2 ด าเนินการจัดสอบธรรมศึกษา 

- พ.ย. 63 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

3. ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

1-7 ธันวาคม 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

4. ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการในปี
การศึกษาถัดไป 
4.2 จัดท าเล่มสรุปผลโครงการ 

- ธันวาคม 64 นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง 

      6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
7. งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 
ค่าอาหารและอาหารว่าง 
(นักเรียน 208 คน x 80 บาท) 

16,400 - - - - 

2 กระดาษ A3 80แกรม กล่อง 5 รีม 1,200 - - - - 
3 ผงหมึกด า Hp LaserJet Pro MFP 227sdn 2,400 - - - - 
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รวมทั้งสิ้น 20,000 - - - - 
8. ประโยชน์ของโครงการ   
8.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาธรรมะตามหลักพุทธศาสนา 

8.2 นักเรียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่ือฟังหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ร้อยละ 80 เข้ารับ
การสอบธรรมศึกษา 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสอบผ่านธรรมศึกษา
ในแต่ละระดับ ร้อยละ 60 

 
1. ส ารวจและสังเกต
นักเรียนท่ีเข้ารับการสอบ 
2. ส ารวจและสังเกต
จ านวนนักเรียนท่ีผ่าน 

 
1. แบบบันทึกการเข้า
สอบธรรมศึกษา 
2. แบบบันทึกการสอบ
ผ่านของนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. คณะสงฆ์ คณะครู และนักเรียนมีความพึงพอในการ
ด าเนินการจัดสอบธรรมศึกษาของโรงเรียนวัดบางกุฎี
ทอง ในระดับ ดี 

 
1. ส ารวจและสังเกต 
 
 

 
1. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
                                       ลงช่ือ            ผู้เสนอโครงการ    

                                              (นายชัยณรงค์   แซ่ย่าง) 
                                             ครู             
             

       ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท์) 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการงานบริหารบุคลากร 
 
 

     ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........แนะแนวการศึกษา...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 

 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พุทธศักราช 2542 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักด์ิศรีของความเป็นไทย รู้ จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

งานแนะแนวเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสามารถตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ท่ีส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพตามความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียน มีทักษะในการตัดสินใจ รู้จักสภาพแวดล้อมของชีวิตสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแนะแนวการศึกษา จึงได้จัดโครงการแนะแนว
การศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการวางแผน
การศึกษาต่อของนักเรียนได้ตามความต้องการ 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับที่ 13 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะ

ศึกษาต่อ  
3.2 เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตนเองไห้เข้ากับการเรียนในแต่ละสาขาวิชา และวางแผนทางการศึกษา

ได้อย่างเหมาะสม 
 

4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวัดบาง
กุฎีทองทุกคน 

1. นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียน และเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะ
ศึกษาต่อ 

2. นักเรียนสามารถวางแผนแนวการศึกษาต่อของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 

 

5.สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 

 

6.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 
ค่าเหมาจ่ายยานพาหนะเพื่อเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน 

4,000 - - - - 

2 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 1,000 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี  
8.ประโยชน์ของโครงการ   
8.1 นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะศึกษาต่อ  

8.2 นักศึกษาสามารถปรับตนเองไห้เข้ากับการเรียนในแต่ละสาขาวิชา และวางแผนทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1.นักเรียนได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียน และ
สามารถวางแผนการศึกษาต่อของตนเองได้ตามความ
เหมาะสม 

 
-การสอบถามและเก็บ
บันทึกการวางแผน
การศึกษาต่อของนักเรียน 
- ผลการปฏิบัติงานของ
ครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าช้ัน 
 

 
-แบบบันทึกการศึกษาต่อ
ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 
-แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาแนะแนว 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.นักเรียนได้รับการศึกษาต่อมากกว่าร้อยละ 80 

 
-การติดตามนักเยนหลัง
จบการศึกษา 
 

 
- แบบบันทึกการศึกษา
ต่อของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 

     
    ลงช่ือ                 ผู้เสนอโครงการ    

          (นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี)             
             ครูผู้ช่วย 
              

    ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 

    ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน............................. 
กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........ปัจฉมินิเทศ...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์       2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           
 4)  ใฝ่เรียนรู้     5)  อยู่อย่างพอเพียง          6)   มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

เมื่อส้ินสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักเรียนส าเร็จการศึกษา เพื่อออกไปศึกษาต่อในสถาบันอื่นๆ ซึ่งจะต้อง
ท างานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจก่อน ท่ีจะออกไปศึกษาต่อจึงมี
ความส าคัญยิ่งในสภาวะการเปล่ียนแปลงและปฏิรูปการศึกษาซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความส าคัญเป็นพิเศษ 

ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา    
จากโรงเรียน ทางโรงเรียนวัดบางกุฎีทองจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเอง
และสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษาและ      
มีแนวทางในการด าเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนที่จบการศึกษา 

3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 

4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ทุกคน เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ 

นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและ
นักเรียนท่ีจบการศึกษา และมีความตระหนัก รักโรงเรียน
ในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 

โรงเรียนวัดบางกุฎี
ทอง  จ.ปทุมธานี โครงการล าดับที่ 14 
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5. แผนปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ ต.ค. 63 ครูวนิดา 
2 ประชุมครูในโรงเรียน  ช้ีแจง  มอบหมาย  แต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. 64 ครูวนิดา 

คณะครู 
3 ด าเนินการตามโครงการ เม.ย. 64 คณะครู 
4 ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 

เม.ย. 64 ครูวนิดา 

5 สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ  
ตามล าดับ 

พ.ค. 64 ครูวนิดา 

 
 

 6. สถานที่    
       โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 พานธุปเทียน-ดอกไม้ 1,000 - - - - 
2 ป้ายไวนิล 1,000 - - - - 
3 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี 2,000 - - - - 

4 
วัสดุอุปกรณ์ในการวัดผลประเมินผล
กระดาษ A4 

500     

5 ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 500     
รวมทั้งสิ้น 5,000 - - - - 

 * ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววนิดา  ไชยคินี 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
       9.1 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
       9.2 นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อๆไป 
       9.3 นักเรียนเกิดความตระหนัก รักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
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10 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
 

 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
- แบบประเมินโครงการ 
 
 

     

 
    ลงช่ือ                      ผู้เสนอโครงการ    
          (นางสาววนิดา  ไชยคินี)             
              
              

    ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 

    ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............ฝ่ายบริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........เรียนฟรีฯ (เครื่องแบบนักเรียน,อุปกรณ์การเรียน, หนังสือเรียน) ประจ าปีการศึกษา 2563...... 
ผู้รับผิดชอบ นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล ติดต่อ โทร 089-636-3166      Emil : piyapornunjay@gmail.com 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย            4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย      8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก ในการลดค่าครองชีพของประชาชน ให้ทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี หรือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน  จัดให้มี
ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี ให้ทันปีการศึกษา 2552  และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เพื่อชดเชยรายการต่างๆ 
ท่ีโรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง โดย   ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 
 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  เป็นโครงการท่ีสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษา อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพื่อสร้างโอกาสและขยาย
โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  และประชาชนอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ  และเป็นธรรม  ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 

โดยสนับสนุน  ค่าเล่าเรียน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ซึ่งในการด าเนินโครงการเรียนฟรี ต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2563 การด าเนินการโดยใช้วิธีประหยัด
งบประมาณ  โปร่งใส  มีปัญหาในทางปฏิบัติน้อยท่ีสุด และการมีส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการตัดสินใจร่วมกัน  

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

โครงการล าดับที่ 15 
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ส าหรับการด าเนินการโครงการเรียนฟรี ของโรงเรยีนวัดบางกุฎีทอง ปีการศึกษา 2563 จะครอบคลุมเฉพาะ
ส่วนการจัดสรรค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,หนังสือเรียน เพื่อความลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน
ในส่วนของโครงการอื่นๆต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการท่ีรัฐสนับสนุน 
ได้แก่ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน  อย่างเท่าเทียมกัน 
3.2 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
3.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 

 

4. เป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ ด้านคุณภาพ 
   จัดโครงการเรียนฟรี (เครื่องแบบนักเรียน,อุปกรณ์
การเรียน, หนังสือเรียน) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวดับาง
กุฎีทอง ปีประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 จ านวน
ท้ังหมด 320 คน ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100 

 

4.1 การด าเนินโครงการเรียนฟรี โดยให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตามรายการท่ีรัฐสนับสนุน อย่างเท่าเทียมกัน 
4.2 ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายใน
เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามรายการท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ 
4.3 นักเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 
   

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 63 

 
นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล  
ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคน 

2. ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 จัดสรรงบประมาณตามรายละเอียด ดังนี้ 
(1) หนังสือเรียน  
(2) อุปกรณ์การเรียน  
(3) เครื่องแบบนักเรียน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการเรียนฟรี (เครื่องแบบ
นักเรียน,อุปกรณ์การเรียน, หนงัสือเรียน) ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 
พ.ค.-ธ.ค. 63 

 
นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล  
ครูประจ าช้ันทุกคน 
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3. ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 
(เครื่องแบบนักเรียน,อุปกรณ์การเรียน, หนังสือเรียน) 

มี.ค. 64 นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล  
 

4. ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

มี.ค. 64 นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล  
 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
     -  พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2563 

- ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 เครือ่งแบบนักเรียน - - 130,050 - - 
2 อุปกรณ์การเรียน - - 129,750 - - 
3 หนังสือเรียน - - 250,933 - - 

รวมทั้งสิ้น - - 510,733 - - 
 
 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวไิล 
 
9ประโยชน์ของโครงการ   

9.1นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม 
9.2 นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน เนื่องจากได้รบัการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน 
ครบทุกคน 
9.3 ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน สามารถน าเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องอื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้อีกทางหนึ่ง 
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ปีประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2563 จ านวนท้ังหมด 320 คน ได้รับ
จัดสรร   ร้อยละ 100 
 

 
- การสังเกต/การส ารวจ 

 
-ใบส าคัญรับเงินการรับ
ค่าเครื่องแบบ และ
อุปกรณ์การเรียน 
-ใบตรวจรับหนังสือเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการท่ีรัฐสนับสนุน อย่าง
เท่าเทียมกัน ในระดับดี 
2.ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายใน
เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามรายการท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ ในระดับดี 
4.3 นักเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น ในระดับดี 
 

 
- การสังเกต/การส ารวจ 

- สอบถามความพึงพอใจ 

 
- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

      

                                 ลงช่ือ                         ผู้เสนอโครงการ    

             ( นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล )             
                   ครูช านาญการ 
 

    ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 

    ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ วันส าคัญ 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต                3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง         6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

โครงการวันส าคัญ เป็นกิจกรรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ท่ีเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้
ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของ
ตนเองท่ีช่ืนชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียน
และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 3.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีส าคัญของท้องถิ่น 

3.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
3.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี มีระเบียบวินัยมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3.6  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม มี

สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
3.7  เพื่อให้ผู้ปกครอง ประชาชน ท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันานักเรียนสร้างความสามัคคีในชุมชน 
3.8 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
โครงการล าดับที่ 16 
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4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

คณะครู,บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ทุกคน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม และนักเรียนเห็นคุณค่าของ
วันส าคัญต่างๆ อีกท้ังชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 

5.แผนปฏิบัติงาน 

ที่ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน 

 
พฤษภาคม 2563 

 

 
นางสาวนุจรินทร์  

อิ่มเสถียร 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน (DO:D)   
 กิจกรรมวันไหว้ครู 

ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
 - กิจกรรมแต่งร้อยกรอง ประเภท  
 กลอนแปด หัวข้อ  
 “เชิดชู.. ครูในดวงใจ” 
 - การประกวดวาดภาพระบายสี  
  - ระบายสี ระดับประถมศึกษา 
  - วาดภาพระบายสี ระดับมัธยม  

  ในหัวข้อ “วันครู กตัญญู รู้คุณ..คุณครู”  
 - ท าพานไหว้ครู 

3. จัดสถานที่ 
4. พิธีไหว้ครู 
ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคที่มีไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนางานให้ดีข้ึนใน
ครั้งต่อไป 

 
ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 

 
 

ก.ค. 63 
 

13-22 ก.ค. 63  
 
 
 
 
 
 
 

20 ก.ค. 63 
21 ก.ค. 63 

 
22 ก.ค. 63 
22 ก.ค. 63 

 
30 ก.ค. 63 
30 ก.ค. 63 

 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 

 
 
 

นายปวินท์ แม้นเหมือน 
 

นายปวินท์ แม้นเหมือน 
นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 

 
 

นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไล 
นายกัมพล เบญจาทิกุล 

ครูประจ าชั้น 
นายปวินท์ แม้นเหมือน  
นางสาวธนาภรณ์ มิ่ง

เมือง 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 

และสภานักเรียน 
 

นายปวินท์ แม้นเหมือน 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
    2.1 จัดหาเทียนจ าน าพรรษา 
     2.2 จัดแห่เทียนไปยังสถานท่ีต่าง ๆ น าต้นเทียนไปถวาย
วัด/ฟังธรรม/บ าเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ 
  - วัดเกริน 
   
            - วัดสังลาน 
 
              
             - วัดบางกุฎีทอง 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

 
 

พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
พ.ค. 2563 

 
29 มิ.ย. 63 
3 ก.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ก.ค. 63 
3 ก.ค. 63 

 
17 ก.ค. 63 
17 ก.ค. 63 

 

 

 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
 

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
 

นางเพ็ญศรี รุ่งแจ้ง 
นายกัมพล เบญจาทิ

กุล 
 

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 

นางสาวภัทธีมา ชัย
มงคล 

นางสาวฉัตรแก้ว 
อาฮิม 

คณะครูโรงเรียน 
วัดบางกุฎีทองทุก

ท่าน 
 

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
 

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
            - จัดป้ายนิเทศ 
        - เวียนเทียน /บ าเพ็ญประโยชน์ 
 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 

ก.พ. 64 
ก.พ. 64 
ก.พ. 64 

 
22 ก.พ. 64 

 
25 ก.พ. 64 
25 ก.พ. 64 

 
25 ก.พ. 64 
25 ก.พ. 64 

 
12 มี.ค. 64 
12 มี.ค. 64 

 

 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

และสภานักเรียน 
 

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
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 กิจกรรมวันลอยกระทง 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขัน้ด าเนินการแกป้ัญหาและพฒันาผู้เรียน (DO:D) 
1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการด าเนินกิจกรรม 
2.จัดท าป้ายนิเทศทางวิชาการ 
-กิจกรรมการวาดรูประบายสี 
-ป้ายความเป็นมาความส าคัญ 
3.กิจกรรมวันลอยกระทง 
-การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
ขั้นตดิตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรบัปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
3.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
 

พ.ค.63 
23 ต.ค.63 
23 ต.ค.63 

 
พ.ค - ก.ย..63 

 
24 - 30 ต.ค.63 

 
 

30 ต.ค.63 
 

30 ต.ค.63 
30 ต.ค.63 

 
2 พ.ย.63 
2 พ.ย.63 
3 พ.ย.63 

 

 
นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
 
 

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
คณะกรรมการ 

 
 
 
 

 
 
นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 

คณะกรรมการ 
 
นางสาวนุจรินทร์ อ่ิมเสถียร 

คณะกรรมการ 
 
นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
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 กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมเด็กแห่งชาติ 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.  แจ้งก าหนดการในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
2.  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
     - กิจกรรมการแสดง,การไหว้มารยาทไทย 
     - กิจกรรมตอบค าถามและเกมมหาสนุก 
     - มอบทุนการศึกษา,เกียรติบัตร และของรางวัล 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2. สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
 

พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

 
 
 
 

มกราคม  2564 
 
 
 

มกราคม  - 
มีนาคม 2564 

 

 
นางปิยะพร  
อึ้งอัมพรวไิล 
และคณะครู 

 
 

นางปิยะพร  
อึ้งอัมพรวไิล 
และคณะครู 

 
 

นางปิยะพร  
อึ้งอัมพรวไิล 

 
 
 

นางปิยะพร  
อึ้งอัมพรวไิล 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. ประเมินการด าเนินงาน 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค.64 

 
 

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
มี.ค.64 

 
 

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
วัดสังลาน 

 วัดบางกุฎีทอง 
 วัดเกริน 
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7.งบประมาณที่ใช้ 
 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1  กิจกรรม วันไหว้ครู   1,000.00  - - - - 

2 

 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาพุทธ 
-วันมาฆบูชา 
-วันวิสาขบูชา 
-วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

 6,000.00  

- - - - 

3  กิจกรรม วันลอยกระทง   3,000.00  - - - - 
4  กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ   2,000.00      

รวมทั้งสิ้น 12,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร  
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
9.2 นักเรียนถูกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
9.3 ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีส าคัญของท้องถิ่น 
9.4 นักเรียนได้รู้จักและอนรุักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
คณะครู,บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎทีอง 
ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการวันส าคัญ 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
-แบบประเมินโครงการ 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
และนักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  อีกท้ัง
ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ            ผู้เสนอโครงการ    
                ( นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ) 
          ครูช านาญการ             
               
              

    ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (  นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง  ) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 

    ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                          ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ วันส าคัญ 
กิจกรรม วันไหว้ครู 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............งานบริหารท่ัวไป............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้  5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของกิจกรรม    ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง  
2.   หลักการและเหตุผล 

ครู หรือ ครุ หรือ คุรุ เป็นค านาม หมายถึง ผู้ส่ังสอน ส าหรับวันครูนั้น ตามความเช่ือโดยท่ัวไปของไทย ถือว่า
วันพฤหัสบดี คือ วันครู หรือ ครุวาร วันครู ตามท่ีได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
พ.ศ. 2488 ได้ประกาศให้ วันครู ของประเทศไทย ตรงกับวันท่ี 16 มกราคม ของทุกปี โดย วันครูได้จัดให้มีข้ึนครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2500 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ในฐานะท่ีเป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน  ดังค ากล่าวของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการอ านวยการคุรุสภา
กิตติมศักดิ์ ท่ีว่า "ท่ีอยากเสนอในตอนนี้ ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราท้ังหลาย 
ข้าพเจ้าคิดว่า วันครูควรมีสักวันหนึ่ง ส าหรับให้บรรดาลูกศิษย์ท้ังหลาย ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครู ผู้มี
พระคุณท้ังหลาย   

วันส าคัญอีกหนึ่งวันนั้นคือ วันไหว้ครู ซึ่งสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง จะเลือกเอาวันพฤหัสบดี ในช่วงเริ่มต้น
ของการเปิดภาคเรียน ตามความเช่ือโดยท่ัวไปของไทย ซึ่งถือว่าวัน ส าหรับพิธีไหว้ครูนั้น จัดท าขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึง
พระคุณครู และแสดงการสักการะแด่คุณครู พิธีประกอบด้วย การท่ีลูกศิษย์ น า ดอกไม้ ธูป เทียน มากราบไหว้
สักการะครู โดยอาจมีการรวมกลุ่มกันแต่ละห้อง หรือช้ันเรียน จัดท าพานดอกไม้ และธูปเทียน สักการะพระคุณครู  

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องจัดการการศึกษาจึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนน้อม
ระลึกถึงพระคุณครู และแสดงการสักการะแด่คุณครู  
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
2.เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู 
3.เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงามของชาติ 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมล าดับที่ 16.1 
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4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้คร ู
ร้อยละ 100 
 

นักเรียนน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ธ ารงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

 
2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

(DO:D) 
1.  แต่ง ต้ังคณะท างานนัก เรียนและครู ผู้
ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
 - กิจกรรมแต่งร้อยกรอง ประเภท  
 กลอนแปด หัวข้อ  
 “เชิดชู.. ครูในดวงใจ” 
 - การประกวดวาดภาพระบายสี  
  - ระบายสี ระดับประถมศึกษา 
  - วาดภาพระบายสี ระดับมัธยม  

  ในหัวข้อ “วันครู กตัญญู รู้คุณ..คุณคร”ู  
 - ท าพานไหว้ครู 

3. จัดสถานท่ี 
 
4. พิธีไหว้ครู 

 
 

ก.ค. 63 
 

13-22 ก.ค. 63  
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ก.ค. 63 
21 ก.ค. 63 

 
22 ก.ค. 63 

 
 

ครูปวินท์ 
 

ครูปวินท์ 
ครูภัทธีมา 

 
 
 

ครูปิยะพร 
ครูกัมพล 

 
 

ครูประจ าช้ัน 
ครูปวินท์  

ครูธนาภรณ์ 
ครูปวินท์ 
และสภา
นักเรียน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
22 ก.ค. 63 
22 ก.ค. 63 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไข
เพือ่พัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

 
30 ก.ค. 63 

 
30 ก.ค. 63 

 
ครูปวินท์ 

 
ครูปวินท์ 

 

6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 จัดท าสถานท่ี 500 - - - - 

2 

รางวัลในการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมระบายสีระดับช้ัน ป.1-3 
- กิจกรรมระบายสีระดับช้ัน ป.4-6 
- กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยม 
- กิจกรรมแต่งร้อยกรอง ประเภทกลอน

แปด หัวข้อ “เชิดชู.. ครูในดวงใจ” 

2,500     

รวมงบประมาณ 3,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

นายปวินท์  แม้นเหมือน 
9.ประโยชน์ของกิจกรรม 
 9.1 นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
 9.2 นักเรียนได้เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู 
 9.3 นักเรียนได้ธ ารงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงามของชาติ 



 

 

185 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

9 นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้คร ู
ร้อยละ 100 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
8. นักเรียนได้น้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 

ธ ารงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 
 

      ลงช่ือ                                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
(นายปวินท์  แม้นเหมือน) 
        ครูผู้ช่วย 

 
 

   ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 

    ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ : วันส าคัญ    
กิจกรรม   : วันส าคัญทางศาสนาพุทธ 
ฝ่าย : บริหารงานวิชาการ  งาน : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา  เบอร์โทรศัพท์ 082-0162462 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
                         มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยและเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้า นาน อีกท้ัง

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณีท่ีคนไทยยึดถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน ด้ังนั้นเพื่อส่งเสริม
จริยธรรมยกระดับ คุณธรรมประจ าตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อัน เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติและสังคมให้มีความสงบสุข จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องฝึกฝนและเพิ่มพูนให้ผู้เรียน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเห็นคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู้รักสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งการท่ีมนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสมกับแนวทาง  ศีลธรรมและ
วัฒนธรรมนั้น จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีส าคัญในท้องถิ่น เป็น
แหล่งการเรียนรู้ท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้ไปกับวันส าคัญ เพื่อมุ่งให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติ
จริง และเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง ยอมรับ
และปฏิบัติอย่างเหมะสม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีโครงการกิจกรรมวันส าคัญ เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญกับชุมชน   

โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นท่ีฝึกฝนอบรมนักเรียนจ าเป็นท่ีต้องแสวงหาแนวทางท่ีจะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องในทุก ๆ ด้านและมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  พุทธศาสนาเป็น

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
กิจกรรมล าดับที่ 16.2 
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ศาสนาประจ าชาติไทย นักเรียนส่วนมากของโรงเรียนวัดบางกุฎีทองนับถือศาสนาพุทธ จ าเป็นจะต้องให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เห็นคุณค่า จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและได้แสดงออกอย่างเหมาะสม จึงได้จัดท า
กิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาได้ถูกต้อง 
3.3 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย 
3.4 เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

วันส าคัญทางศาสนา 
3.5 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย 

9.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติศาสนกิจเก่ียวกับวันมาฆบูชาได้ถูกต้อง 

 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา ร้อยละ 100 
 2. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับวัน 
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับวันมาฆบูชาได้ถูกต้อง 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 

 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แห่เทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

 
 ขั้นด า เนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เ รียน 

(DO:D) 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
 2.1 จัดหาเทียนจ าน าพรรษา 

พ.ค. 63 
 

29 มิ.ย. 63  

ครูภัทรสุดา 
 

ครูภัทรสุดา 
 2.2 จัดแห่เทียนไปยังสถานท่ีต่าง ๆ น าต้นเทียนไป

ถวายวัด/ฟังธรรม/บ าเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ 
  - วัดเกริน 
  - วัดสังลาน 
 
            - วัดบางกุฎีทอง 

3 ก.ค. 63  
 

ครูเพ็ญศรี,ครูกัมพล 
ครูนุจรินทร์, 

ครูภัทธมา,ครูฉัตรแก้ว 
ครูโรงเรียน 

วัดบางกุฎีทองทุกท่าน 
 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
3 ก.ค. 63 
3 ก.ค. 63 

 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

 ขัน้น าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
17 ก.ค. 63 

 
17 ก.ค. 63 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

2 วันมาฆบูชา 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
 

ก.พ. 64 
ก.พ. 64 
ก.พ. 64 

 
 

ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

 ขั้นด า เนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เ รียน 
(DO:D) 
1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
 - จัดป้ายนิเทศ 
  

 - เวียนเทียน /บ าเพ็ญประโยชน์ 

 
 

22 ก.พ. 64 
 

25 ก.พ. 64 
 

25 ก.พ. 64 

 
 

ครูภัทรสุดา 
 

ครูภัทรสุดาและ 
สภานักเรียน 

ครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
25 ก.พ. 64 
25 ก.พ. 64 

 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
12 มี.ค. 64 

 
12 มี.ค. 64 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

 

 6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง, วัดเกริน, วัดสังลาน, วัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 
 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน
จ าน าพรรษา 

6,000 - - - - 

2 กิจกรรมวันมาฆบูชา - - - - - 
รวม 6,000 - - - - 

 * ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
          นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
9.ประโยชน์ของกิจกรรม 
 9.1 นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญ
ทางศาสนา 
 9.2 นักเรียนได้ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 9.3 นักเรียนมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี ทราบถึงคุณค่าความส าคัญของวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
 9.4 นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาได้ถูกต้อง 

9.5 นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับวันมาฆบูชาได้ถูกต้อง 
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

10 นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน 
และถวายเทียนจ าน าพรรษา ร้อยละ 100 

11 นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา  
ร้อยละ 100 

 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
9. นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็น 

ความส าคัญของวันส าคัญ มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษาได้ถูกต้อง 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็น 
ความส าคัญของวันส าคัญ มีความเข้าใจและ
ปฏิบั ติศาสนกิจเกี่ยวกับวันมาฆบูชาได้
ถูกต้อง 

 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
    ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม    
    (นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา)             

               
              

   ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 

    ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ วันส าคัญ  
กิจกรรม วันลอยกระทง 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............งานบริหารท่ัวไป............................. 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร  เบอร์โทรศัพท์ 089-9908844 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต            3)  มีวินัย         4)  ใฝ่เรียนรู้  
 5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่ า) เดือน 12 ประเพณีนี้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะ
เคราะห์และขอขมาต่อ แม่พระคงคา บางหลักฐานเช่ือว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทท่ีริมฝ่ังแม่น้ านันทามหานที 
และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชา พระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ส าหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทง ได้
ก าหนดจัดในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีติดกับแม่น้ า ล าคลอง โรงเรียนซึ่งมีบริเ วณพื้นท่ีใกล้
แม่น้ าเจ้าพระยา ทางโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเป็นสถาบันท่ีส าคัญท่ีต้องมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดให้มีโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้นักเรียนสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
   2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
4.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

กิจกรรมที่ 16.3 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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  2. นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมในชุมชน 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 พ.ค.2563 

 23 ต.ค.2563 
23 ต.ค.2563 

 
นุจรินทร ์

ผอ. 
นุจรินทร ์

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
7. ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการด าเนนิกิจกรรม 
8. จัดท าป้ายนิเทศทางวิชาการ 
- กิจกรรมการวาดรูประบายสี 
- ป้ายความเป็นมาลความส าคัญ 
9. กิจกรรมวันลอยกระทง 
- การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

 
พ.ค - ก.ย..2563 

 
24 - 30 ต.ค.2563 

 
 

30 ต.ค.2563 

 
นุจรินทร ์

และคณะกรรมการ 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
30 ต.ค.2563 
30 ต.ค.2563 

 
นุจรินทร ์

และคณะกรรมการ 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

๑. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
๒. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

3. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
2 พ.ย. 2563 
2 พ.ย. 2563 
3 พ.ย. 2563 

 
นุจรินทร ์

และคณะกรรมการ 
นุจรินทร ์

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
พฤษภาคม  2563 - 3 พฤศจิกายน 2563 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 3,000 บาท (  สามพันบาทถ้วน ) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 จัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ 500 - - - - 
2 ดอกไม้,หยวกกล้วย,ใบตอง 2,500 - - - - 

รวม 3,000     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
1.  นักเรียนสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

12 คณะครู,บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับชุมชน 

13 คณะครู,บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 

 
-รายงานผลการ 
ด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

ลงช่ือ            ผู้เสนอกิจกรรม    
                             (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 

                                             ครูช านาญการ     
 
  

   ลงช่ือ           ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

 

    ลงช่ือ                ผู้อนุมติัโครงการ 
                  (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ  วันส าคัญ  
กิจกรรม   วันเด็กแห่งชาติ  
ฝ่าย  บริหารงานวิชาการ    งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางปิยะพร    อึ้งอัมพรวิไล   เบอร์โทรศัพท์  089-6363166 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 
2.   หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี่คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า สมควร
ท่ีจะได้รับการพัฒนาในทุกด้านให้เต็มศักยภาพ การปูพื้นฐานให้กับเด็ก อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สติปัญญา และสังคม เพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิ หน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองดีในอนาคต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและตามแนวนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติ โดย
ส่งเสริมการจัดการเรียนให้นักเรียนในโรงเรียนรู้ถึงความส าคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย สิทธิหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้มีความส าคัญของประเทศชาติ ด้วยการ
ต้ังใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดหมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีนักเรียนพึงมี จึงได้
ด าเนินการจัดท า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563  ขึ้น 

 

กิจกรรมท่ี  16.4 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี มีระเบียบวินัยมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3.2  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม มี

สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
3.3  เพื่อให้ผู้ปกครอง ประชาชน ท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันานักเรียนสร้างความสามัคคีใน

ชุมชน 
3.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 
 

3 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนในโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ร้อยละ 95 
 
เชิงคุณภาพ 

          นักเรียนในโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้รับการส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักใน
สิทธิ หน้าท่ี มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติ อีกท้ัง ได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และ
สังคม มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด ในระดับดีมาก 
 

4 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พฤษภาคม 2563 – 

มกราคม 2564 
 

นางปิยะพร  
อึ้งอัมพรวไิล 

 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.  กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 
2.  กิจกรรมมหาสนุก เกมส์ กีฬาพื้นบ้าน 
3.  การมอบทุนการศึกษาและของรางวัลส าหรับนักเรียน 

 
มกราคม 2564 

นางปิยะพร  
อึ้งอัมพรวไิล 

และครูทุกท่าน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
มกราคม  2564 

นางปิยะพร  
อึ้งอัมพรวไิล 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

มกราคม  - มีนาคม 
2564 

นางปยิะพร  
อึ้งอัมพรวไิล 

 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

วันศุกร์ ท่ี 9 มกราคม 2564    ณ.สนามโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 2,000    บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 
 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 จัดซื้อของขวัญและของรางวัล 2,000     

2 
ทุนการศึกษาและส่ิงของบริจาคร่วม
กิจกรรม (จากภาครัฐและเอกชน) 

    มีการแจ้ง
เพิ่มเติม 

รวม 2,000     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1  ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี มีระเบียบวินัยมี 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 8.2  นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม มีสุขภาพ 
พลานามัยท่ีสมบูรณ์ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
 8.3  ผู้ปกครอง ประชาชน ท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนสร้างความสามัคคีใน 
ชุมชน 

8.4  นักเรียนมีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 
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9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
14 ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทาง 

สร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

15 ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 
ท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม มี
สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ และห่างไกลจากส่ิง
เสพติด 

16 ส่งเสริมให้นักเรียนมีขวัญและก าลังใจ ในการ 
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 

 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

 
-  แบบบันทึกกิจกรรม 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.  นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
ตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี มีระเบียบวินัยมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2.  นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพท้ังทาง
ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
3.  นักเรียนมีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม               

         ( นางปิยะพร    อึ้งอัมพรวิไล )             
               
                       ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                      ( นุจรินทร์    อิ่มเสถียร ) 
              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                             ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............ฝ่ายบริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ติดต่อ โทร 089-9908844 Emil : zinnia.ko.za@gmail.com 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย            4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย      8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง                   
โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนทากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง 
ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร                  
โดยเวลาท่ีโรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของแต่ละโรงเรียน  
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดลาด
หวายเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับหลายประเทศท่ีเป็นผู้นาด้านการศึกษา
ของโลกท่ีเห็นพ้องกันกับแนวคิดสาคัญในศตวรรษท่ี 21 เรื่องจิตสานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมและทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ ทักษะในการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตท่ีใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุข
ในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 

โครงการล าดับที่  17 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 

mailto:zinnia.ko.za@gmail.com
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3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  
 3.2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  
 3.3 เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา  
4.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองร้อยละ 85 
 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีคุณลักษณะท่ีก าหนด 4 หมวด ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม เสริมสร้างทักษะ
การทางาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต  
5.แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน  
พ.ค.63 

 

 
เดือนกรกฎาคม 2563 
เดือนสิงหาคม 2563 
เดือนสิงหาคม 2563 
เดือนสิงหาาคม 2563 

 
คณะครูทุกท่าน 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 

ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
กิจกรรมcoding ในศตวรรษที่ 21   
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดท าตารางการจัดกิจกรรม 
2. ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิง
ค านวณ น าไปสู่การเขียนอัลกอริทึม และการโค้ดด้ิง 

 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
 

ก.ค.63 
- 

มี.ค. 64 
 

 
 

นายชัยณรงค์ แซ่ยาง 
นางสาวอติกานต์ ติงชาติ 

 
 
 
 

นายชัยณรงค์ แซ่ยาง 
นางสาวอติกานต์ ติงชาติ 
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4. ใช้ส่ือ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. ผลงานของนักเรียน 
3. ด าเนินการประเมิน 
4. สรุปผลการประเมิน 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

กิจกรรมDIY ของใช้ในบ้าน  
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดกิจกรรม DIY ของใช้ในบ้าน 
- การ DIY ของใช้จากของเหลือใช้ใกล้ตัว 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดี
ขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม   
 
กิจกรรมศิลปะเส้นด้าย 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนศึกษาความเป็นมาในการท า
ศิลปะเส้นด้าย 

 
 
 

มี.ค. 64 
 
 
 

มี.ค. 64 
 
 
 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
ก.ค. - พ.ย. 63 

- 
 

พ.ย. 63 
พ.ย. 63 

 
พ.ย. 63 

 
พ.ย. 63 

 
 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
ก.ค.63 

- 

 
 
 

นายชัยณรงค์ แซ่ยาง 
นางสาวอติกานต์ ติงชาติ 

 
 

นายชัยณรงค์ แซ่ยาง 
นางสาวอติกานต์ ติงชาติ 

 
 
 

นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
 

นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล 
นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 

 
 
 

นายปวินท์ แม้นแหมือน 
นายปวินท์ แม้นแหมือน 
นายปวินท์ แม้นแหมือน 

 
 

นายปวินท์ แม้นแหมือน 
นายกัมพล เบญจาทิกุล 
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2.จัดแบ่งอุปกรณ์ได้แก่ ค้อน ตะปู กระดานไม้ ด้ายหลากสี 
รูปแบบต่างๆให้เพียงพอต่อนักเรียน 
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และน าเสนอผลงาน 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดี
ขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม  
 
กิจกรรมสอนศิลป์ สื่อสร้างสรรค์ 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดกิจกรรมสอนศิลป์ ส่ือสร้างสรรค์ 
    -การท าส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดี
ขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม  
 
กิจกรรม Paint by Me 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
 
 

มี.ค. 64 
- 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
 

มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
ก.ค. - พ.ย. 63 

 
 

พ.ย. 63 
พ.ย. 63 

 
พ.ย. 63 

 

พ.ย. 63 
 
 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
 

 
 
 
 

นายปวินท์ แม้นแหมือน 
นายปวินท์ แม้นแหมือน 

 
 

นายปวินท์ แม้นแหมือน 
นายปวินท์ แม้นแหมือน 

 
 

น.ส.จุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 
 
 

น.ส.จุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 

น.ส.จุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 

น.ส.จุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ 

นางสาวสมคิด อุไรล้ า 
 
 
 
 

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 
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ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนศึกษาความเป็นมาในการเพ้นแก้ว  
2.จัดแบ่งอุปกรณ์ได้แก่ สีเพ้นแก้วชนิดโปร่งแสง,พูก่ัน,ปากกาเคมี,
ปากกร่างเส้น,กาวร่างเส้น ให้เพียงพอต่อนักเรียน 
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และน าเสนอผลงาน 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหาข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
3. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม  
 
กิจกรรมEnglish is so cool 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนถึงส่ิง
ท่ีตนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยไม่จ ากัดรูปแบบ 
เช่น เกม, เพลง, ภาพยนตร์, ฯลฯ 
2.ด าเนินกิจกรรมตามท่ีผู้เรียนลงความเห็นร่วมกัน 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหาข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 

 
 

ก.ค.63-มี.ค. 64 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
มี.ค.64 
มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
ก.ค.63-มี.ค. 64 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
 
 

พ.ค.63 

 
นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 

นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 
 
 
 

นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

 
นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 

นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 
 
 
 
 
 

นางสาววลีพลอย ทาชาติ 
 
 
 

นางสาววลีพลอย ทาชาติ 
 
 
 

นางสาววลีพลอย ทาชาติ 
 
 

นางสาววลีพลอย ทาชาติ 
 
 
 
 

นางชนิดา ศรีเมือง 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งเมือง 
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3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.การเขียนโครงการ 
2.วางแผนด าเนินโครงการ 
3.จัดหาซื้ออุปกรณ์ 
4.ด าเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมนิตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหาข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
กิจกรรมวัสดุหรรษา พาเพลิน 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้”และมอบหมายภาระงาน  
2. ด าเนินงานตามโครงการฯด้วยกิจกรรม“ ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด 
และความต้องการของผู้เรียนเป็น รายบุคคล  
- วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาและน าหลักสูตรไป
ใช้  
- ปรับและออกแบบตารางเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ “ 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”  
- ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน ความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน  
3. ประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองทราบ
เกี่ยวกับโครงการ  

พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
ก.ค.63-มี.ค. 64 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
 

มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
ก.ค.63 -มี.ค. 64 

- 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางชนิดา ศรีเมือง 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งเมือง 

 
 
 

นางชนิดา ศรีเมือง 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งเมือง 

 
 

นางชนิดา ศรีเมือง 
นางสาวธนาภรณ์ มิ่งเมือง 

 
 
 

นางสาวณัฐกานต์  
ตาปัญโญ 

 
 

นางสาวณัฐกานต์  
ตาปัญโญ 
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- ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหาข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
  
กิจกรรมEnglish for Fun 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดหาส่ือการเรียนรู้ จัดท าบัตรค าศัพท์ บัตรภาพภาษาอังกฤษ 
2. ด าเนินการตามกิจกรรม/สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหาข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 
 
 

มี.ค.64 
 
 

มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
ก.ค.63-มี.ค. 64 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
มี.ค.64 
มี.ค.64 

 

 
 
 

นางสาวณัฐกานต์  
ตาปัญโญ 

 
นางสาวณัฐกานต์  

ตาปัญโญ 
 
 
 

นางสาววนิดา ไชยคินี 
 
 
 

นางสาววนิดา ไชยคินี 
 
 

นางสาววนิดา ไชยคินี 
 
 

นางสาววนิดา ไชยคินี 

 
6. สถานที่   (ระบุสถานที่ ที่ด าเนินโครงการ) 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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7. งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน 

เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1  กิจกรรม coding ในศตวรรษท่ี 21    3,000.00  - - - - 
2  กิจกรรม DIY ของใช้ในบ้าน   3,000.00  - - - - 
3  กิจกรรม ศิลปะเส้นด้าย   3,000.00  - - - - 
4  กิจกรรม สอนศิลป์ ส่ือสร้างสรรค์   3,000.00  - - - - 
5  กิจกรรม Paint by Me   3,000.00  - - - - 
6 กิจกรรม วัสดุหรรษา  2,000.00  - - - - 
7 กิจกรรม English is so cool  2,000.00  - - - - 
8  กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้   2,000.00  - - - - 
9  กิจกรรม ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุ

เหลือใช้  
 2,000.00  - - - - 

10  กิจกรรม English for Fun   2,000.00  - - - - 
รวมทั้งส้ิน 25,000.00 - - -  

 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ    คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
9.ประโยชน์ของโครงการ   
 1. โรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  
 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความ
สนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  
 3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
-นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะตามท่ีกาหนดใน 4 
หมวดประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและ

-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

-แบบประเมินโครงการ 
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การเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
เสริมสร้างทักษะการทางาน การด ารงชีพและทักษะ
ชีวิตมีความพึงพอใจ สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข   

 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
-.นักเรียนร้อยละ 85 สามารถเรียนรู้ พัฒนาการในการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงในทุกกิจกรรมตามท่ีก าหนดใน
โครงการ  

 

-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
 
     ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ    
                 ( นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ) 
            ครูช านาญการ             
               
              
     ลงช่ือ ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง  ) 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
     ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
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โครงการ  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรม  coding ในศตวรรษที่ 21   
ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
งาน   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

๓. นายชัยณรงค์        แซ่ย่าง  เบอร์โทรศัพท์ 082-1840295 
๔. นางสาวอติกานต์    ติงชาติ  เบอร์โทรศัพท์ 083-1883226 

สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 
2.   หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 โดยมีนโยบายให้นักเรียนยุคใหม่เรียน
ทักษะ coding เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และควาคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพราะเมื่อโลกก้าวสู่ยุค
นวัตกรรมดิจิทัล ส่ิงต่างๆ รอบตัวเปล่ียนเป็นระบบดิจิทัลหมด ทักษะ Coding จึงเป็นพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์ ท่ี
เป็นรากฐานส าคัญส าหรับต่อยอด เป็นเครื่องมือบ่มเพาะทักษะในฐานะผู้มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นในการคิดค้น
นวัตกรรมต่อไป โดย Coding นั้นเป็นส่ือหนึ่งท่ีสร้างภาพให้เห็นการท างานเป็นขั้นตอนและวิธีการคิดแก้ปัญหาท่ีเป็น
ระบบ ซึ่งเป็นผลจาก Computational Thinking ซึ่งค าว่า Coding นั้นไม่ใช่ให้ครูและนักเรียนเขียนโปรแกรมด้วย
คอมพิวเตอร์เลยทันที แนวคิดคือวิชานี้คือสอนให้นักเรียนท างานเป็นขั้นตอน แก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ ฝึกตรรกะ
ในการคิด เป็นการฝึกทักษะการคิดเชิงค านวณ หรือ Computational Thinking แต่ถูกแทนด้วยค าว่า Coding แทน
เพราะ Computational Thinking เป็นนามธรรม ไม่มีแนวทางให้เห็นว่านักเรียนจะได้ท าอะไร 

กิจกรรมท่ี  17.1 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
วัดบางกุฎีทอง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทักษะการ coding จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  ในการพัฒนาทักษะทาง
ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และกระบวนการคิดแก้ปัญหา จึงได้มี “กิจกรรม coding ในศตวรรษท่ี 21” เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศส่ือและ
เทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตท่ีใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และทักษะในการ
แก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ดด้ิงและความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มตามศักยภาพ  
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ดด้ิงและความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21   
 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

พฤษภาคม 
2563 

นายชัยณรงค์   
นางสาวอติกานต์ 

 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดท าตารางการจัดกิจกรรม 
2. ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

กรกฎาคม 2563 
- 

มีนาคม 2564 

นายชัยณรงค์   
นางสาวอติกานต์ 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิง
ค านวณ น าไปสู่การเขียนอัลกอริทึม และการโค้ดด้ิง 
4. ใช้ส่ือ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. ผลงานของนักเรียน 
3. ด าเนินการประเมิน 
4. สรุปผลการประเมิน 

มีนาคม 2564 นายชัยณรงค์   
นางสาวอติกานต์ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

มีนาคม 2564 นายชัยณรงค์   
นางสาวอติกานต์ 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564  
7.งบประมาณที่ใช ้
จ านวน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

1 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 1,000     
2 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,600     

รวม 3,600     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้าน
วิชาการและด้านปฏิบัติ  
 8.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 8.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ดด้ิงและความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21   
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9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
และความคิดสร้างสรรค์ ในระดับดี  
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
โค้ดด้ิงและความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน ในระดับดี 

 
- ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน 

 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
และความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
โค้ดด้ิงและความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
- ผลการประเมินโครงการ 
 

 
- ผลงานนักเรียน 

      
     ลงช่ือ      ผู้เสนอกิจกรรม   
                          ( นายชัยณรงค์        แซ่ย่าง ) 
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
           ( นางสาวอติกานต์  ติงชาติ )             

      
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

 
ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 

                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรม   : DIY ของใช้ในบ้าน 
ฝ่าย : บริหารงานวิชาการ  งาน : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
๑. นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล เบอร์โทรศัพท์ 098-4913598 
๒. นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา เบอร์โทรศัพท์ 082-0162462 

สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
                         มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน      
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลท่ีใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เน้นเป้าหมายการพัฒนา 
4H ประกอบด้วย การพัฒนาสมอง (Head) การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการ
พัฒนาสุขภาพ (Health) เช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ตามแนวการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (PISA) การจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรลดบทบาทจากผู้ให้ความรู้ 
เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการท างานเป็นทีม 
รู้จักการปรับตัวมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และท่ีส าคัญต้องพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง   

ดังนั้นครูจ าเป็นท่ีต้องแสวงหาแนวทางท่ีจะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะดังกล่าวมา
ข้างต้น จึงได้จัดท ากิจกรรม DIY ซึ่งย่อมาจากค าภาษาอังกฤษว่า Do it yourself ซึ่งแปลตรงตัวก็คือ ท ามันด้วยตนเอง 

กิจกรรมท่ี  17.2 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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โดยเป็นการน าส่ิงของท่ีเหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรืออาจเป็นของใหม่ มาท าการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ให้
กลายเป็นผลงานช้ินใหม่ด้วยฝีมือของตัวเอง  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบ  

3.2 เพ่ือสร้างทักษะในการท างานและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

 เชิงคณุภาพ 
 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
5.แผนปฏิบัติงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
ครูภัทธีมา, ครูภัทรสุดา 
ครูภัทธีมา, ครูภัทรสุดา 
ครูภัทธีมา, ครูภัทรสุดา 

2 ขั้นด า เนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เ รียน 
(DO:D) 
1. จัดกิจกรรม DIY ของใช้ในบ้าน 
 - การ DIY ของใช้จากของเหลือใช้ใกล้ตัว 

 
 

ก.ค. - พ.ย. 63 
 

 
 

ครูภัทธีมา, ครูภัทรสุดา 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
พ.ย. 63 
พ.ย. 63 

 
ครูภัทธีมา, ครูภัทรสุดา 
ครูภัทธีมา, ครูภัทรสุดา 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
พ.ย. 63 

 
พ.ย. 63 

 
ครูภัทธีมา, ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทธีมา, ครูภัทรสุดา 

 

6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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7.งบประมาณที่ใช้ 
 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟร ี

อย่างมีคุณภาพ 
1 วัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 3,600 - - - - 

รวม 3,600 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล, นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
 
9.ประโยชน์ของกิจกรรม 
 9.1 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการประดิษฐ์ส่ิงของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง 
     9.2 สร้างความภาคภูมิใจกับผลงานท่ีนักเรียนได้ประดิษฐ์ คิดค้น ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง 
 9.3 สามารถน าไปมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ได้  
 9.4 เป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่ง เพราะน าส่ิงของเหลือใช้มาประดิษฐ์  
 9.5 สามารถน าผลงานท่ีเราประดิษฐ์ขึ้นมา ไปจ าหน่ายเพื่อหารายได้เพิ่ม 
 9.6 ช่วยฝึกให้สมองได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา เกิดการเรียนรู้ และพัฒนา 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
 นักเรียนมีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
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     ลงช่ือ      ผู้เสนอกิจกรรม   
                          ( นางสาวภัทธีมา   ชัยมงคล ) 
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
           ( นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา )             

      
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
กิจกรรม ศิลปะเส้นด้าย 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............งานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ     4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต                3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้     5)  อยู่อย่างพอเพียง         6)   มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ศิลปะถือว่าเป็นส่ิงหนึ่งท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มีความชอบท่ีจะเรียนมากขึ้น  เพราะศิลปะ
เป็นวิชาท่ีไม่มีผิดไม่มีถูก ทุกคนสามารถเรียนได้ และส่วนใหญ่ก็มีความชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิม   

วิชาคณิตศาสตร์กับศิลปะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเลยท่ีเดียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระ
เรขาคณิต ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของศิลปะก็ว่าได้  ดังนั้นในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในส่วนของ
เรขาคณิตก็น่าจะใช้กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะท่ีเกิดจากเส้นตรง   มุม  ฯลฯ  ให้นักเรียนได้ปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น  วาดภาพ  ต่อรูป  โยงเส้น ระบายสี  ฯลฯ 
3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการประดิษฐ์ศิลปะ 
3.2 เพื่อน าวัสดุท่ีเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในทางศิลปะและสามารถน าผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานได้จริง 
4.เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเส้นด้าย ร้อยละ 100 
 

นักเรียน มีจิตส านึกในการวัสดุท่ีเหลือใช้มาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ น าวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในทางศิลปะและ
สามารถน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลงานได้จริง 

กิจกรรมท่ี  17.3 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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5.แผนปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนศึกษาความเป็นมาในการท า

ศิลปะเส้นด้าย 
2. จัดแบ่งอุปกรณ์ได้แก่ ค้อน ตะปู กระดานไม้ ด้ายหลากสี 

รูปแบบต่างๆ 
ให้เพียงพอต่อนักเรียน 

3. ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และน าเสนอผลงาน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูปวินท์ และ

ครูกัมพล 
ครูปวินท์ และ

ครูกัมพล 
 

ครูปวินท์ และ
ครูกัมพล 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

มี.ค.64 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

 
มี.ค. 64 

 
มี.ค.64 

 
ครูปวินท์ 

 
ครูปวินท์ 

 

6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 ค้อน ตะปู กระดานไม้ เส้นด้าย 2,000 - - - - 
รวมงบประมาณ 2,000 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

นายปวินท์  แม้นเหมือน และนายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 
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9.ประโยชน์ของกิจกรรม  
9.1 นักเรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการประดิษฐ์ศิลปะ 
9.2 นักเรียนน าวัสดุท่ีเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในทางศิลปะและสามารถน า
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานได้จริง 
 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
๑. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเส้นด้าย ร้อยละ 

100 

 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
10. นักเรียน มีจิตส านึกในการวัสดุท่ีเหลือใช้มาใช้ให้

เกิดประโยชน์ น าวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในทาง
ศิลปะและสามารถน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้สร้างรายได้
และมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานได้จริง 

 
-รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

     ลงช่ือ      ผู้เสนอกิจกรรม   
                          ( นายปวินท์  แม้นเหมือน ) 
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
           ( นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล )             

      
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
กิจกรรม สอนศิลป์ สื่อสร้างสรรค์ 
ฝ่าย งานวิชาการ                          งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
            1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ   เบอร์โทรศัพท์ 087-8486229 
            2. นางสาวสมคิด  อุไรล้ า                เบอร์โทรศัพท์ 098-2479219 
 สนองกลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต                3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง         6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไม่
กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยให้ผู้เรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนวัดบางกุฎีทองจึงจัดกิจกรรมช่ัวโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
นักเรียนได้พฒันาตนเองเต็มศักยภาพ และเรียนรูอ้ย่างมีความสุข  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การท าส่ือการเรียนการสอนแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริง 
3.2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงาน 

 
 
 

กิจกรรมท่ี  17.4 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

  1.นักเรียนเรียนรู้การท าส่ือการเรียนการสอนแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริง  
  2.นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับช้ินงานท่ีท า  
 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 63 

 

 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ
และนางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

1. จัดกิจกรรมสอนศิลป์ ส่ือสร้างสรรค์ 
      -การท าส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
 

 
ก.ค. – พ.ย. 63 

 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ
และนางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
พ.ย. 63 

 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ
และนางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

 
พ.ย. 63 

 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ
และนางสาวสมคิด อุไรล้ า 

 

 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
          เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563  
          โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน    3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

800 - - - - 

2 สต๊ิกเกอร์ใส 1,100     
3   กระดาษแข็งสี 800     
4 กาว 2 หน้า(บาง) 280     
5 ไม้บรรทัด 50     
6 คัตเตอร์ 250     
7 แผ่นรองตัด 320     

รวม 3,600 - - - - 
 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

8.1 นักเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่นและได้ใช้ทักษะความสามารถของแต่ละคนออกแบบช้ินงาน 

8.2 นักเรียนได้ความรู้จากกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้ 
 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
17 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.นักเรียนเรียนรู้การท าส่ือการเรียนการ
สอนแล้วสามารถน าไปใช้ได้จริง  
2.นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับช้ินงานท่ีท า  

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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     ลงช่ือ      ผู้เสนอกิจกรรม   
                      ( นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ ) 
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
              ( นางสาวสมคิด  อุไรล้ า )              

      
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
กิจกรรม Paint by Me 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............งานวิชาการ............................. 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร  เบอร์โทรศัพท์ 089-9908844 
นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี  เบอร์โทรศัพท์ 085-3805913 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2 
. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

กิจกรรม Paint by Me จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีการศึกษาใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี และทักษะการวาด
ภาพระบายสี ได้เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การท้างานเป็นกลุ่ม และฝึกฝนทักษะการใช้พู่กันและวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในการวาดภาพระบายสี ท้าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการวาดภาพระบายสี ท าให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สามารถวาดภาพระบายสีได้สวยงาม มีความภูมิใจในผลงานและได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินใน
การวาดภาพระบายสี และท้าให้นักเรียนรักสามัคคีกันในการท างานเป็นกลุ่มและรู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม  
3.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้นักเรียนความรู้ทฤษฎีสี และทักษะการวาดภาพระบายสี 
   2. เพื่อน าวัสดุท่ีเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับผลงาน
ได้จริง 

กิจกรรมท่ี  17.5 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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4.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  เข้าร่วมกิจกรรม Paint by Me ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

            1. นักเรียน มีจิตส านึกในการวัสดุท่ีเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้สร้างรายได้
และมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานได้จริง 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
นุจรินทร ์

และ 
สุชาวดี 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
10. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนศึกษาความเป็นมาในการ

เพ้นแก้ว  
11. จัดแบ่งอุปกรณ์ได้แก่ สีเพ้นแก้วชนิดโปร่งแสง,พู่กนั,ปากกา

เคมี,ปากกร่างเส้น,กาวร่างเส้น ให้เพียงพอต่อนักเรียน 
12. ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และน าเสนอผลงาน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นุจรินทร ์

และ 
สุชาวดี 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

มี.ค.64 

 
นุจรินทร ์

และ 
สุชาวดี 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
๓. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
๔. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

3. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค.64 
มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
นุจรินทร ์

และคณะกรรมการ 
นุจรินทร ์

 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 
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7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 3,600 บาท (  สามพันหกร้อยบาทถ้วน ) 

 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
สีเพ้นแก้วชนิดโปร่งแสง,พู่กัน,ปากกา
เคมี,ปากกร่างเส้น,กาวร่างเส้น 

3,600 - - - - 

รวม 3,600     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

8.1 นักเรียนมีความรู้ทฤษฎีสี และทักษะการวาดภาพระบายสี 
8.2 นักเรียนน าวัสดุท่ีเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลงานได้จริง 
 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  เข้าร่วม
กิจกรรม Paint by Me ร้อยละ 100 
 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียน มีจิตส านึกในการวัสดุท่ีเหลือใช้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถน า
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลงานได้จริง 
 

 
-รายงานผลการ 
ด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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            ลงช่ือ      ผู้เสนอกิจกรรม   
                      ( นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร  )  
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
              ( นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี )              

      
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรม วัสดุหรรษา พาเพลิน 
ฝ่าย บริหารงานวิชาการ  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ เบอร์โทรศัพท์ 083-4730125 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
                กิจกรรม “วัสดุหรรษา พาเพลิน” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 
เพราะมีความเช่ือว่าผู้เรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถ ในแบบฉบับของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม
ท่ีให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ ท้ังปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ รู้จักการวางแผนการท างานและล าดับข้ันตอนการท างานได้ 
3.3 เพื่อน าไปสร้างสรรค์กับผลงานอื่น ๆ ได้ 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 26 คน 
 

กิจกรรมท่ี  17.6 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีสมาธิ รู้จักการวางแผนการท างานและล าดับข้ันตอนการท างานได้ 
นักเรียนร้อยละ 80 สามารถน าไปสร้างสรรค์กับผลงานอื่น ๆ ได้ 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 

เดือน กรกฎาคม 2563 
 

 
 

นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ“ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”และมอบหมายภาระงาน  
2. ด าเนินงานตามโครงการฯด้วยกิจกรรม“ ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความ
สนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล - วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาและน าหลักสูตรไปใช้ - ปรับและออกแบบ
ตารางเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ “ ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ” - ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับผู้เรียน ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน  
3. ประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโครงการ - ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

เดือน กรกฎาคม 2563 
ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 
 
 

 
 
 
 
 

นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมนิตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

เดือน กรกฎาคม 2563 
ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 

 
 

นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

 
เดือน มีนาคม 2564 

 
 

นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 
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6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในช่วง เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564  ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 99/20 หมู่ท่ี 2  
ต าบล บางกะดี  อ าเภอ  เมืองปทุมธานี   จังหวัด ปทุมธานี  
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม      
2       

รวม 2,000     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

8.2 นักเรียนมีสมาธิ รู้จักการวางแผนการท างานและล าดับข้ันตอนการท างานได้ 
8.3 นักเรียนสามารถน าไปสร้างสรรค์กับผลงานอื่น ๆ ได้ 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
18 นักเรียนร้อยละ 80 สร้างเสริมสมรรถนะ

และการ เรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยม เสริมสร้างทักษะการท างาน 
 การด ารงชีพและ ทักษะชีวิตมีความพึง
พอใจ สามารถเรียนรู้ อย่างมีความสุข 

19 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาการในการเรียนรู้อย่างแท้จริงในทุก 
กิจกรรมตามท่ีก าหนดในโครงการ 

 
การสังเกต/การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต - แบบสอบถาม 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
11. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 

 
การสังเกต/การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต - แบบสอบถาม 
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ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
               (นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ)              

       
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรม English is so cool 
ฝ่าย บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาววลีพลอย  ทาชาติ   เบอร์โทรศัพท์ 062-3980302 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
                ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีจ าเป็นในการติดต่อส่ือสาร และเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้จากส่ือและ
เทคโนโลยีในยุคใหม่ และเพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นกิจกรรม “English is so cool” จึงเป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ผ่านการท ากิจกรรมท่ีสนุกสนานและหลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
บุคคลอื่น ส่งเสริมพัฒนาการในการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะทางด้านสังคม โดยการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
จะท าให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางด้านการใช้ภาษา อักท้ังยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
3.2 เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
3.3 เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางกุฎทีอง จ านวน 16 คน 

กิจกรรมท่ี  17.7 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 2563 

 

 
ครูวลีพลอย 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนถึงส่ิงท่ีตน
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยไม่จ ากัดรูปแบบ เช่น เกม, เพลง, 
ภาพยนตร์, ฯลฯ 
2.ด าเนินกิจกรรมตามท่ีผู้เรียนลงความเห็นร่วมกัน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

 
 

ครูวลีพลอย 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
มี.ค. 2563 

 
ครูวลีพลอย 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
มี.ค. 2563 

 
ครูวลีพลอย 

    6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 ค่าอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 2,000 - - - - 

รวม 2,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
8.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
8.2 สร้างทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
8.3 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
20 ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
12. ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และมี

ทักษะของการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนท่ีดี 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

           
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
               (นางสาววลีพลอย ทาชาติ)      

                
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
กิจกรรม  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การประดิษฐ์ดอกไม้   
ฝ่าย   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

นางสาวธนาภรณ์  ม่ิงค า เบอร์โทรศัพท ์ 0986526760 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลท้ัง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรม
พัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ให้เช่ือมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามของคนไทย
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ให้เวลาของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
รวมอยู่ในโครงสร้างเวลาเรียนตามท่ีก าหนดในข้อ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้มีท้ังกิจกรรมท่ีก าหนดให้เรียน และกิจกรรมให้
เลือกเรียน 

ดังนั้น โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จึงได้เห็นความส าคัญของกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จึงได้จัด
กิ จ ก ร ร ม ด อ ก ไ ม้ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก อ า ชี พ  ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์   
ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และฝึกสมาธิของนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะดังกล่าว 

กิจกรรมท่ี  17.8 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อฝึกทักษะในการน าไปประกอบอาชีพให้กับนักเรียน 
3.2 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
3.3 เพื่อฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และฝึกสมาธิให้กับนักเรียน 
 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
2. นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์  
3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีสมาธิในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
๑. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
1 พฤษภาคม –  

30 มิถุนายน 2563 
 

 
ครูชนิดา และ 
ครูธนาภรณ์ 

 
2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

13. การเขียนโครงการ 

14. วางแผนด าเนินโครงการ 

15. จัดหาซื้ออุปกรณ์ 
16. ด าเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
17. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

 
 

1 กรกฎาคม 2563–  
31 มีนาคม 2564 

 

 
ครูชนิดา, 

ครูธนาภรณ์ 
และนักเรียนท่ี

เข้าร่วม
กิจกรรม 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
๑. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
1-15 เมษายน 2564 

 

 
ครูชนิดา และ 
ครูธนาภรณ์ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
๑. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
๒. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
16-30 เมษายน 2564 
 

 
ครูชนิดา และ 
ครธูนาภรณ์ 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี ระหว่างวันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม 2563 – 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  

ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี 
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7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน   2,000   บาท   (สองพันบาทถ้วน)  

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 กระดาษ 1,100     
2 ปืนกาว 600     
3 กาวแท่ง 100     
4 กาว TOA 200     

รวม 2,000     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
8.1 นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต 
8.2. นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น เล่นเกม  
8.3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีสมาธิในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
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9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

- จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกผลการจัด

กิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Out Come) 

- ร้อยละของความส าเร็จของนักเรียน 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
                    
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
(นางสาวธนาภรณ์   มิ่งค า)             

      
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
กิจกรรม  สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
ฝ่าย  บริหารงานวิชาการ    งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

นางปิยะพร    อึ้งอัมพรวิไล   เบอร์โทรศัพท์  089-6363166 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ รอบตัว เด็กจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความสุข สนุกสนาน ต่ืนเต้น ประทับใจ การเล่นท่ีแฝง
ความคิดสร้างสรรค์มากท่ีสุด ก็คือกิจกรรมศิลปะ (วิรุณ ต้ังเจริญ. 2543 : 34) เช่น การวาดภาพระบายสี การประดิษฐ์
เศษวัสดุ รวมถึงกิจกรรมการปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทย การน ากระดาษเก่าๆ หรือวัสดุ
เหลือใช้ใกล้ตัวก็สามารถน ามาท าศิลปะได้ สามารถท าได้หลายรูปแบบและท าได้ง่าย วัสดุท่ีใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูก 
แทนท่ีจะน าเศษวัสดุท่ีใช้แล้วท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าการประยุกต์ให้เศษวัสดุ
ใกล้ตัว ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม เกิดความภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า มี
ส่วนร่วมท้ังความคิด จิตใจ สมอง เกิดความประทับใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ จะท าให้เด็กค่อยๆ เกิดความคิด สร้าง
จินตนาการ น าไปสู่การคิดค้น การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานใหม่ได้ 

กิจกรรมท่ี  17.9 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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ดังนั้น ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
เด็กชอบ สามารถท าได้ด้วยตนเอง เด็กและครูมีส่วนร่วมกันในการสร้างผลงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมคว ามสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับครู และเป็นการลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน รู้จักรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอีกด้วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการเรียนรู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของ นักเรียนแต่ละบุคคล  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัสดุเหลือใช้ 
3.2 เพื่อลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
3.3 เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้น าเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์ท่ี

สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 และผลงาน/ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัสดุเหลือใช้ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและ 
ของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 

2.การน าเศษวัสดุมาประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิด 
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ครู และผู้ปกครอง 
 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค.- มิ.ย. 2563 

 

 
นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดกิจกรรม ช้ีแจง อธิบายร่วมกับนักเรียน 
2. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีได้จากของเหลือใช้ในบ้าน 
โรงเรียน และชุมชน 
3. จัดสร้างผลงานจากวัสดุเหลือใช้ท่ีเตรียมมา  
4.สรุปผลการจัดกิจกรรมส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

 
มิ.ย.63 - มี.ค.64 

 
นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C)   
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2564 นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 
 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
มี.ค. 2564 

 
นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564  สถานท่ี ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
7.งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน  2,000  บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมาย
เหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1. ฟอร่าเทป 120 - - -  
2. เทปกาว 2 หน้าบาง 200 - - -  
3. กาว TOA 200 - - -  
4 สีโปสเตอร์ 350 - - -  
5 กระดาษห่อของขวัญ 250 - - -  
6 สก๊อตเทปใส 70 - - -  
7 ไหมพรม 300 - - -  
8 ตาตุ๊กตากลม 100 - - -  
9 เข็มเย็บผ้า 50 - - -  
10 ด้าย 60 - - -  
11 กระดาษโปรเตอร์สี 200 - - -  
12 ไส้ปืนกาว 100 - - -  

รวม 2,000 - - -  
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
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 8.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับครู และผู้ปกครอง 
 8.2 นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัสดุเหลือใช้ 
 8.3 ช่วยลดปริมาณขยะ และของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
 8.4 ส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

8.4 นักเรียนได้น าเศษวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทีส่ามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1. ผลงาน/ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

 
- การสังเกต/ส ารวจ

การเข้าร่วมกิจกรรม 
- ผลงานของนักเรียน 
 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 
- เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ส่ิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ มีความพึงพอใจในระดับ ดี  

 
-รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

           
 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
             ( นางปิยะพร    อึ้งอัมพรวิไล )             

      
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 



 
 

 

241 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 
 
 
 
โครงการ……………..ลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้…………….  
กิจกรรม……….English for Fun………. 
ฝ่าย………..บริหารงานวิชาการ………….   งาน…….พัฒนากระบวนการเรียนรู้……………. 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

๓. นางสาววนิดา  ไชยคินี เบอร์โทรศัพท์ 095-4495304 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)  ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 
2.   หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลท่ีท่ัวโลกใช้ในการติดต่อส่ือสารกัน นอกจากการเรียนเนื้อหาใน
วิชาแล้ว ถ้านักเรียนได้เรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมหรือการเล่นเกมต่างๆจะสามารถท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน ท าให้
นักเรียนได้รับความรู้ท้ังทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนจะท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสงูขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอยางสรางสรรค  
3.2  พัฒนาทักษะดานภาษาดวยความสนุกสนานเพลิดเพลินในเรียนรู  
3.3  ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ และรูจักค าศัพทภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที ่ 17.10 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 

 - นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
-  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและรู้จักค าศัพท์ 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดหาส่ือการเรียนรู้ จัดท าบัตรค าศัพท์ บัตรภาพภาษาอังกฤษ 
2. ด าเนินการตามกิจกรรม/สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 
พ.ค. 63 

ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
เม.ย. 64 
เม.ย. 64 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 

 
ครูวนิดา 
ครูวนิดา 

 6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการเรียนฟรีอย่างมี
คุณภาพ 
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1 วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดท าส่ือ 2,000     
รวม 2,000     

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ 
 8.2 นักเรียนมีความสนุกเพลิดเพลินในการเรียนรู้ค าศัพท์ 

8.5 นักเรียนรู้จักค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

21 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 

 
- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
13. นักเรียนมีความสามารถในทักษะการ 

อานและรูจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 

 
- การสังเกต 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
                                

              
ลงช่ือ     ผู้เสนอกิจกรรม   
              ( นางสาววนิดา  ไชยคินี )              

       
              

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง ) 

                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
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               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
 

 
 
 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานวิชาการ............................. 
กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........กีฬาสีภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต        3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

  5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พุทธศักราช 2542 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักด์ิศรีของความเป็นไทย รู้ จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กีฬาเป็นกิจกรรมท าให้ร่างกายแข็งแรง  จิตใจร่าเริง  สนุกสนาน  รู้แพ้ รู้ชนะ  ไม่เอารัดเอาเปรียบ  ให้อภัยซึ่ง
กันและกัน    และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว  อย่างท่ีเรียกกันว่ามีน้ าใจนักกีฬา  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดบางกุฎี
ทองจึงได้จัด “งานกีฬาสีภายในประจ าปีการศึกษา 2563” ขึ้น  ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมท่ีท ามาในทุกๆปีการศึกษา 
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยท่ีดี     และเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนในโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกระดับ

 

 

   

 

โครงการล าดับที่  18 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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ได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามท้ังในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา    และห่างไกลยาเสพติด 

 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ 
3.2 นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎ กติกา และมีน้ าใจนักกีฬา 

3.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
ครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนวัดบาง
กุฎีทอง  

1. คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแข็งขันกีฬาอย่างสามัคคี 
2. นักเรียนสามารถแข็งขันกีฬาได้ถูกต้องตามกฎ กติกา และมีน้ าในนักกีฬา 
3. นักเรียนได้รับการพฒันาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

 
 

 
 

     5. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 

 

6.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง  15,000 - - - - 
2 ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 10,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 25,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี 
 

8.ประโยชน์ของโครงการ   
8.1 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแข็งขันกีฬาด้วยความสามัคคี และแข็งขันด้วยกฎ กติกาท่ีถูกต้อง มีน้ าใจ

นักกีฬา  
8.2 นักกีฬาได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
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9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
22 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแข็งขันกีฬาด้วยความ

สามัคคี ปฏิบัติตามกฎ กติกา อย่างถูกต้อง มีน้ าใจ 
นักกีฬา 

 
- รายงานผลการด าเนิน

โครงการ 

 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ  

ผลลัพธ์ (Out Come) 
14. นักเรียนได้รับการพฒันาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

และสังคม 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
-ผลการประเมินโครงการ 

 
-แบบประเมินโครงการ 

 
     

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี) 

 
 

ลงช่ือ ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  (นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานวิชาการ.............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกาย.. 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต        3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นส่ิงท่ีจะต้องด าเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงอยู่
ท่ีกระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง นับต้ังแต่ระดับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบัน
หนึ่งของสังคมมีหน้าท่ีให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน จึงได้จัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย ควบคู่กับการแข่งขันกีฬา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกายข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
3.2 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีสุขภาพกายท่ีดี สมบูรณ์ตามวัย 
 

4 เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

 

 

  

 

โครงการล าดับท่ี  19 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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นักเรียนโรงเรียนวัดบาง
กุฎีทองจ านวน 300 คน 

1. นักเรียนมีเกณฑ์สมรรถภาพท่ีอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน  
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

17 มีนาคม 2563 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

ขั้นด าเนินงาน 
- ด าเนินการตามแผนโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

ขั้นติดตามผล 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

30 มีนาคม 2564 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

ขั้นน าไปประบปรุง 
- น าปัญหาแลอุปสรรคไปปรับปรุงเพื่อพัฒนา

โครงการในครั้งต่อไป 

31 มีนาคม 2564 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

 
 
 

 6.สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       ………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 อุปกรณ์กีฬา 14,000 - - - - 
2 อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 15,000 - - - - 
 * ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
 

9.1 นักเรียนได้พฒันาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้อยู่ในระดับพอใช้ 
9.2 นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี สมบูรณ์ตามวัยของตน 
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
23 นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาท่ีได้ใช้ในการออกก าลังกายเพื่อ

พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่างเพียงพอ 

 
- รายงานผลการ

ด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
15. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายท่ีอยู่ในระดับพอใช้ 

- การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 

 
     

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี) 

 
 

ลงช่ือ ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  (นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานบุคคล............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

   5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มี

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้ส่ือและการส่ือสาร มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยครูและบุลากรทาง
การศึกษาเป็นผู้ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหา
แหล่งการเรียนรู้  ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่างๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้
มากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญ
ก าลังใจท่ีดีด้วย   

โครงการล าดับที่  20 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา
นั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลก
ทัศน์ในแบบต่างๆ  เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
3.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3.3 เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและนอก

สถานศึกษา   
4.เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 
4.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและ ศึกษาดูงาน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง                   
4.1.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง                    
4.2 เชิงคุณภาพ  
4.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและ สามารถก าหนดแนวทางเพื่อ 

การปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.2.2 ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
4.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี   

5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ประชุม อบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครูเพ็ชรา 
กิจกรรม สืบสานความเป็นไทยสายใยรักคุณครู กันยายน  2563 ครูเพ็ชรา 
กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ครูเพ็ชรา 

 
 

6.สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       …………ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และใต้อาคาร อบจ.  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงินรายได้ อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1. 
 

กิจกรรม ประชุม อบรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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- ค่าอาหารว่าง 4 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท (2 
วัน) จ านวน 24 คน (รวมวิทยากร) 

2,880 - - - - 

 
- ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ม้ือละ 100 
บาท (2 วัน) จ านวน 24 คน (รวม
วิทยากร) 

4,800 - - - - 

 - ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 1,000 - - - - 
 - อื่นๆ 1,320 - - - - 
2. 
 

กิจกรรม สืบสานความเป็นไทยสายใยรัก
คุณครู 

30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
- ค่าอาหารกลางวัน      
 (300 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) 

15,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
- ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม   
 (300 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 

15,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3. 
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
วิชาชีพครู 

60,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 -ค่าจ้างเหมารถ      
 -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง      
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  - - - - 

รวมทั้งสิ้น 100,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์ และนางสาวสุชาวดี   จักษุศรี 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้มาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.2 ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 นักเรียนได้ระลึกถึงคุณงามความดี  แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตาต่อผู้อาวุโส    
และรู้รักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป 

9.4 ผู้บริหารและคณะครูทุกคนร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.6 ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put)   
- แบบบันทึกกิจกรรม 
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24 ครูและบุคลากรมีพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ อยู่ในระดับดี  

25 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านใน
ระหว่าง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และต้ังมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต  

26 ครูมีการพัฒนาตนพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ี
ตอบสนองกลยุทธิ์ของสถานศึกษาอย่างครอบคลุม 

- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.  ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ ประสบการณ์ จากการ
พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปปรับใช้และเสริมสร้าง
คุณภาพและคุณค่าของชีวิตท้ังต่อตนเองและสังคม    
3. ครูน าความรู้ไปพัฒนาตนและสามารถพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ี
ตอบสนองกลยุทธิ์ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยเหลือนักเรียนในความรับผิดชอบของตนเองได้มี
ประสิทธิภาพ 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
-  แบบประเมินโครงการ 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
  
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ …...........................................…  .ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี) 

 
 

ลงช่ือ ................................................     ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….  ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ.....พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา........  
กิจกรรม......กิจกรรม ประชุม อบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา.......... 
ฝ่าย.........บริหารงานบุคคล.............งาน..........เลขานุการฝ่ายฯ..................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
1.   นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์….. เบอร์โทรศัพท์ ......0897693550........ 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้ส่ือและการส่ือสาร มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยครูและบุลากรทาง
การศึกษาเป็นผู้ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหา

กิจกรรมท่ี  20.1 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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แหล่งการเรียนรู้  ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่างๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้
มากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญ
ก าลังใจท่ีดีด้วย   

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา
นั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลก
ทัศน์ในแบบต่างๆ  เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
3.2 เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา   
3.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รบัการพัฒนาตนเองและ ศึกษาดูงาน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง                   
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง                    
เชิงคุณภาพ 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและ สามารถก าหนด 

แนวทางเพื่อการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
3.ข้าราชการครูและบุคลากร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี   

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค.  63 

 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและ
คณะท างาน 

 
2 ขั้นด าเนินการกิจกรรม (DO:D) 

1.  จัดท ารายละเอียดการจัดกิจกรรม 
2.  จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา 

ต.ค.  63 
 

คณะท างาน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) มี.ค.  63 คณะท างาน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

มี.ค.  64 
 

คณะท างาน 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
15 พฤษภภาคม  2563  ถึง  30  มีนาคม  2564 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน   10,000  บาท (  หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1. 
 

ค่าอาหารว่าง 4 ม้ือ มื้อละ 30 บาท 
(2 วัน) จ านวน 24 คน (รวมวิทยากร) 

2,880 - - - - 

2. 
 
 

ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ม้ือละ 100 
บาท (2 วัน) จ านวน 24 คน (รวม
วิทยากร) 

4,800 - - - - 

3. ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 1,000 - - - - 
4. อื่นๆ 1,320 - - - - 

รวม 10,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

8.1 ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้มาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. ครูและบุคลากรมีพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ อยู่ในระดับดี 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลลัพธ์ (Out Come) 

16. ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 
 
 
 
 

        ลงช่ือ …...........................................      ….ผู้เสนอกิจกรรม    
(นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์) 

 
 
 

ลงช่ือ ................................................    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

258 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ.....พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา........  
กิจกรรม......กิจกรรม สืบสานความเป็นไทยสายใยรักคุณครู.......... 
ฝ่าย.........บริหารงานบุคคล.............งาน..........เลขานุการฝ่ายฯ..................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

……นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์….. เบอร์โทรศัพท์ ......0897693550........ 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสืบสานความเป็นไทยระหว่างครูและศิษย์ ซึ่งเน้นถึง
ความกตัญญู  เช่ือฟังค าส่ังสอนและมีความเคารพศรัทราในตัวครู  โดยร่วมกันท าบุญเล้ียงอาหารเพลพระภิกษุสงฆ์  
อีกท้ังยังเป็นการสืบทอดทาง วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้
นักเรียนในปจัจุบันได้ตระหนักถึงคุณค่าของคุณครูท่ีอบรมส่ังสอนเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
3.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อสืบสานความเป็นไทยในด้านความกตัญญู  รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ   รวมทั้งการสืบ 

กิจกรรมท่ี  20.2 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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ทอดทาง วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป   
4.เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ จ านวน  321  คน 
4.1.1 ข้าราชการครู         จ านวน   2   คน 

  4.1.2 คณะครูในโรงเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง    จ านวน   19  คน 
  4.1.3 นักเรียน        จ านวน  300  คน 
                                         รวม   จ านวน   321  คน  

4.2  เชิงคุณภาพ 
4.2.1  บุคลากรซึ่งท าหน้าท่ีครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพ 
4.2.2 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากร และนักเรียนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

5. ท่ี 6. กิจกรรม/การด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
8. ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
ส.ค.  2563 

 

 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
 

2 ขั้นด าเนินการตามแผน (DO:D) 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าทะเบียน เอกสาร และวีดีทัศน์  ความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีครู  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
2.  ประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานความเป็นไทย.....สายใยรักคุณครู 
ประจ าปี 2563 
3.  ด าเนินการจัดกิจกรรม  และสรุปกิจกรรม 

 
ส.ค.  2563 

 
 
 
    25  ก.ย.  2563 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและ
คณะท างาน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย.  2563 
 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและ
คณะท างาน 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

ต.ค..  2563 
 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและ
คณะท างาน 

6.สถานที่ด าเนินการ 
…………ณ บริเวณใต้อาคาร อบจ. ………โรงเรียนวดับางกุฎีทอง………………………. 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน.........30,000..............บาท (......สามหม่ืนบาทถ้วน) 
ที ่ รายการ งบอุดหนุน เทศบาล อื่นๆ หมายเหตุ 
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งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 

1 
- ค่าอาหารกลางวัน      
 (300 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) 

 
15,000.- 

- - - - 

2 
ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม   
     (300 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 

 
15,000.- 

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 30,000.- - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

16 ประโยชน์ของกิจกรรม  
 นักเรียนได้ระลึกถึงคุณงามความดี  แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตาต่อผู้อาวุโส    
และรู้รักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป 

 

17 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงคุณูปการของ
ทุกท่านในระหว่าง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และต้ังมั่นอยู่ใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ 
ประสบการณ์ จากการพบปะแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไปปรับใช้และเสริมสร้างคุณภาพและ
คุณค่าของชีวิตท้ังต่อตนเองและสังคม    

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 
 

        ลงช่ือ …...........................................      ….ผู้เสนอกิจกรรม    
(นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์) 

 
 
 

ลงช่ือ ................................................    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 

 
 
 
 
 

โครงการ.....พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา........  
กิจกรรม......กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพฒันาวิชาชีพครู.......... 
ฝ่าย.........บริหารงานบุคคล.............งาน..........พัฒนาข้าราชการครู..................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

1.  …นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์….. เบอร์โทรศัพท์ ......0897693550........ 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ในยุคปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ี หลากหลายและ

แตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 10 ท่ีระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ี
ต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า นักเรียนทุกคน

กิจกรรมท่ี  20.3 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด การศึกษาท่ีพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง แสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) โดยท่ี 
PLC ย่อมา จาก Professional Learning Community ในการท าหน้าท่ีครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนยัหนึ่ง เป็นการ
รวมตัวกันท างาน  พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพือ่ปฏิบัติหน้าท่ีครู โดยรวมตัวกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้  จาก
ประสบการณ์ตรง ท าให้ การท าหน้าท่ีครูเพื่อนักเรียนเป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียน
เดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกนัก็ได้   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกัน
ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

โรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้เห็นความส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้รูปแบบ
ของ  PLC  นั่นเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเนน้ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการจัดกลุ่มครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สาระเดียวกันและครูผู้ท่ีสอนระดับช้ันเดียวกันมาร่วมปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข  จึงได้จัดท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครู   เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจ าปี
การศึกษา  2563 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 

และด้านการวิจัย  
3.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจการถ่ายทอดความรู้และน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับด้าน

บริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย  
3.3  เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อให้เกิดการร่วมมือ  รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน 
3.5 เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ครู   ร้อยละ 80 มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานท่ี มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ผู้เรียน  ร้อยละ 80 มีคุณภาพและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 63 

 

 
ครูเพ็ชรา 
ครูสุชาวดี 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

1.  กิจกรรมประชุมกลุ่มครู PLC ท่ีสอนระดับช้ัน
เดียวกันหรือสอนสาระเดียวกัน 
2.  กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาตามนโยบายของ
กลุ่ม PLC   
3.  กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลรายงานผลต่อผู้อ านวยการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
1 พ.ย. 63 และ 1 มี.ค. 64  

 
คณะครู 

 

คณะครู 
 

คณะท างาน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1 พ.ย. 63 และ 1 มี.ค. 64 คณะท างาน 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

 
1  มี.ค. 64 

 
คณะท างาน 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
15 พฤษภาคม  2563 -  15  มีนาคม   2564 
 

7. งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน  60,000  บาท (  หกหมื่นบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 ค่าจ้างเหมารถ      
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง      
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

รวม 60,000     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
8.1 ผู้บริหารและคณะครูทุกคนร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

27 ครูมีการพัฒนาตนพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีตอบสนองกลยุทธิ์ของ
สถานศึกษาอย่างครอบคลุม 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.  ครูน าความรู้ไปพัฒนาตนและสามารถ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน  พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีตอบสนองกลยุทธิ์ของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

ลงช่ือ …...........................................…  .ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี) 

 
 

ลงช่ือ ................................................     ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….  ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน........งบประมาณ / งานพัสดุ................................ 
กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
  3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........จัดหาและซ่อมแซมวัสดุ- ครุภัณฑ์ ...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ    ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีวัสดุ ครุภัณฑ์ มากมายหลายชนิดท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงาน ต้นสังกัดและ 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามสภาพความต้องการของโรงเรียน  ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีได้รับบริจาคของ
โรงเรียน  ตามนโยบายการจัดการศึกษาในการบริหารจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551  เพื่อพัฒนานักเรียนด้านความรู้  การฝึกทักษะปฏิบัติและแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
เทคโนโลยี  เช่น  คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรทัศน์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ตลอดจนครุภัณฑ์อื่น  จากสภาพปัจจุบัน 
ส่ือเทคโนโลยี  และส่ิงก่อสร้างมีความจ าเป็นจะต้องซ่อมแซมและดูแลรักษาสภาพการใช้งานนานไป การเส่ือมสภาพ 
ช ารุด ทรุดโทรมตามสภาพการใช้งานจ าเป็นต้องซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ดังกล่าวให้เหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อใช้ ในการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
      3.1  เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาโรงเรียน 
      3.2  เพื่อซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  เพื่อเป็นการประหยัดและใช้งานจากวัสดุ ครุภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

4.เป้าหมาย 
1  ด้านปริมาณ 

1.  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.  ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ทุกรายการให้มีสภาพท่ีดีแข็งแรงมั่นคงและใช้งานได้ดี 

 2.  ด้านคุณภาพ 

โครงการล าดับท่ี  21 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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           มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือเทคโนโลยี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
-  ประชุมวางแผน 
-  เสนอโครงการ 
- เวียนหนังสือผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-ส ารวจข้อมูล ปัญหาความต้องการ 
- รวบรวมข้อมูล ปัญหา วางแผน บันทึกความ
ต้องการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาและซ่อมแซมตาม
ความต้องการ 
- ด าเนินการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ก ากับ ติดตามการด าเนินการและประเมินผล 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล 

 
 
 

 6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       ………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
 

7. งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1. 
ด าเนินการซ่อมแซม 
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

100,000.00 
- - - - 

2. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 200,000.00 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 300,000.00 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล 
 

9. ประโยชน์ของโครงการ   
9.1  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
9.2. ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ทุกรายการให้มีสภาพท่ีดีแข็งแรงมั่นคงและใช้งานได้ดี 
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9.3  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือเทคโนโลยี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

1. จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
2. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียน 

 

แบบสอบถาม แบบประเมนิความพึงพอใจ  

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 
2. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนให้ใช้งานได้ตามปกติ 

 

  

 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………ผู้เสนอกิจกรรม 
(นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล ) 
ครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

 
 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 
 
 

ลงช่ือ …………………………………………..………….ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน.......ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ............................... 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........บริหารจดัการค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีการศึกษา 2563...... 
ผู้รับผิดชอบ  นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล   ติดต่อ โทร 089-636-3166   Emil : piyapornunjay@gmail.com 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

การขยายตัวของความต้องการพลังงานหลัก เกิดจากสองปัจจัยพื้นฐานใหญ่ ๆ  คือการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากพลังงานเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับชีวิตมนุษย์
และระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพท่ีดีขึ้น 
ก็ย่อมมีความจ าเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น ด้านความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความบันเทิงต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีน ามาซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ า และพลังงานต่าง ๆ 
จ านวนมากในชีวิต 

การใช้พลังงานอย่างประหยัดต้องค านึงว่า ท าอย่างไรถึงจะใช้พลังงานได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ า หรือวัสดุส านักงาน นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานให้กับโลกและช่วย
ประหยัดภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนแล้ว ยังส่งผลดีต่อประเทศในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วย    

ปัจจุบันโรงเรียนใช้สาธารณูปโภคเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี จึง 
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ใช้สาธารณูปโภคต่างๆให้คุ้มค่า ดังนั้นในปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนมีเป้าหมายท่ี
จะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายไม่เกินในอัตราร้อยละ 5 ของรายจ่ายปีการศึกษา  2562  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
3.2 เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรฐับาล 
3.3 เพื่อสร้างความตระหนักให้ ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด 
และรู้คุณค่า 
 

โครงการล าดับท่ี  22 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
   ค่าไฟฟ้า ค่าประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ไม่เกินใน
อัตราร้อยละ 5 ของรายจ่ายสาธารณูปโภค  ปีการศึกษา 
2562  
 

1. เป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
2. สนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
3. ให ้ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมี
ความตระหนักใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด และรู้
คุณค่า 
 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

พฤษภาคม 2563 นางปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

2. ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 จัดท าตารางการใช้ค่าสาธารณูปโภคของปีงบประมาณ 
2562 ,ปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2563 
2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

พฤษภาคม 2563 – เมษายน 
2564 

นางปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

3. ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 

 เมษายน 2564 นางปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

4. ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ ปัญหา 
 อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
โครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 เมษายน 2564 นางปิยะพร   
อึ้งอัมพรวไิล 

 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
      - ตลอดปีการศึกษา 2563 

 - ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
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7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 ค่าไฟฟ้า 28,5000 - - - - 
2 ค่าประปา 70,000 - - - - 
3 ค่าโทรศัพท์ 5,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 360,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวไิล 
 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือเพิ่มขึ้นไม่เกินอัตราร้อยละ 5  ของปี

การศึกษา 2562 
9.2 เป็นการสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 

   9.3 ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน  ใช้
สาธารณูปโภคอย่างประหยัด รู้คุณค่า 

 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. การควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียนได้ บรรลุผล 
2. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้
ตระหนักและร่วมมือกนัในการประหยัดพลังงาน  ใช้
สาธารณูปโภคอย่างประหยัด รู้คุณค่า 

 
- ส ารวจ ตรวจสอบ 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
- ตารางการใช้ค่า
สาธารณูปโภคของปี
การศึกษา 2563 
-แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.  โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคหรือเพิ่มขึ้นไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ของปี
การศึกษา 2562  
2. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตระหนัก
และร่วมมือกันในการประหยัดพลังงานใช้สาธารณูปโภค 
อย่างประหยัด รู้คุณค่า ระดับ ดี 

 
- ส ารวจ ตรวจสอบ 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- ตารางการใช้ค่า
สาธารณูปโภคของปี
การศึกษา 2563 
-แบบประเมินโครงการ 
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ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ    

           ( นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวไิล )             
                      ครูช านาญการ 
              
 

ลงช่ือ ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางธรรมสรณ์   บัวสาย ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานท่ัวไป............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บทท่ัวไปมาตรา 6 ได้ก าหนด การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหากสถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการท่ีได้
มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีก็จะส่งผล ให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการด าเนินงาน มีความคล่องตัวในการ
บริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหาร การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ท่ีมี
ส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนท่ีมีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซื้ออาหารท่ีไม่ถูกหลักโภชนาการ ท าให้
เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดียิ่งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและเฝ้าระวังอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการท่ีสมส่วน ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผล
ให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
3.2 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

โครงการล าดับท่ี  23 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วนตามหลักอาหาร 5 หมู่ 

4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1.นักเรียนสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2.นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
3.นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลัดอาหาร 5 หมู่ 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.63 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 
2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินงาน 17 มีนาคม 2563 ผอ. 
3. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน 
3.1 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
3.2 กิจกรรมอาหารกลางวัน 
3.3 กิจกรรมสุขาพาสุขใจ 
3.4 กิจกรรมอาหารเสริมและโภชนาการ 
3.5 กิจกรรมหัวสะอาด ฟันแข็งแรง 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 
นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 

นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 
นางสาวภัชกรณ์ แก้นทอง 

4.ประเมินผลโครงการ 31 มีนาคม 2564 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 
นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 

5.สรุปผลโครงการ 31 มีนาคม 2564 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 
นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 
นายปวินท์ แม้นเหมือน 

 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
        ………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการเรียนฟรีอย่างมี

คุณภาพ 
เงินรายได้ อื่นๆ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 
1 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน  25,000 - - - - 
2 กิจกรรมอาหารกลางวัน - - - 532,000 - 
3 กิจกรรมสุขาพาสุขใจ 25,000 - - - - 
4 กิจกรรมอาหารเสริมและโภชนาการ - - - - - 
5 กิจกรรมหัวสะอาด ฟันแข็งแรง 1,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 583,000 - - - - 
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* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 นักเรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
9.2 นักเรียนได้มีมีพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
9.3นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักอาหาร 5 หมู่ 
 
 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
4 นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 

 
- ผลการปฏิบัติงานของ
ครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าช้ัน 
 

 
-แบบรายงานภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
3. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 
4. นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักอาหาร 5 

หมู ่

 
- ผลการปฏิบัติงานของ
ครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าช้ัน 
-การทดสอบ 

 
-แบบรายงานภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน 
- แบบรายงานการ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 

 
     

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุชาวดี   จักษุศรี) 

 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
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        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ..............โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ........................... 
กิจกรรม...............อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563........... 
ฝ่าย.....................บริหารท่ัวไป............................................ 
งาน......................โภชนาการและอาหารกลางวัน........................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง เบอร์โทรศัพท์ 061-2689298 
สนองกลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน      
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่               ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียน เพื่อให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน   มีคุณค่าทาง
โภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ   

โรงเรียนวัดบางกฎีทอง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการอาหารกลางวัน       
ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารท่ี

กิจกรรมท่ี  23.1 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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ครบถ้วน   มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อม
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 . เพื่อพัฒนาร่างกายของนกัเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
 เกณฑ์อ้างอิง 
 3.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
 3.3 เพื่อจัดอาหารกลางวันท่ีมีท้ังปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 1 นักเรียนระดับช้ันป.1-6 ร้อยละ 60 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง 
 2. นักเรียนระดับช้ันป.1-6 ร้อยละ100  ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 2.  นักเรียนพึงพอใจผลการจัดรายการอาหารกลางวัน 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2563 

 
- คณะกรรมการอาหาร

กลางวัน 
-ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

2 ขั้นด าเนินการ (DO:D) 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและ 

       เป้าหมายของโครงการฯ  มอบหมายภาระงาน 
 2. ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 ประชุมกับผู้ประกอบอาหาร ช้ีแจงรายละเอียด มอบหมาย
ภาระงาน  

 ท าสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร  
(ปรุงส าเร็จ) 

 คณะกรรมการลงลายมือช่ือตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาประกอบ
อาหาร (ปรุงส าเร็จ) ทุกวัน 

 จัดส ารับอาหาร โดย ใช้โปรแกรม Thai school lunch  

 
 

 
เดือนกรกฎาคม 2563 

ถึง 
เดือนมีนาคม 2564 

 
 

 
คณะกรรมการอาหาร

กลางวัน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอรายการจัดส ารับอาหารทุกสัปดาห์ กับคณะกรรมการ
โครงการอาหารกลางวัน เพื่อพิจารณา คุณค่า ทาง
โภชนาการและปริมาณให้เหมาะสมตามวัย 

 กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบบันทึกน้ าหนักและส่วนสูง 
2.แบบรายงานประมวลน้ าหนักและส่วนสูงจากระบบDMC 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

เดือนตุลาคม 2563 
และ 

เดือนมีนาคม 2564 

 
นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง 

ครูประจ าช้ันทุกท่าน 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
เดือนมีนาคม 2564 

 
นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง 

 
 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน............532,000...............บาท (หา้แสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 
เทศบาลต าบล 

บางกะดี 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 200 วัน 
มื้อละ 20 บาท จ านวน  133 คน  

- - 532,000 บาท - 

2 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร - - - - 
รวม 532,000 บาท 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

8.1  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
8.2  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี 
8.3  นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีสะอาดและถูกหลักโภชนาการ 
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8.4  นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
8.6  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
 
1. นักเรียนร้อยละ 60 มีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์และมีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง 

 
 
-บันทึกน้ าหนักและส่วนสูง 
-บันทึกและรายงานภาวะ 
ทุพโภชนาการในระบบ ปีละ 4 ครั้ง   

 
 
-แบบบันทึกน้ าหนักและส่วนสูง 
-แบบรายงานประมวลน้ าหนักและ

ส่วนสูงจากระบบDMC 
2.นักเรียนร้อยละ 100  ได้

รับประทานอาหารกลางวัน 
บันทึกการรับประทานอาหาร
กลางวันนักเรียน 

แบบบันทึกการรับประทานอาหาร
กลางวันนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนได้รับประทานอาหาร

กลางวัน ท่ีมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณค่าทางโภชนาการ 

 
-ประเมินสภาพจริง/สวัสดิการ
รับประทานอาหารของนักเรียน 
การตรวจรับอาหารกลางวันทุกวัน 

 
แบบบันทึกการรับประทานอาหาร

กลางวันนักเรียน 

2.นักเรียนส่วนใหญ่พงึพอใจผลการ
จัดรายการอาหารกลางวัน 

- สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจในการ
จัดอาหารกลางวันโรงเรียนโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 
ลงช่ือ................................................….   ผู้เสนอกิจกรรม 

     (นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง) 
 
 

ลงช่ือ ...................................................   ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ..โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวสุชาวดี จักษุศรี เบอร์โทรศัพท์ 085-3805913 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่า งมี
ความสุข โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ตระหนักและให้ความส าคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้องรู้จักการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัวต่าง ๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้  
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
4.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่ 23.2 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 



 

 

281 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 คณะครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
เชงิคุณภาพ 

 ห้องพยาบาลพร้อมให้บริการแก่คณะครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค.2563 

 

 
นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
5 ให้บริการ ดูแลรักษาสุขภาพ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

30 มีนาคม 2563 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

31 มีนาคม 2563 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 

 
 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 

 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 25,000บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 ปรับปรุงห้องพยาบาล 23,000 - - - - 

2 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ยารักษาโรค
เบ้ืองต้น 

2,000 - - - - 

รวม 25,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 ห้องอนามัยมีความพร้อมส าหรับ ครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนทุกคนเพื่อให้ได้รับบริการการ
รักษาโรคเบ้ืองต้น 
 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

5 ห้องพยาบาลท่ีมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
5. มีห้องพยาบาลท่ีพร้อมส าหรับครู บุคลากร 

และนักเรียนได้ใช้บริการห้องพยาบาล 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

   ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม    
     ( นางสาวสุชาวดี จักษุศรี ) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรม  สุขาพาสุขใจ 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)   มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม     ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2542 มาตรา  24 (5) การจัดกระบวนการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศบรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ท้ังนี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

ท้ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาส้วมของโรงเรียนใน สังกัดให้ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณระดับประเทศ (HAS) และได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy  Toilet  
School Education Project) 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดท า
กิจกรรมสุขาสุขใจ เพื่อให้สอดคลองกับโครงการส้วมสุขสันต์ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนิน การในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัว
ท่ีดี มีสุขภาวะท่ีดี  ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 
3.  วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมท่ี  23.3 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.1 เพื่อพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 3  เรื่อง คือ สะอาด (Healthy)  เพียงพอ (Accessibility)  
และปลอดภัย (Safety) 

3.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ 

4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1.นักเรียน  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เข้าร่วม
กิจกรรมส้วมสุขสันต์ ร้อยละ 100 

 

1.นักเรียนมีส้วมที่สะอาดและปลอดภัย ไว้ใช้
อย่างเพียงพอ 
 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(DO:D) 
1.  แต่ง ต้ังคณะท างานนัก เรียนและครู ผู้
ควบคุมดูแล  
2. จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้องน้ าให้ครบ/
ซ่อมแซมห้องน้ าท่ีช ารุด เสียหาย 
3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ส้วมแต่ละ
ประเภท ให้ถูกต้อง และการล้างมือท่ีถูกต้อง
หลังใช้ส้วม 
4. ดูแลนักเรียนท าความสะอาดห้องน้ าให้
สะอาดทุกวัน 

 
 

พ.ค. 2563 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ครูปวินท์ 
 

ครูปวินท์ 
 

ครูปวินท์ 
 
 

ครูปวินท์ 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

20 มี.ค. 64 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

 
20 มี.ค. 64 

 
20 มี.ค. 64 

 
ครูปวินท์ 

 
ครูปวินท์ 
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6.สถานที่ 
 ห้องน้ า โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน 
เงินโครงการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 
จัดซื้ออุปกรณ์ในการท าความสะอาด และ
ป้ายรณรงค์ในการรักษาความสะอาด 

2,000 - - - - 

รวมงบประมาณ 20,000 
 * ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นายปวินท์  แม้นเหมือน 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
 9.1  ได้พัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 3  เรื่อง คือ สะอาด (Healthy)  เพียงพอ (Accessibility)  
และปลอดภัย (Safety) 

9.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ 
 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
3.เพื่อจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดีใน
โรงเรียน 
4.เพื่อซ่อมแซมห้องน้ าท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ 

 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.นักเรียนมีส้วมที่สะอาดและปลอดภัย ไว้
ใช้อย่างเพียงพอ 

 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
      (นายปวินท์  แม้นเหมือน) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ..............โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ........................... 
กิจกรรม...............อาหารเสริมและโภชนาการ (นมโรงเรียน)………………………… 
ฝ่าย.....................บริหารท่ัวไป............................................ 
งาน......................ส่งเสริมสุขภาพอนามัย........................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง เบอร์โทรศัพท์ 061-2689298 
สนองกลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน      
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่               ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 6 ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนาธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” โครงการอาหารเสริมและโภชนาการ(นม
โรงเรียน) จึงเป้นโครงการหนึ่งท่ีสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 6  
 นมโรงเรียนเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีจัดต้ังขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารใน
เด็กวัยเรียน และสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมไทยโดยใช้น้ านมดิบจากเกษตรกรในประเทศ นมโรงเรียนเป็นส่วนส าคัญ
ของตลาดนมไทย โดยสัดส่วนน้ านมดิบท่ีเข้าสู่โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ 40 ของน้ านมดิบท่ี

กิจกรรมท่ี  23.4 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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ผลิตได้ท้ังหมดในประเทศไทย นมโรงเรียนท้ังนมยูเอชที และนมพาสเจอร์ไรส์ มีเฉพาะรสจืด เท่านั้น ปัจจุบันเด็ก
ระดับช้ันอนุบาล-ป.6 ทุกคนจะได้ด่ืมนมโรงเรียนเทอมละ 100 วัน ส าหรับวันมาโรงเรียน และอีก 30 วันส าหรับน า
กลับไปด่ืมท่ีบ้านในวันปิดเทอม 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนจึงได้ประสานกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลต าบลบางกะดี สนับสนุนโครงการอาหารแสริมและโภชนาการ 
(นมโรงเรียน) แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรีนได้รับอาหารเสริม (นม)ท่ีมีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
3.2 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารเสริม(นม) 

3.3 เพ่ือให้ความรู้และเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารเสริม(นม) 
 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1-6ได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน 
2. นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณค่าและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริมท่ีมีคุณภาพสะอาด ถูกหลักอนามัยต่อร่างกาย มีความรู้และพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีถูกต้องเหมาะสม 
2. นักเรียนมีพฒันาการททางด้านร่างกายท่ีดีมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 

เดือนกรกฎาคม 

 
 

นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง  

2 ขั้นด าเนินการ (DO:D) 
4 ครูความรู้และเสริมสร้างสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร

เสริม (นม) นักเรียนได้รับแจกนมโรงเรียนทานช่วงเช้าทุกวัน 
5 ครูประจ าช้ันจดบันทึกการได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกวัน 

 
เดือนกรรกฎาคม 

ถึง 
เดือนมีนาคม 

 
 

ครูประจ าช้ัน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
เดือนมีนาคม 

 
นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปญัหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
เดือนมีนาคม 

 
นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง 

 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

7. งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน..................................................บาท (.........................................................ถ้วน) 
 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 
เทศบาลต าบล 

บางกะดี 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 นมโรงเรียน     

รวม  
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ มีการพัฒนาเป็นไปตามวัยของเด็ก ไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 
 8.2  นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนและร่วมท ากิจกรรมกะบเพื่อนๆ ไม่เซื่องซึม มาเรียนสม่ าเสมอ 
ต้ังใจเรียน มีความในการเรียนทุกด้าน มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1.นักเรียนนกัเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1-6ได้รับ
อาหารเสริม(นม)ทุกคน 
2. นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณค่าและ
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทุกคน 

 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
- สังเกตพฤติกรรม 

 
- แบบบันทึกการด่ืมนม 

ผลลัพธ์ (Out Come)  
- สังเกตพฤติกรรม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริมท่ีมีคุณภาพ
สะอาด ถูกหลักอนามัยต่อร่างกาย มีความรู้และ
พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องเหมาะสม 
2. นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ีดีมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 
 

 

 
 

 
ลงช่ือ................................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

     (นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง) 
 
 

ลงช่ือ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ.................โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.................................................  
กิจกรรม.................หวัสะอาดฟันแข็งแรง  ประจ าปีการศึกษา 2563………...................................... 
ฝ่าย........................บริหารท่ัวไป............................งาน..................ส่งเสริมสุขภาพอนามัย................ 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวภัชกรณ์   แก่นทอง   เบอร์โทรศัพท์  061-2689298 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของเด็กในวัยเรียนคือปัญหาสุขภาพกายท่ีส่งผลให้ไม่มีความพร้อมต่อการเรียนรู้เช่น 
โรคเหาและโรคฟันผุ ซึ่งเหาเป็นปรสิตภายนอกของมนุษย์ ดูดกินเลือดเป็นอาหาร การอาศัยอยู่ของเหาท าให้มีการ
สูญเสียเลือดโดยผู้ท่ีเป็นเหาจะเกิดอาการคัน เนื่องจากโปรตีนในน้ าลายของเหา การเกาท าให้ผิวหนังอักเสบติดเช้ือง่าย 
โดยรายท่ีเป็นเรื้อรังอาจท าให้ผิวหนังหยาบกร้านและมีส าคล้ า ในประเทศไทยโรคเหาเป็นโรคท่ีพบบ่อยมากในเด็กวัย
ก่อนเรียนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนหญิง เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย 

กิจกรรมท่ี  23.5 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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และยังท าให้สุขภาพไม่ดี ก่อความร าคาญกับผู้ท่ีเป็น เนื่องจากมีอาการคันศีรษะ  ท าให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน
และจากการส ารวจสถานการณ์ฟันผุในเด็กไทยพบว่า สาเหตุหลักของฟันผุในเด็กมาจากพฤติกรรมการละเลยเรื่องการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งโรคฟันผุเกิดจากแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู่ในช่องปากร่วมกับเศษอาหารและน้ าลาย สะสมเป็น
คราบข้ีฟันหรือคราบแบคทีเรีย 
ไม่สามารถหลุดออกจากการบ้วนน้ าหรือการเช็ดเพียงอย่างเดียว จ าเป็นต้องแปรงฟันเพื่อก าจัดเช้ือโรคเหล่านี้   
 ผลกระทบของโรคฟันผุส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากในอนาคตได้  ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
อีกท้ังอาการปวดฟันยังส่งผลต่อการเรียนรู้ ส่ิงเหล่านี้ล้วนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก สามารถขัดขวางพัฒนาการ
ทางร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาได้   
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพของผู้เรียนต่อการดูแลสุขภาพและการ
ปลูกฝังเด็กในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันต้ังแต่วัยเด็ก เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีฟันท่ี
แข็งแรงและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเหาท่ีจะส่งผลมาถึงพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและสมาธิในการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป 
จึงได้จัดกิจกรรมหัวสะอาดฟันแข็งแรงขึ้นเพื่อดูแลพฤติกรรมสุขภาพเหล่านี้ให้เกิดกับตัวนักเรียนให้มีร่างกายท่ีสะอาด
สุขภาพกายสุขภาพจิตดีและส่งเสริมการดูแลสุขภาพท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านได้ด้วย เพื่อสุขภาพท่ีดีของนักเรียนและ
ร่างกายท่ีพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมการก าจัดเหาในโรงเรยีนท่ีมีเด็กนักเรียนเป็นเหา 
           2. เพื่อให้ความรู้และวิธีป้องกันก าจัดเหาท่ีถูกต้องแก่เด็กนักเรียนและผู้ท่ีเป็นเหา 
 3. เพื่อให้ความรู้และวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีถูกต้อง 
 4. เพื่อให้นักเรียนทุกคนแปรงฟัน 

 
4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
   ทุกคน  
 2.โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีผู้น านักเรียนด้านสุขภาพห้องเรียนละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 22 คน 
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้รับการก าจัดเหาอย่างถูกวิธี เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้รับยาก าจัดเหาและความรู้เรื่องการก าจัดเหาด้วยตนเองท่ีบ้านได้ 
 2. นักเรียนระดับช้ันป.1-ม.3 ร้อยละ100 ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟันท่ีถูกต้อง 
 3. นักเรียนระดับช้ันป.1-ม.3 ร้อยละ 80 แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
  

เดือน กรกฎาคม 2563 
 

 
 

นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงรายละเอียด 
เป้าหมายของโครงการฯ  และมอบหมายภาระงาน 
2.2  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
- “หัวสะอาด” 
-คัดเลือกผู้น านักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ห้องเรียนละ 2 คน  
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก าจัดเหาเช่น แชมพู
ขจัดเหา หรือน้ ายาขจัดเหาแบบหมัก หมวกคลุมผม 
หวี และ ถุงมือ 
-สาธิตการก าจัดเหา ให้แก่นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรม 
-ก าจัดเหาในเด็กนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการ
น าน้ ายาขจัดเหา ท่ีเตรียมไว้สระผม 
ให้ท่ัวแล้วสวมหมวกพลาสติกหมักไว้ประมาณ 1 
ช่ัวโมง จึงล้างออกฟอกด้วยยาสระผมอีกครั้ง ใช้หวี
เสนียดสางเอาตัวและไข่เหา ออก ข้อควรระวังอยา่ให้
น้ ายาข้าตา เพราะจะท าให้แสบตา ท าเช่นนี้ทุกวัน 
ติดต่อกัน 3 วัน 
-ให้ความรู้และค าแนะน าท้ังเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
ในการดูแลรักษาความสะอาด ท่ีอยู่อาศัย ผ้าห่ม 
หมอน ท่ีนอน ผ้าเช็ดตัว การสระผมและการท าความ
สะอาดร่างกาย การใช้เครื่องใช้แยกกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว 
หวี เป็นต้น 
-โรงเรียนออกตรวจเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อให้
ผู้ปกครองช่วยสังเกตและมีส่วนร่วมในการดูแล
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดตนเองท่ีบ้านและให้
หายจากโรคเหา 
-ครูประจ าช้ันและครูผู้รับผิดชอบอนามัยโรงเรียน ดูแล 
ติดตาม พฤติกรรมการรักษาความสะอาดของเด็ก

 
  

เดือน กรกฎาคม 2563 
ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือน กรกฎาคม 2563 

ถึง 
เดือนมีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 
และ 

ครูประจ าช้ันทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 
และ 

ครูประจ าช้ันทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

294 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ จนกระท่ังนักเรียนปลอดเหา
และไม่กลับมาเป็นอีก 
-ครูประจ าช้ันรายงานในวันท่ี 1 มีนาคม 2564  
(บันทึกการตรวจเหา) 
-ส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีส่วนร่วมในการ
ท าโครงการเรื่องนี้ และประเมินพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในการป้องกัน และก าจัดเหาของนักเรียน 
............................................................................... 
 
-“ฟันแข็งแรง” 
-กระตุ้นให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีทันตสุข
นิสัยท่ีดีโดยการเรียนรู้วิธีแปรงฟัน ท่ีถูกต้องและ
สะอาดตามเกณฑ์สากล เพื่อส่งผลให้ “ หัวสะอาด ฟัน
แข็งแรง” 
-รณรงค์ให้มีการสอนวิธีการแปรงฟันท่ีถูกต้อง 
-ตรวจความสะอาดฟันเด็กโดย ครู พยาบาล หมอ 
-ครูประจ าช้ันรายงานในวันท่ี 1 มีนาคม 2564  
(จ านวนนักเรียนท่ีแปรงฟนั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือน กรกฎาคม 2563 

ถึง 
เดือนมีนาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 
และ 

ครูประจ าช้ันทุกท่าน 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

เดือน ตุลาคม 2563 
และ 

เดือน มีนาคม 2564 

 
นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

 
เดือน มีนาคม 2564 

 
นางสาวภัชกรณ์ แก่นทอง 

 
แผนภูมิแสดงระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 

รายการ พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

แผนปฏิบัติงาน 
1.ประชุมคณะท างาน / มอบหมายภาระงาน 

          
คณะกรรมการ 

2.คัดเลือกผู้น านักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ห้องเรียนละ 2 คน  

         
ครูประจ าช้ันทุกท่าน 
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3.สาธิตการก าจัดเหา ให้แก่นักเรียนท่ีเข้าร่วม
อบรม 
 

         ภัชกรณ์แก่นทอง และ
นักเรียนผู้น าด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

4.ก าจัดเหาให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกเดือน  
 

       ภัชกรณ์แก่นทอง และ
นักเรียนผู้น าด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

5.ตรวจเหาในนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกสัปดาห์  
 

       ครูประจ าช้ันทุกท่าน 
6.กิจกรรมการสอนวิธีการแปรงฟันท่ีถูกต้อง หน้า
เสาธง 

 
        ภัชกรณ์แก่นทอง และ

นักเรียนผู้น าด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

7.ตรวจการแปรงฟันของนักเรียนทุกวัน  
 

       ครูประจ าช้ันทุกท่าน 
*เป้าหมายผลผลิต  

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(เหา) ได้รับการดูแลและก าจัดเหาอย่างถูกวิธี 

- นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 

ครูประจ าช้ันทุกท่าน 
-บันทึกแบบตรวจเหา
รายสัปดาห์ 
-บันทึกแบบบันทึกการ
แปรงฟันทุกวัน 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
           ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวดับางกุฎีทอง 99/20 หมู่ท่ี 2  ต าบล บางกะดี  อ าเภอ  
เมืองปทุมธานี   จังหวัด ปทุมธานี  
 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน..................1,700................................บาท (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
แชมพูขจัดเหา  
(Scully สคัลล่ี แชมพูขจัดเหา)   

 
850 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
- 

2 ยาสีฟัน (หลอดใหญ่ จ านวน 12 หลอด) 850 - - - - 
รวม 1,700     

 * ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 1. โรงเรียนมีกิจกรรมการก าจัดเหาในเด็กนักเรียนเป็นเหา 
    2. นักเรียนมีความรู้และวิธีป้องกันก าจัดเหาท่ีถูกต้อง 
 3. นักเรียนมีความรู้และวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีถูกต้อง 
 4. นักเรียนทุกคนได้แปรงฟนัและดูแลสุขภาพตนเอง 
 
 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม “หัว
สะอาด ฟันแข็งแรง” 

 
สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
แบบลงลายมือช่ือนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2.โรงเรียนมีผู้น านักเรียนด้านสุขภาพ   
   22 คน 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

รายช่ือผู้น านักเรียนด้านสุขภาพ
ห้องละ 2 คน 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้รับการ
ก าจัดเหาอย่างถูกวิธี 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบลงลายมือช่ือนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 
ได้รับยาก าจัดเหา  

บันทึกการก าจัดเหา 
แบบบันทึกการก าจัดเหาของ
นักเรียน 

3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพปากและฟันท่ีถูกต้อง 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบลงลายมือช่ือนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

4. นักเรียนร้อยละ 80 แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน 

บันทึกการแปรงฟัน 
แบบบันทึกการแปรงฟันของ
นักเรียน 

 
ลงช่ือ................................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

     (นางสาวภัชกรณ์  แก่นทอง) 
 
 

ลงช่ือ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 



 

 

297 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

 
 
 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานท่ัวไป............................ 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ 
มาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    2)   ซื่อสัตย์สุจริต                 3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 

 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่              ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดให้นักเรียน       
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยการแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซึ่งก าหนด
ตังช้ีวัดดังนี้ มีวินัย มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนเองนับถือ                  
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญู กตเวที มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ เพื่อส่วนรวม ประหยัด 
รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างประหยัดและคุ้มค่า ภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย เพื่อความ
สอดคล้อง กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน การพัฒนาตนเองตามค่านิยมหลักแห่งชาติ 12 ประการและการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จึงไ ด้ด าเนินการโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการนี้  เพื่อให้นักเรียน                          
มีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกท่ีดีมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับนักเรียน 
 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประหยัด ใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการล าดับท่ี  24 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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  3.เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย เห็นคุณค่าและความส าคัญในการ

ไหว้ของไทยในลักษณะต่าง ๆ 
 5.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ วินัยประพฤติตนถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเป็น
ไทย   
 6.เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) 
พระบิดาผู้ให้ก าเนิดกิจการลูกเสือไทย และทบทวนค าปฏิญาณของกองลูกเสือโรงเรียนวัดบางกุฎีทองพึงระลึกและ
ปฏิบัติตามท่ีตนได้กล่าวไว้อย่างจริงจัง  
 7.เพื่อให้นักเรียนน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 
 8.เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อมารดาและผู้มีพระคุณ และแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 9.เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และถวายความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 10.เพื่อให้นักเรียนน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี9 และเห็นความส าคัญของชาติไทย 
มีความรักและกตัญญูต่อบิดาหรือผู้พระคุณ 
 11.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 12.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยประหยัดอดออมและมีการออมอย่างสม่ าเสมอ 
 13. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทย 
 14.เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 15.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกจิตส านึกให้เด็ก
เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 
 16.เพื่อให้คณะครูและนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสร้างค่านิยมท่ีดีในองค์กร 
และเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
 17.เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญ และภูมิใจในความเป็นไทย และน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
4.เป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
  1.นักเรียนทุกคนสามารถไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย คิดเป็นร้อยละ 90 
 2.นักเรียนรู้จักประหยัดใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 90 
 3.นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ ร้อยละ 90 



 

 

299 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 4.ครูและนักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน 
 5.นักเรียนมีระเบียบวินัยประพฤติตนถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 90 
 6.คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ  
 7.นักเรียน / ผู้ปกครอง  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรม 
ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ร้อยละ 90 
 8.นักเรียน / ผู้ปกครอง  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางกุฎีทองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ 
ร้อยละ 100 
 9.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี คิดเป็นร้อยละ 90 
 10.นักเรียน / ผู้ปกครอง  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางกุฎีทองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ 
ร้อยละ 100 
 11.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ร้อยละ 90 
 12. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีการออมอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 90 
 13.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถเล่นดนตรีไทยได้ คิดเป็นร้อยละ 90 
 14.ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 15. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2563  
ร้อยละ 90 
 16.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมร้อยละ 90 
 17. นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญ ภูมิใจในความเป็นไทยและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ 
 1.นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
 2.นักเรียนประหยัด ใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะประหยัด และใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มมากขึ้น 

4. นักเรียนสามารถไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย เห็นคุณค่าและความส าคัญในการไหว้ของไทยใน
ลักษณะต่าง ๆ 
 5.นักเรียนมีระเบียบวินัย ประพฤติตนถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 6.คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) พระบิดาผู้ให้ก าเนิดกิจการลูกเสือไทย  
 7.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 
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 8.เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อมารดาและผู้มีพระคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 9.นักเรียนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
 10.นักเรียนน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี9 และเห็นความส าคัญของชาติไทย มีความรักและ
กตัญญูต่อบิดาหรือผู้พระคุณ 
 11.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคนน าความเป็นประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 12.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีนิสัยประหยัดอดออมและมีเงินออม 
 13.นักเรียนมีความรู้ด้านดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้น 
 14. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน า
ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันจริง 
 15.นักเรียนตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 
 16. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบโรงเรียน ด ารงอยู่ในคุณธรรม
ของสังคม 
 17. นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญ ภูมิใจในความเป็นไทยและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 

5. แผนปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. ค าส่ังแต่งต้ัง 
 3. ประชุมช้ีแจง 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม  เด็กดีศรีบางกุฎีทอง  
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. อบรมนักเรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการไหว้ 
ทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 
2. คัดเลือกนักเรียนท่ีมีมารยาทดี แต่งกายสุภาพ พูดเพราะ 
ท าป้ายฯ มอบเกียรติบัตร และของรางวัล 

 
พ.ค. 63 

 
 
 
 

พ.ค. – มิ.ย. 63 
 
 
 

 
มิ.ย. 63 – มี.ค.64 
 
พ.ย.63 – มี.ค.64 
 

 
น.ส.นุจรินทร์ อิ่มเสถียร 

 
 
 
 

นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 
ผู้อ านวยการ 

 
 
 

นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไล 

ครูเวรประจ าวัน 
ครูประจ าช้ัน 
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3. สรุปผลการด าเนินการ รายงานผลการจัดกิจกรรมเด็กดีศรี
บางกุฎีทอง 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปแบบประเมินผล 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 

 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 

นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไล 

 
 

นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไล 
 
 
 
 
 

นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไล 

 
 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. จัดท าป้ายคัดแยกขยะ และป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
3. ท าแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนเกี่ยวกับด้านส่ิงแวดล้อม 
4. จัดกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล ร่วมกับกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
5. จัดกิจกรรมการน าขยะมาใช้ประโยชน์ การประดิษฐ์ของจาก
วัสดุเหลือใช้ 
 - การท าโมบาย 
    - กระถางต้นไม ้
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดี
ขึ้นในครั้งต่อไป 

 
 

ก.ค.2563 
ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 

 
ก.ค. 63 
ส.ค. 63 
ส.ค. 63 
ส.ค. 63 

 
ส.ค. 63 

 
1 ก.ค. 63 – 
20 มี.ค. 64 
31 มี.ค.64 

 
31 มี.ค.64 
31 มี.ค.64 

 
 

ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

ครูธนาภรณ์ 
 

ครูปวินท์ 
 
 

ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
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3 กิจกรรมที่ 3 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
2. ช้ีแจงซักซ้อมความเข้าในการด าเนินงานกิจกรรมให้คณะครูและ
นักเรียนทราบ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
ตามก าหนดการท่ีวางไว้ 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
  1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  2. สรุปแบบประเมินผล 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
  4.1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
  4.2 น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
  4.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 

พ.ค. 63 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 

   ธันวาคม 2563 
 
 

ธันวาคม 2563 

 
 

นายกัมพล  
เบ็ญจาทิกุล 

 
 
 

นายกัมพล  
เบ็ญจาทิกุล 

 
 
 
 
 

นายกัมพล  
เบ็ญจาทิกุล 

 
นายกัมพล  
เบ็ญจาทิกุล 

4 กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
3  ออกส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
18. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 
19. จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระ
บรมราชินี 
20. ตรวจสอบ ดูแล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. 
รวมท้ังโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร ปากกา ตามข้อ 1 
และ 2 ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 
 

1-31 พฤษภาคม 
2563 

  
 
 
 
 

1-10 มิถุนายน 
2563 

 
 
 
 

 
 

ธนาภรณ์ 
 
 
 
 

ทุกคน 
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ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 
 

 
11-30 มิถุนายน 

2563 
 

 
1-31 กรกฎาคม 

2563 

 
ธนาภรณ์ 

 
 

ธนาภรณ์ 

6 กิจกรรมที่ 6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
21. คณะครูแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตามอัธยาศัย 

22. ประดับธงและตกแต่งสถานที่ 
23. กิจกรรม 5 ส.  

- ท าความสะอาดภายในสถานศึกษา 

24. กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

25. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 
 

1 พฤษภาคม –  
30 มิถุนายน 2563 

  
 
 

1-31 กรกฎาคม 
2563 

 
 
 
 

1-31 สิงหาคม 2563 
 
 

1-31 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 

ครูธนาภรณ์ 
 
 
 
 

ทุกคน 
 
 
 
 
 

ทุกคน 
 
 

ทุกคน 
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ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
7 กิจกรรมที่ 7 วันแม่แห่งชาติ 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
1.3 ออกส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพและแต่งกลอนให้แม่  
2.2 นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องแม ่
2.3 จัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่ 
2.4 มอบรางวัลแม่ดีเด่นแต่ละช้ันเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 ใส่บาตรข้างสารอาหารแห้ง 
กิจกรรมท่ี 2 จัดท าพิธีถวายพระพรเพื่อร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
4.2 น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
 

26 มี.ค. 63 
21 ก.ค. 63 
22 ก.ค. 63  

 
 

สิงหาคม 2563 
 
 

11 สิงหาคม 2563 
11 สิงหาคม 2563 

 
 

สิงหาคม 2563 
 
 

สิงหาคม 2563 

 
 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

 
 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

และคณะท างาน 
 
 

คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา  

ผู้ปกครองและ
นักเรียน 

 
 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

 
น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์

ทอง 
8 กิจกรรมที่ 8 วันมหาธีรราชเจ้า 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

 
 
 

 พ.ค.63 
 
 

 
 
 

นายกัมพล  
เบ็ญจาทิกุล 
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1. คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนร่วมซ้อมพธิีถวายราช
สดุดี 
2. ด าเนินการจัดเตรียมสถานท่ี จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธี
การ 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนร่วมพิธีถวายราชสดุดีและร่วมกัน
บ าเพ็ญประโยชน์ โดยการท าความสะอาดบริเวณเขต
รับผิดชอบของแต่ระดับช้ัน 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปแบบประเมินผล 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

21 พ.ย. 2563 
 

21 พ.ย. 2563 
 

25 พ.ย. 2563 
 

2 ธ.ค.63 
6 ธ.ค.63 

 
12 ธ.ค.63 
19 ธ.ค.63 
6 ม.ค.64 

คณะครูและนักเรียน 
 
 
 
 
 

นายกัมพล  
เบ็ญจาทิกุล 

 
 

นายกัมพล  
เบ็ญจาทิกุล 

 

9 กิจกรรมที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1.1 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.3 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
2.1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เขียนความดีและจัดบอร์ดวันพ่อ/ วันชาติ
ไทย 
2.2 นักเรียนร่วมกิจกรรมเขียนความดีและน าไปแขวนท่ี
กระถางต้นไม ้
2.3 ท าบุญตักบาตรข้าวารอาหารแห้ง 
2.4 ถวายพานพุ่มดอกไม้และกล่าวค าถวายราชสดุดี 
2.5 บ าเพ็ญประโยชน์/จิตสาธารณ 
ขั้นตดิตามประเมินผล (CHECK:C) 
3.1 แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

 
 

26 มี.ค. 63 
21 ต.ค. 63 
22 ต.ค. 63 

 
21 พ.ย.  2563 
25 พ.ย.  2563 
4 ธ.ค. 2563 
4 ธ.ค. 2563 
  4 ธ.ค. 2563 

 
 

  4 ธ.ค. 2563 
 
 

31 มี.ค.  2563 

 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

 
 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

และคณะท างาน 
 

 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 
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4.2 น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

10 กิจกรรมที่ 10 ประชาธิปไตย  
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. แต่งต้ังคณะท างานนักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
 - ประกาศรับสมัครพรรคสภานักเรียน 
 - จัดป้ายนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 - จัดกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน 
 - จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์การเลือกต้ัง จุดลงทะเบียน 
รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หีบบัตร บัตรเลือกตั้ง 
 - จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน  
การลงคะแนน และการตรวจนับคะแนน 
 - ประกาศผลการนับคะแนน และพรรคท่ีได้รับเลือกเป็น
สภานักเรียน 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการท างานของสภา
นักเรียน 
3. สรุปแบบประเมินผล 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย 
2. น าปัญหา และอุปสรรคท่ีพบไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนา
งานให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

 
 

ม.ค.63 
 ม.ค.63 
 ม.ค.63 

 
ม.ค.63 

 
4 ก.พ.63 
4 ก.พ.63 

 
25 ก.พ.63 

 
3 มี.ค.63 

 
4 มี.ค.63 

 
 

 
 

ครูภัทรสุดา 
 

ภัทรสุดา 
 

ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

ครูภัทร
สุดา,ครูปวินท์ 

และสภานักเรียน 
ครูภัทร

สุดา,ครูปวินท์ 
และสภานักเรียน 

 
ครูภัทรสุดา 

และสภานักเรียน 
 

ครูภัทรสุดา 
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ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
11 กิจกรรมที่ 11ออมทรัพย์ 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3. ประชุมช้ีแจงวางแผนด าเนินการ 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.ก าหนดแบบฟอร์มการออมเงินของโรงเรียนทุกช้ัน 
 2.รับฝาก-ถอนเงิน ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00–11.50 น.  
 3.ให้หัวหน้าห้องและคุณครูประจ าช้ันร่วมตรวจสอบความถูกต้อง
และลงบัญชีให้เรียบร้อย 
 4.เมื่อส้ินปีการศึกษา ครูประจ าช้ันคืนเงินออมให้กับนักเรียนขั้น
ติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปแบบประเมินผล 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 

พ.ค. 63 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

มี.ค. 64 
 
 

มี.ค. 64 

 
 

ณัฐกานต์   
 
 
 

ณัฐกานต์   
 
 
 
 
 

ณัฐกานต์   
 
 

ณัฐกานต์   
 

12 กิจกรรมที่12 ส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย 
ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน 
ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

- กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจ าปีของโรงเรียน 
- กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 
- กิจกรรมการแสดงในงานประเพณีของท้องถ่ิน 
- กิจกรรมการแสดงในงานของชุมชนท้องถ่ิน 

- กิจกรรมการแสดงในงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปแบบประเมินผล 

 
 

กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 

31 มี.ค.64 
 
 

 
 

นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 
 
 
 

นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 
 
 
 

 
 
 

นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 
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ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครัง้ต่อไป 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
31 มี.ค.64 

 
นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

13 กิจกรรมที่ 13 ประหยัดพลังงาน 
ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน 
ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องวิธีการประหยัดพลังงาน 
2. รณรงค์ให้บคุลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนประหยัดพลังงานทั้งการ
ใช้ไฟฟ้า น้ า และวัสดุส านักงาน 

3. ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. จัดท าแบบประเมินผลการประหยัดพลังงาน 

2. สรุปแบบประเมินผล 
ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครัง้ต่อไป 

 
 

พฤษภาคม 
2563 

 
 
 

กรกฎาคม 2563 
- 

มีนาคม 2564 
 
 

มีนาคม 2564 
 

มีนาคม 2564 

 
 

น.ส.อติกานต์ ติงชาติ 
 
 
 

น.ส.อติกานต์ ติงชาติ 
 
 
 
 

น.ส.อติกานต์ ติงชาติ 

 
 

น.ส.อติกานต์ ติงชาติ 
 

14 กิจกรรมที่ 14 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน 
ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 

1. การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชงิบวก  
2.  การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
3. การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ ์
4. การจัดท าโครงงานคุณธรรม 

-กิจกรรมย่อยในโครงงาน 
ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค ์
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2.น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
3. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
 

พ.ค.2563 
 23 ต.ค.2563 

23 ต.ค.2563 
 

ก.ค. 63 
ก.ค. 63 

ก.ค. - ส.ค.63 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
มี.ค.64 
มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
 

นุจรินทร์ 
ผอ. 

นุจรินทร์ 
 

นุจรินทร์ 
และคณะกรรมการ 

 
 
 
 

นุจรินทร์ 
และคณะกรรมการ 

 
 

นุจรินทร์ 
และคณะกรรมการ 

นุจรินทร์ 
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15 กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมหน้าเสาธง 
ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมหน้า
เสาธง 
2. คณะกรรมการนักเรียนท าหน้าที่ ติดต้ัง เปิด- ปิด เครื่องขยายเสียง 
ล าโพง ไมโครโฟน และเครื่องเล่นซีดี 
3. จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแถวและการเคารพธงชาติ 
เวลา  07.45 น.  เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนนักเรียนท าความ 
สะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เวลา  07.55 น.  พิธีกรหน้าเสาธง สั่งจัดแถวนักเรียนเข้า 
แถวตอนเรียงหน่ึงตามล าดับความสูงยืนระยะห่างกันหน่ึง 
ช่วงแขน ( หรือยืนตามล าดับเลขที่ ) และขับร้องเพลงชาติ 
พร้อมกัน 
เวลา  08.05 น.  ครูที่ปรึกษาตรวจความเรียบร้อยในแต่ 
ละห้อง และส ารวจจ านวนนักเรียนมาเรียน การแต่งกาย 
นักเรียน  หากกรณีที่ผิดระเบียบอย่างต่อเน่ืองให้ครูที ่
ปรึกษาด าเนินการตามระเบียบแล้วแต่กรณีไป 
กิจกรรมที่ 2 สวดมนตร์ไหว้พระ ( ศาสนาพุทธ )  (นักเรียน 
ที่นับถือศาสนาอิสลามยืนตรงสงบน่ิง ) เมื่อเสร็จพิธีเคารพ 
ธงชาติ ตัวแทนนักเรียนพนมมือแล้วน าสวดมนตร์ไหว้พระ   
นักเรียนว่าตามทีละวรรคเมื่อเสร็จจาการสวดมนตร์ไหว้พระ 
กิจกรรมที่ 3 การกล่าวค าปฏิญาณเมื่อเสร็จพิธีสวดมนตร์ 
ไหว้พระแล้วตัวแทนนักเรียนสั่งนักเรียนตรงแล้วกล่าวค า 
ปฏิญาณ โดยการกล่าวตามทีละวรรค 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมนักเรียนครูเวรประจ าวันที่ได้รับ 
มอบหมายหรือผู้บริหารให้การอบรมนักเรียนพอสมควร 
กิจกรรมที่ 5 การประกาศและการประกอบพิธีการอื่น 
ถ้ามีเรื่องที่จะแจ้งให้นักเรียนทราบ พิธีกรหน้าเสาธงจะเป็นผู้ 
ประกาศตามข้อมูลที่ส่งในแบบฟอร์มถ้าประกอบพิธีการ 
อืน่ ๆ  พิธีกรหน้าเสาธงจะเชิญเฉพาะเจ้าหน้าท่ีเฉพาะเรื่อง 
ด าเนินการก็ได้ 
ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
 

พ.ค. 63 
 พ.ค. 63 
 พ.ค. 63 

 
พ.ค. 63 

 
 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

 
 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

 
น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์

ทอง 
 
 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

และสภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 
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ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคที่มีไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนางานให้ดีข้ึนในครั้ง
ต่อไป 

 
มี.ค.64 

 

 
 

น.ส.เสฎฐิกัลยา หงษ์
ทอง 

16 กิจกรรมที่ 6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 
3  ออกส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ด าเนินการในโครงการท่ีจะสนองพระบรมราโชบาย 
2. ส่งเสริมงานพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 
3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 
 

พ.ค. 2563 
 
 
  

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 
 

มี.ค. 2563 
 
 

มี.ค. 2563 

 
 
 

วลีพลอย 
 
 
 
 

วลีพลอย 
 
 
 

วลีพลอย 
 
 

วลีพลอย 
16 กิจกรรมที่ 16 ห้องเรียนต้นแบบ บ.ว.ร. รักษ์ศีล5  

ข้ันวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
ข้ันด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
กิจกรรมที่ 1 ติดโปสเตอร์ 7 กิจวัตรความดี ในห้องเรียน 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าสมุดบันทึกความดีให้นักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 จัดท ากิจกรรม 7 กิจวัตรความดีประกอบด้วย 
กิจวัตรประจ าวัน 6 ข้อ และกิจวัตรประจ าสัปดาห์ 1 ข้อ  
ดังน้ี  1. รักษาศีล 5 
       2.สวดมนต์ น่ังสมาธิ 
       3. จัดระเบียบโต๊ะ เก้าอ้ี ท าความสะอาดห้องเรียน 
       4. คิดดี...ด้วยการจับดีคนรอบข้าง 
       5. พูดดี...ด้วยการพูดจาไพเราะ 
       6. ท าดี...ด้วยการท าบุญหรือบ าเพ็ญประโยชน์อย่าง 

 
 

พ.ค. 63 
 พ.ค. 63 
 พ.ค. 63 

 
พ.ค. 63 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 
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น้อย 1 เรื่อง 
       7. ร่วมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ ซึ่งเป็นกิจวัตร 
ประจ าสัปดาห์ อย่างน้อย 12 ครั้ง 
ข้ันติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
ข้ันน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคที่มีไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนางานให้ดีข้ึนในครั้ง
ต่อไป 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
มี.ค.64 

 
 

มี.ค.64 
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6. สถานที่    
ตลอดปีการศึกษา / สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนวดับางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการเรียนฟรี

อย่างมีคุณภาพ 
เงินรายได้ อื่นๆ 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 
1  กิจกรรม เด็กดีศรีบางกุ   1,000.00  - - -  -    

2 
 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 1,000.00  
- - - 

10,000.00  

3  กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ    -    - - -  -    

4 
 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระ
บรมราชินี  

 500.00  
   

 -    

5  กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10   500.00      8,000.00  
6  กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ   500.00      -    
7  กิจกรรม วันมหาธีรราชเจ้า   500.00      -    
8  กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ   500.00      -    
9  กิจกรรม สง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   500.00      -    
10  กิจกรรม ออมทรัพย์   -      -    
11  กิจกรรม สง่เสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย   -      -    
12  กิจกรรม ประหยัดพลังงาน    500.00      -    
13  กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   500.00      -    
14  กิจกรรมหน้าเสาธง   -        -    
15  กิจกรรม พระราโชบายในหลวง รชักาลที่10   1,000.00      -    

16 
กิจกรรม ห้องเรียนต้นแบบรักษ์บ.ว.ร. รักษ์ศีล 
5  

 1,000.00  
   

 -    

รวมทั้งสิ้น 26,000 - - -  

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร 
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9.ประโยชน์ของโครงการ   
1.นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
2.นักเรียนประหยัด ใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะประหยัด และใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมาก
ขึ้น 
4. นักเรียนสามารถไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย เห็นคุณค่าและความส าคัญในการไหว้ของไทยในลักษณะ
ต่าง ๆ 
5.นักเรียนมีระเบียบวินัย ประพฤติตนถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6.คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) พระบิดาผู้ให้ก าเนิดกิจการลูกเสือไทย  
7.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 
8.เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อมารดาและผู้มีพระคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
9.นักเรียนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
10.นักเรียนน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี9 และเห็นความส าคัญของชาติไทย มีความรักและกตัญญู
ต่อบิดาหรือผู้พระคุณ 
11.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคนน าความเป็นประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
12.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีนิสัยประหยัดอดออมและมีเงินออม 
13.นักเรียนมีความรู้ด้านดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้น 
14. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าความรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันจริง 
15.นักเรียนตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 
16. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบโรงเรียน ด ารงอยู่ในคุณธรรมของ
สังคม 
17. นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญ ภูมิใจในความเป็นไทยและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
2.นักเรียนประหยัด ใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะประหยัด และใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่า ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น 
4. นักเรียนสามารถไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย เห็นคุณค่าและความส าคัญในการ
ไหว้ของไทยในลักษณะต่าง ๆ 
5.นักเรียนมีระเบียบวินัย ประพฤติตนถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเป็นไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6.คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน น้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) พระบิดาผู้ให้ก าเนิด
กิจการลูกเสือไทย  
7.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
8.เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อมารดาและผู้มีพระคุณและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
9.นักเรียนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
10.นักเรียนน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี9 และเห็นความส าคัญของชาติไทย 
มีความรักและกตัญญูต่อบิดาหรือผู้พระคุณ 
11.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคนน าความเป็นประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม  
12.นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีนิสัยประหยัดอดออมและมีเงินออม 
13.นักเรียนมีความรู้ด้านดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้น 
14. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และน าความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันจริง 
15.นักเรียนตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและ
คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 
16. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบโรงเรียน ด ารง
อยู่ในคุณธรรมของสังคม 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
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17. นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญ ภูมิใจในความเป็นไทยและน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 
ร้อยละ 100 

 
 
     

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร ) 

 
 

 
ลงช่ือ           ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง  ) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ  ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
กิจกรรม  เด็กดีศรีบางกุฎีทอง  
ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป  งาน  กิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางปิยะพร    อึ้งอัมพรวิไล   เบอร์โทรศัพท์  089-6363166 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจ ไม่สมดุลกันและเหล่ือม
ล้ าต่อกัน จึงท าให้สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือก่อนนั้นสังคมไทยเรามีความเป็นอยู่อย่าง
เรียบง่าย มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป่ียมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นอยู่แบบสังคมพอเพียง มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันสังคมไทยก าลังหันไปหาค่านิยมสมัยใหม่ท่ีผิดๆ มีนิสัยชอบฟุ้งเฟ้อหรูหรา  
ยึดติดอยู่กับบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น  

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน จะเป็นผลให้สามารถจัดระบบชีวิต
ความเป็นอยู่ในสังคมให้ดียิ่งขึ้น เพราะเป็นค่านิยมท่ีดีงามตามประเพณีของคนไทย มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีเป็นรูปธรรมสามารถแสดงถึง 
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นเนื่องจากการเป็นเด็กดี เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ี
ตอบสนองตามนโยบายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา และส่งเสริมเป็นจุดเน้น
และจุดเด่น ให้มีผลการพัฒนาท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ท่ีโดดเด่น  

โดยเฉพาะมารยาทไทยด้านการไหว้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยบ่งบอกถึงความเป็นไทยควรได้รับการ
ส่งเสริม และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี  24.1 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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ดังนั้นในการจัดท ากิจกรรม เด็กดีศรีบางกุฎีทอง เพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคน จึงได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
มารยาทการไหว้ การทักทายเมื่อพบกัน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวิธีปฏิบัติตามแบบขนมธรรมเนียม
ไทยให้กับนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ด ารงอยู่ต่อไป  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย 
3.2 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญในการไหว้ของไทยในลักษณะต่าง ๆ 
3.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทท่ีดีให้กับนักเรียน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน มีมารยาทในการไหว้ การทักทายเมื่อพบกัน ได้ถูกต้องเหมาะสม และด้วยวาจาสุภาพ ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญในการไหว้ มีมารยาทในการไหว้ การทักทายเมื่อพบกัน ได้ถูกต้อง

เหมาะสม และด้วยวาจาสุภาพ ระดับ ดี 
 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. – มิ.ย. 63 

 

 
นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 

ผู้อ านวยการ 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. อบรมนักเรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ฝึก
การไหว้ ทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 
2. คัดเลือกนักเรียนท่ีมีมารยาทดี แต่งกายสุภาพ พูด
เพราะ ท าป้ายฯ มอบเกียรติบัตร และของรางวัล 
3. สรุปผลการด าเนินการ รายงานผลการจัดกิจกรรม
เด็กดีศรีบางกุฎีทอง 

 
มิ.ย. 63 – มี.ค.64 
 
พ.ย.63 – มี.ค.64 
 
มี.ค. – เม.ย. 64 

 
นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 

ครูเวรประจ าวัน 
ครูประจ าช้ัน 

 
นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 

 
3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. – เม.ย. 64 นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 
 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 

มี.ค. – เม.ย. 64 นางปิยะพร อึง้อัมพรวไิล 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
- พฤษภาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564     
- สถานท่ี ณ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
 
7.งบประมาณที่ใช ้
จ านวน 1,000บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่างมี
คุณภาพ 

1 ค่าของรางวัลและเกียรติบัตร 800 -    
2. จัดท าป้ายนักเรียน 200 -    

รวม 1,000 -    
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 นักเรียนมีมารยาทในการไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย 
 8.2 นักเรียนเป็นผู้มี คุณธรรมคุณจริยธรรม กล่าวทักทายเมื่อพบกันด้วยวาจาท่ีสุภาพ 
 8.3 นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุข และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

8.3 นักเรียนได้รับส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทที่ดีและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
     นักเรียน มีมารยาทในการไหว้ การ
ทักทายเมื่อพบกัน ได้ถูกต้องเหมาะสม และ
ด้วยวาจาสุภาพ ร้อยละ 85 
 
 

 
- สังเกต /ส ารวจ 
 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
     นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมเด็กดีศรีบางกุฎีทอง 
ในระดับ ดี 

 
-รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
-ส ารวจความพึงพอใจ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

 
        ลงช่ือ ….........................................       ..ผู้เสนอกิจกรรม 

            ( นางปยิะพร    อึ้งอัมพรวิไล )         
 
 

ลงช่ือ ........... ...............................  ...ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นุจรินทร์    อิ่มเสถียร )   
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ …………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นางธรรมสรณ์    บัวสาย ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............งานบริหารท่ัวไป............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ     4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต                3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้     5)  อยู่อย่างพอเพียง         6)   มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีจ านวนนักเรียนท่ีมาก และส่งผลให้ปริมาณขยะทีเกิดขึ้นจากกิจกรรมในด้าน

ต่าง ๆ ของบุคลากรและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดต้ังภาชนะถังขยะรองรับตามจุดต่าง ๆ 
โดยขยะภายในอาคารเรียนให้บุคลากรประจ าอาคารเป็นผู้จัดเก็บ ส่วนขยะจากพื้นท่ีอื่น ๆ โดยรอบโรงเรียนให้
บุคลากรพื้นท่ีจัดเก็บก่อนทีทางเทศบาลต าบลบางกะดีจะมารวบรวมเพื่อไปก าจัดท้ิงภายนอก และในการท้ิงขยะ
ภายในโรงเรียนท้ังทียังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะทีชัดเจนแต่อย่างใด ท าให้ปริมาณขยะทีต้องน าไปก าจัดมีมากขึ้น 
จากเหตุผลดังกล่าวอาจท าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในอนาคตได้  

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งในการจัดท ากิจกรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมทีดีต่อไป 
         โรงเรียนวัดบางกุฎีทองเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องจัดการการศึกษาร่วมกับชุมชนจึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้
โรงเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้คัดแยกขยะท่ีถูกวิธี  
3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมท่ี  24.2 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมร้อยละ 90 
 

1. นักเรียนมีจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียนให้คัดแยกขยะท่ีถูกวิธี ระดับดีขึ้นไป 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ด้านส่ิงแวดล้อม ระดับดีขึ้นไป 
 

5.แผนปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
ก.ค.2563 
ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

 
2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

(DO:D) 
1.  แต่ง ต้ังคณะท างานนัก เรียนและครู ผู้
ควบคุมดูแล  
2. จัดท าป้ายคัดแยกขยะ และป้ายรณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน 
3. ท าแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนเกี่ยวกับ
ด้านส่ิงแวดล้อม 
4. จัดกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล ร่วมกับ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
5. จัดกิจกรรมการน าขยะมาใช้ประโยชน์ การ
ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ 
 - การท าโมบาย 
 - กระถางต้นไม้ 

 
 

ก.ค. 63 
 

ส.ค. 63 
 

ส.ค. 63 
 

ส.ค. 63 
 

ส.ค. 63 
 
 
 
 
 

 
 

ครูปวินท์ 
 

ครูปวินท์ 
 

ครูปวินท์ 
 

ครูธนาภรณ์ 
 

ครูปวินท์ 
 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

 
1 ก.ค. 63 – 
20 มี.ค. 64 

 
ครูปวินท์ 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 31 มี.ค.64 ครูปวินท์ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

 
31 มี.ค.64 

 
31 มี.ค.64 

 
ครูปวินท์ 

 
ครูปวินท์ 

 

6. สถานที ่
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ 1,200     
2 ถังขยะ แยกประเภท 4,320     
3 ตะแกรงแยกขยะ 4,480     

รวมงบประมาณ 10,000 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   

นายปวินท์  แม้นเหมือน 
 

9.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 9.1 นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 9.2 ส่งเสริมให้นักเรียนประหยัด ใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

9.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี 
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
๑. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมร้อยละ 
90 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบสังเกต 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
6. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมี

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม คัดแยกขยะท่ีถูกวิธี และใช้
ทรัพย์ส่ิงของอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
-รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
      (นายปวินท์  แม้นเหมือน) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ............ค่านยิม 12 ประการ........................ 
กิจกรรม............วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ..................... 
ฝ่าย........................บริหารงานทั่วไป.......................งาน............กิจการนักเรียน.............................. 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล  เบอร์โทรศัพท์ .................... 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)  ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง 

มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงก าหนดให้ทุกวันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” 

โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมท่ีเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมท้ัง
น าพวงมาลาไปถวายบังคมท่ีพระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน หรือ
สถานท่ีต่างๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ท่ีทุกๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสือจ านวนกว่าหมื่นคนมาร่วม
เดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนค าปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อ
ประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทองจึงเห็นถึงความส าคัญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มี
ความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 
 
 

 

กิจกรรมท่ี  24.3 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3 วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย 
3.2 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ  
1.3 เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

          4.1 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
4.2 คณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดี 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
  พฤษภาคม 2463 

 

 
นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
2. ช้ีแจงซักซ้อมความเข้าในการด าเนินงานกิจกรรม
ให้คณะครูและนักเรียนทราบ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ ตามก าหนดการท่ีวางไว้ 

   
 
 พฤศจิกายน 2563 

นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1 ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 
2 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

   ธันวาคม 2563 นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

   ธันวาคม 2563 นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือน พฤษภาคม 2563 - กรกฎาคม 2563 
 

7. งบประมาณที่ใช้ 
 -    บาท 
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8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

8.1 ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย 
8.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ  
8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง 
8.4 คณะครูและนักเรียนน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย 
 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
     คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 90 

 
- ส ารวจและสังเกต 

 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
    คณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ดี 

 
ส ารวจและสังเกต 

 

-  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
   
         
    ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

      (นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล)   
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
 
 

 



 

 

326 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 
 
โครงการค่านิยมหลัก  12  ประการ  
กิจกรรม     เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 42 พรรษา   
ฝ่าย   บริหารงานทั่วไป    
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวธนาภรณ์  ม่ิงค า  เบอร์โทรศัพท์ 0986526760 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
 เนื่ อ ง ใน โอกาสวัน เฉ ลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนาง เ จ้ าฯ  พระบรมรา ชินี  42  พรรษา  
ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยด าเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ ท้ังการประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานท่ีลง
นามถวายพรส าหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นท่ี เน้น
กิจกรรมท่ีแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะได้
ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ดังนั้น โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้จัดท ากิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 42 
พรรษา ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและแสดงถึงพลังความสามัคคีของครู บุคลากร และนักเรียนใน
สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนท่ีมาใช้บริการด้วย   

 
 
 
 

กิจกรรมท่ี  24.4 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 3.2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา 42 พรรษา ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2563  
 3.3 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

3.4 เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า 
 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จ านวน 340 คน 

เชิงคุณภาพ 
1.ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ   
พระบรมราชินี 

2.ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้แสดงพลังความสามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
1-31 พฤษภาคม 2563 
 

 
ครูธนาภรณ์ 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1.ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 
2.จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี 
3.ตรวจสอบ ดูแล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. 
รวมท้ังโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร ปากกา ตาม
ข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
4.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 
 

1-10 มิถุนายน 2563 

 
 

ทุกคน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 

 
11-30 มิถุนายน 2563 

 
ทุกคน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
 
1-31 กรกฎาคม 2563 

 
 

ทุกคน 

 
 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม – 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน   500   บาท   (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่น ๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งพระ
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  

500 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 ครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 8.2 ครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 8.3 ครู บุคลากร และนักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
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9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

1. ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมร่วมแสดงความ
จงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

3. ครู บุคลากร และนักเรียน ได้แสดงพลังความสามัคคี 
โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- สมุดลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 
 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
2. ครู บุคลากร และนักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
3. ครู บุคลากร และนักเรียนแสดงความจงรักภักดีถวาย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
4. ครู บุคลากร และนักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี 

โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

 
      ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

        (นางสาวธนาภรณ์   มิ่งค า) 
 
 

ลงช่ือ ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางธรรมสรณ์   บัวสาย) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ..................................................................  
กิจกรรม      เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 68 พรรษา   
ฝ่าย   บริหารงานทั่วไป   งาน.............................................................. 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวธนาภรณ์  ม่ิงค า  เบอร์โทรศัพท์ 0986526760 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 68 พรรษา ในวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในด้านพิธีการ ท้ังการประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานท่ีลงนามถวาย พระพรส าหรับ
บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อ การเชิญชวนแต่งกายด้วยเส้ือเหลืองตามอัธยาศัย ตลอดเดือน กรกฎาคม 2563 การ
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นท่ี เน้นกิจกรรมท่ีแสดงถึงพลังความสามัคคี
ของทุกหมู่เหล่า ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี 
และร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ดังนั้น โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้จัดท ากิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2563 ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกันแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแสดงถึงพลังความสามัคคี
ของครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา รวมทั้งประชาชนท่ีมาใช้บริการด้วย   
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมท่ี  24.5 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563  

3.3 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
3.4 เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จ านวน 340 คน 

เชิงคุณภาพ 
1.ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2.ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง
ความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
4.ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้แสดงพลังความสามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
1 พฤษภาคม –  

30 มิถุนายน 2563 
 

 
ครูธนาภรณ์ 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
6 คณะครูแต่งกายด้วยเส้ือเหลืองตามอัธยาศัย 
7 ประดับธงและตกแต่งสถานท่ี 
8 กิจกรรม 5 ส.  

- ท าความสะอาดภายในสถานศึกษา 
9 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
11 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
 
 
 
1-31 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 

ทุกคน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
1-31 สิงหาคม 2563 

 
ทุกคน 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 
1-31 สิงหาคม 2563 

 
 

ทุกคน 
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 6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 4 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม – 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ 

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน  8,500   บาท  (แปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน)  

ที ่ รายการ 

งบอุดหนุน เทศบาล อื่น ๆ 
 

หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
   

1 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จ านวน 6 พาน ๆ ละ 300 บาท 1,800 - - - - 

2 
จัดซื้อธงประจ ารชักาลที่ 10 (ขนาด 75 x 105 ซม.) จ านวน 
20 ผืน ๆ ละ 55 บาท 

 
1,100 

- - - - 

3 
จัดซื้อธงชาติ (ขนาด 75 x 105 ซม.) จ านวน 20 ผืน ๆ ละ 
50 บาท 

1,000 
- - - - 

4 ค่าจัดท าป้ายไวนิล (ขนาด 1.5x3 ม.) จ านวน 1 ป้าย 800 - - - - 
5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน ฯ 3,800 - - - - 

รวม 8,500 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

8.1 ครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
8.2 ครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราช

สักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
8.3 ครู บุคลากร และนักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ท า

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1.ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2.ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- สมุดลงนามถวายพระพร

พ ร ะ บ าทสม เ ด็ จพ ร ะ
เจ้าอยู่หัวฯ 
 
 
 



 

 

333 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
3.ครู บุคลากร และนักเรียน ได้แสดงพลังความ
สามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์
รวมจิตใจ 

 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.ครู บุคลากร และนักเรียนมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
2. ค รู  บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ นั ก เ รี ย น ร า ลึ ก ถึ ง 
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
3.ครู บุคลากร และนักเรียน เกิดความรัก ความ
สามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์
รวมจิตใจท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุ ศลแ ด่พระบาทสมเ ด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
        (นางสาวธนาภรณ์   มิ่งค า) 

 
 

ลงช่ือ ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางธรรมสรณ์   บัวสาย) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ............ค่านยิม 12 ประการ........................ 
กิจกรรม............วนัแม่  ประจ าปีการศึกษา 2563..................... 
ฝ่าย........................บริหารงานทั่วไป...................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวเสฎฐิกัลยา ปานแอ๊ด   เบอรฺโทร 082-7251178 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ  
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย              4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง    6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
วันท่ี 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยท้ังภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระ

ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่ีทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ท าให้ประชาชนต่างช่ืนชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนท้ัง
ประเทศท่ีคอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมข้ึนเพื่อนักเรียนได้แสดงความ
รัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ขึ้น 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
3.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ 
3.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร 
3.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพ่ือให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 

 

กิจกรรมที ่ 24.6 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
คณะครูและนักเรียนให้
ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 80 

1. นักเรียนได้รู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ใส่บาตรข้างสารอาหารแห้ง 11 สิงหาคม 2563 นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

กิจกรรมท่ี 2 จัดท าพิธีถวายพระพรเพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

 
 
 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       …………ณ บริเวณโดม ………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 
ค่าธงชาติและธงประจ าพระราชินี
ประดับรั้ว 

400 - - - - 

2 
ค่าดอกไม้ธูปเทียนในการจัดโต๊ะหมู่
บูชา 

100 - - - - 

3 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 500 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้ร่วมกนัแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
9.2 เด็กได้รับการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม 
 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

10 คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 

 
-การให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

 
-แบบประเมินความพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
7. นักเรียนได้รู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

 
- คณะครูและนักเรียนให้
ความร่วมมือในกิจกรรม 

 
-แบบประเมินความพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
 

 
     

      
               
 

 ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
               (นางสาวเสฎฐิกัลยา   ปานแอ๊ด)   

 
 

ลงช่ือ ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางธรรมสรณ์   บัวสาย) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ............ค่านยิม 12 ประการ........................ 
กิจกรรม............วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า..................... 
ฝ่าย........................บริหารงานทั่วไป.......................งาน............กิจการนักเรียน.............................. 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล  เบอร์โทรศัพท์  065-9161490 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)  ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง     6)  มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
วันท่ี 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ท่ี 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ท้ังยังทรงเป็นกวีเอกท่ีเก่งกาจใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี โดยภายหลังท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่เสด็จสวรรคต ทางการก็ได้
ก าหนดให้วันท่ี 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่
เนื่องด้วยมีการค้นพบหลักฐานว่าช่วงเวลาท่ีเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสวรรคตนั้นตรงกับช่วงตี 1 ของวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
แต่ทางราชการยังคงให้ถือเอาวันท่ี 25 พฤศจิกายนไว้ตามเดิม 

คณะครูโรงเรียนวัดบางกุฎีทองจึงมีความต้ังใจในการจัดการจัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อให้
นักเรียน ครู ได้มีโอกาสน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ผู้ให้
ก าเนิดลูกเสือไทย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักษาระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะรู้จักการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 

 
 

กิจกรรมท่ี  24.7 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3 วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย 
3.2 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ  
3.3 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง 

3.5 เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย 
4.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 

      คณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ดี 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
  พฤษภาคม 2463 

 

 
นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

2 ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
2. ช้ีแจงซักซ้อมความเข้าในการด าเนินงานกิจกรรม
ให้คณะครูและนักเรียนทราบ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าตาม
ก าหนดการท่ีวางไว ้

   
 
 พฤศจิกายน 2563 

นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1 ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 
2 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 

   ธันวาคม 2563 นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

   ธันวาคม 2563 นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือน พฤษภาคม 2563 - ธันวาคม 2563 
 

 



 

 

339 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 500 บาท 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 อุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะพระบรมรูป 500 - - - - 

รวม      
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
8.1 ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย 
8.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ  
8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง 
8.4 คณะครูและนักเรียนน้อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคุณผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
     คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ร้อยละ 90 

 
- ส ารวจและสังเกต 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ผลลัพธ์ (Out Come) 
    คณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ดี 

 
ส ารวจและสังเกต 

 

-  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
     (นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล)   

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ............ค่านยิม 12 ประการ........................ 
กิจกรรม............วันพ่อแห่งชาติ..................... 
ฝ่าย........................บริหารงานทั่วไป....................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวเสฎฐิกัลยา ปานแอ๊ด   เบอร์โทรศัพท์  082-7251178 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 

   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย              4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
วันท่ี 12 สิงหาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยท้ังภาครัฐและเอกชนได้จัดงานร าลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระ
ราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรท่ีทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแล
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ท าให้ประชาชนต่างช่ืนชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นพ่อของทุกคน
ท้ังประเทศท่ีคอยให้ห่วงใยและความเมตตาลูกอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดง
ความจงรักภักดีและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

3.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

3.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร 

กิจกรรมท่ี  24.8 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 



 

 

341 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

3.4 เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรม 80 

1. นักเรียนได้รู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
2. นักเรียนได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 ใส่บาตรข้างสารอาหารแห้ง 4 ธันวาคม 2563 นางสาวเสฎฐิกัลยา 

ปานแอ๊ด 
กิจกรรมท่ี 2 จัดท าพิธีถวายพระพรเพื่อร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 
4 ธันวาคม 2563 นางสาวเสฎฐิกัลยา 

ปานแอ๊ด 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวเสฎฐิกัลยา 

ปานแอ๊ด 
 
 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       …………ณ บริเวณโดม ………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อืน่ๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 
ค่าธงชาติและธงประจ า
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

400 - - - - 

2 
ค่าดอกไม้ธูปเทียนในการจัดโต๊ะหมู่
บูชา 

100 - - - - 

3 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 500 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้ร่วมกนัแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

9.2 เด็กได้รับการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม 

9.3 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1.คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

 

 
-การให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

 
-แบบประเมินความพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
2.นักเรียนได้รู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

 
- คณะครูและนักเรียนให้
ความร่วมมือในกิจกรรม 

 
-แบบประเมินความพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
 

    
     ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
          (นางสาวเสฎฐิกัลยา   ปานแอ๊ด) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ : ค่านิยมหลัก  12  ประการ   
กิจกรรม   : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ฝ่าย : บริหารงานบริหารทั่วไป  งาน : ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา  เบอร์โทรศัพท์ 082-0162462 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน        
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 

1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีใน
สังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตน
พึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ใน
โรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตาม
หลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปแบบของสภานักเรียน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนแก่นักเรียนให้มี
ความรู้  มีทักษะในการเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าไปท าหน้าท่ีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  นับว่าเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป  
3.  วัตถุประสงค ์

กิจกรรมท่ี  24.9 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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  3.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

  3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าท่ีและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

  3.3 เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
3.4 เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ใช้สิทธิ์ ในการ
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ 100  

นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคน  มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ าได้ 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
 ม.ค.63 
 ม.ค.63 
 ม.ค.63 

 

 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

 
2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

(DO:D) 
1. แต่ง ต้ังคณะท างานนัก เรียนและครู ผู้
ควบคุมดูแล  
2. ด าเนินกิจกรรม 
 - ประกาศรับสมัครพรรคสภานักเรียน 
 - จัดป้ายนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับสภา
นักเรียนและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
 - จัดกิจกรรมการหาเสียงเลือกต้ังสภา
นักเรียน 

 
 

ม.ค.63 
 
 

 
4 ก.พ.63 
4 ก.พ.63 

 
25 ก.พ.63 

 
3 มี.ค.63 

 

 
 

ครูภัทรสุดา 
 
 
 

ครูภัทรสุดา 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา,ครูปวินท์ 

และสภานักเรียน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 - จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์การเลือกต้ัง 
จุดลงทะเบียน รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง หีบ
บัตร บัตรเลือกตั้ง 
 - จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน  
การลงคะแนน และการตรวจนับคะแนน 
 - ประกาศผลการนับคะแนน และพรรคท่ี
ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียน 
     - แต่งต้ังสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 
4 มี.ค.63 

 
4 มี.ค.63 

 
4 มี.ค.63 

ครูภัทรสุดา,ครูปวินท์ 
และสภานักเรียน 

ครูภัทรสุดา 
และสภานักเรียน 

ครูภัทรสุดา 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ท างานของสภานักเรียน 
3. สรุปแบบประเมินผล 

 
4 มี.ค.63 

 
มี.ค. 64 

 
มี.ค. 64 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค. 64 

 
มี.ค. 64 

 
ครูภัทรสุดา 

 
ครูภัทรสุดา 

 

6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 อุปกรณ์ส าหรับการเลือกตั้ง 500 - - - - 

รวม 500 - - - - 
 * ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา 
9.ประโยชน์ของกิจกรรม 
 9.1 นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 
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 9.2 นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 9.3 นักเรียนมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

9.4 นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและ 
หน้าท่ีได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตยจาก
ประสบการณ์จริงและด าเนินการเลือกตั้งได้
ถูกต้อง 

 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
8. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้ 

ฝึกปฏิบัติตนเป็นประชาธิปไตยจากการ
ปฏิบัติจริง 

 
-  รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
       (นางสาวภัทรสุดา อู่ตะเภา)             

 
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ 
กิจกรรม ออมทรัพย์ 
ฝ่าย  บริหารงานบริหารท่ัวไป  งานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
 นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ เบอร์โทรศัพท์ 083-4730125 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกา
ภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย 
ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีท้ังท่ียังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท า
ให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้  

โรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดให้มีโครงการเด็กดีมีเงินออม โดย
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มี
ทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและส่ิงของ มีวิธีคิดท่ีจะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จัก
กระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับ
วัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด อันจะส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี  24.10 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี 

3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักว่าการออมเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองเข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์ 
ร้อยละ 60 

2. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองในปีการศึกษามีเงินออมเป็น 
ค่าใช้จ่ายในยามจ าเป็น ร้อยละ 60  
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
2. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุกคนมีการวางแผนจัดการด้าน

การเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย  

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 63 

 

 
ณัฐกานต์   

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
     1.ก าหนดแบบฟอร์มการออมเงินของโรงเรียน
ทุกช้ัน 
     2.รับฝาก-ถอนเงิน ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00–
11.50 น.  
     3.ให้หัวหน้าห้องและคุณครูประจ าช้ันร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชีให้เรียบร้อย 
     4.เมื่อส้ินปีการศึกษา ครูประจ าช้ันคืนเงินออม
ให้กับนักเรียน 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 

ณัฐกานต์   
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 64 ณัฐกานต์   
 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) มี.ค. 64 ณัฐกานต์   
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

 

 
6.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
             พฤษภาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564  
 สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน        -       บาท  
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 นักเรียนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอยา่งถูกวิธี 

8.2 นักเรียนมีความตระหนักว่าการออมเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

4 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองร้อยละ 
60 เข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์  

5 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองร้อยละ 
60 ในปีการศึกษา2563มีเงินออมเป็น 
ค่าใช้จ่ายในยามจ าเป็น  
 

 
สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
- สมุดบัญชีเงินฝาก 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
9. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียนร้อยละ 60โรงเรียนวัดบางกุฎี
ทองทุกคนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 

 
สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

 
-  แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
10. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองร้อยละ 
60ทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงิน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย  
 

 
                

               
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
      ( นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรม ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย 
ฝ่าย บริหารท่ัวไป                      งาน กิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล                เบอร์โทรศัพท์ 0659161490 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)  มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย   8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ดนตรีไทยและดนตรีสากล 
ซึ่งประโยชน์ของการเรียนดนตรีมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจ ของเด็ ก
เยาวชน สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินมีสมาธิ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ สามารถเรียนรู้วิชาการอื่น ๆ ได้
รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับท่ีสูงขึ้น ประกอบกับเป็นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทย ให้เด็กเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหากเด็กเยาวชนได้รับการเรียนรู้ด้าน
ดนตรีเพิ่มขึ้นในระดับท่ีสูงขึ้น        
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ได้เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ดนตรีไทยและดนตรีสากล จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการเรียนและเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากลแก่เด็กเยาวชนในระดับประถมศึกษาข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์  และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย  

2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย     
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงเรียน  ชุมชนท้องถิ่น และ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ตามโอกาสอันเหมาะสม 

4.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 
5.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

กิจกรรมที ่ 24.11 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีอนุรักษ์  และเผยแพร่ด้านดนตรี สู่ชุมชนอย่างน้อย 20 คน 
2. นักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย อุปกรณ์เครื่องเสียงในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมีสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และ
เผยแพร่  ด้านดนตรีสู่ชุมชน ในระดับดี 
2.  นักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  และอุปกรณ์เครื่องเสียงในการจัดการเรียนรู้ท่ีในระดับดี 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือ  ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจ าปีของโรงเรียน 
- กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 
- กิจกรรมการแสดงในงานประเพณีของท้องถิ่น 
- กิจกรรมการแสดงในงานของชุมชนท้องถิ่น 

- กิจกรรมการแสดงในงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
5. ติดตามและประเมินผล 
 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
มกราคม 2563 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล 

 
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
- 

7. ผลที่คาดว่าจะได้ 
      7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดนตรี สามารถเล่นดนตรีไทย และดนตรีสากลได้ 
      7.2 นักเรียน เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในดนตรี   เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทย    
      7.3 เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรีอนุรักษ์  และ
เผยแพร่ด้านดนตรี สู่ชุมชนอย่างน้อย 20 
คน 
2. นักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ไทย อุปกรณ์เครื่องเสียงในการจัดการ
เรียนรู้ไมน่้อยกว่าร้อยละ  80 
 

 
1. สังเกตและส ารวจ 

 
 
 

2. สังเกตและส ารวจ 

 
1. แบบลงรายมือช่ือ 

 
 
 

2. แบบเช็คช่ือนักเรียนท่ีดูแล
เครื่องดนตรีไทยและอุปกรณ์

เครื่องเสียง 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมมีสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย  และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และเผยแพร่  
ด้านดนตรีสู่ชุมชน ในระดับดี 
2.  นักเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ไทย  และอุปกรณ์เครื่องเสียงในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีในระดับดี 
 

 
1. สัมภาษณ์และส ารวจ 

 
 
 
 

2.เกณฑ์การประเมิน 

 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 

2. แบบประเมิน 

 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
     (นายกัมพล เบ็ญจาทิกุล)   

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ค่านิยมหลัก  12  ประการ   
กิจกรรม ประหยัดพลังงาน   
ฝ่าย  ฝ่ายบริหารงานบริหารท่ัวไป  
งาน อาคารสถานที่และสภาพฯ. 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวอติกานต์  ติงชาติ เบอร์โทรศัพท์ 083-1883226 
 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 
2.   หลักการและเหตุผล 
 แรงขับเคล่ือนการขยายตัวของความต้องการพลังงานหลัก เกิดจากสองปัจจัยพื้นฐานใหญ่ ๆ  คือการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากพลังงานเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
ชีวิตมนุษย์และระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และการปรับปรุงมาตรฐานการครอง
ชีพท่ีดีขึ้น ก็ย่อมมีความจ าเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น 
ด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความบันเทิงต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีน ามาซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ า และ
พลังงานต่าง ๆ จ านวนมากในชีวิต 

การใช้พลังงานอย่างประหยัดต้องค านึงว่า ท าอย่างไรถึงจะใช้พลังงานได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ า หรือวัสดุส านักงาน นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานให้กับโลกและช่วย
ประหยัดภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนแล้ว ยังส่งผลดีต่อประเทศในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วย    

กิจกรรมท่ี  24.12 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน รู้คุณค่าและรักษาส่ิงแวดล้อม จึง
มีการการส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรและนักเรียน ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
จะมีการจัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ รณรงค์และก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานในการปฏิบัติส าหรับบุคลากรและ
นักเรียน เพื่อการรับรู้และน าแนวทางด้านวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ า และวัสดุส านักงานไปปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า น้ า และวัสดุส านักงานลงได้อย่างชัดเจน 
ตลอดจนมีความตระหนักในการใช้พลังงาน ช่วยกันประหยัด ใช้อย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ   
 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักเรียนได้ใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษา
ส่ิงแวดล้อม  

3.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรครู และนักเรียน จ านวน 305 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษาส่ิงแวดล้อม 
2. บุคลากรและนักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พฤษภาคม 

2563 
 
 

 
นางสาวอติกานต์ 

ติงชาติ 
 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องวิธีการประหยัด
พลังงาน 
2. รณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน
ประหยัดพลังงานท้ังการใช้ไฟฟ้า น้ า และวัสดุ
ส านักงาน 

 
กรกฎาคม 2563 

- 
มีนาคม 2564 

 
นางสาวอติกานต์ 

ติงชาติ 
 



 

 

356 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และปฏิบัติ
ตามมาตรการ 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
มีนาคม 2564 

 
นางสาวอติกานต์ 

ติงชาติ 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

 
มีนาคม 2564 

 
นางสาวอติกานต์ 

ติงชาติ 
 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564  
 
7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่างมี
คุณภาพ 

1 
วัสดุส าหรับตกแต่งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายนิเทศ 

500     

รวม 500     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 8.2 บุคลากรและนักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
รวมทั้งส้ิน 305 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ลดใช้พลังงาน 

 
- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักใน
การใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้คุณค่าและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
2. บุคลากรและนักเรียนมีวินัย และมีความ
รับผิดชอบในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

 
- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าและ

น้ าประปา 
 

 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
     (นางสาวอติกานต์  ติงชาติ) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............งานบริหารท่ัวไป............................. 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวนุจรินทร์  อิ่มเสถียร  เบอร์โทรศัพท์ 089-9908844 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับส่ัง “ช่วยสร้างคนดี ให้บ้านเมือง” 
และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้าใจต่อ
เพื่อนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพื่อน ท่ีเรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้
นักเรียนทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา 
ดิศกุล) มีนโยบายในการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการ
เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม ในรอบรั้ ว
สถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศท่ีมีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญู
กตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับส่ังของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” มาเป็นวิสัยทัศน์ในแผนดา
เนินงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถในการออกแบบ และจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้
คู่ความดี และสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมได้ 

 

กิจกรรมท่ี  24.13 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และภูมิใจในการท าความดี 

    2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ  จาก
หน่วยงาน และองค์กรท่ีทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 

4.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจ  

และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบ
ท าช่ัวดี ภูมิใจในการความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 พ.ค.2563 

 23 ต.ค.2563 
23 ต.ค.2563 

 
นุจรินทร ์

ผอ. 
นุจรินทร ์

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
5. การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก  
6.  การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
7. การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
8. การจัดท าโครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมย่อยในโครงงาน 

 
ก.ค. 63 
ก.ค. 63 

ก.ค. - ส.ค.63 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
นุจรินทร ์

และ
คณะกรรมการ 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

มี.ค.64 

 
นุจรินทร ์

และ
คณะกรรมการ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A)   
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๕. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
๖. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมใน

ครั้งต่อไป 
3. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค.64 
 

มี.ค.64 
 

มี.ค.64 

นุจรินทร ์
และ

คณะกรรมการ 
 

นุจรินทร ์
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 500 บาท (  ห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
ค่ากระดาษจ าท าเอกสารด าเนินการ
ต่างๆ 

500 - - - - 

รวม 500     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

1. ห้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และภูมิใจในการท าความดี 

 2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ จากหน่วยงาน และ
องค์กรท่ีทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

6 คณะครู,บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) -รายงานผลการ 
ด าเนินกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียนเกิดความสานึกท่ี
จะมุ่งมั่นพฒันาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดี
ของชาติ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 
ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

             (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ............ค่านยิม 12 ประการ........................ 
กิจกรรม............กิจกรรมหน้าเสาธง.................... 
ฝ่าย........................บริหารงานทั่วไป....................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวเสฎฐิกัลยา ปานแอ๊ด   เบอร์โทรศัพท์  082-7251178 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย              4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
    ด้วยปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาในหลายๆด้าน อาทิเช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการเมือง ปัญหา
ด้านสังคม และท่ีส าคัญท่ีสุดคือปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปัญหาต่างๆเหล่านั้น คือการจัด
การศึกษาท่ีล้มเหลว สถาบันการศึกษาไม่สามารถท าให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีถูกต้องได้ ท าให้เด็กและเยาวชน
ไทยจ านวนมากขาดจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมและความดี ไม่รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ขาดความมีระเบียบ
วินัย ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สังเกตได้จากการท ากิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนโรงเรียนพนมดงรกั
วิทยา นักเรียนพนมดงรักวิทยาไม่ให้ความส าคัญในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง แสดงออกถึงความไม่ความไม่เคารพต่อ
สถาบันหลักของชาติ ไม่รู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ขาดความมีระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายอาจมองว่า
เป็นปัญหาเล็กน้อย แต่นี่น่าจะเป็นสาเหตุท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของหลายปัญหาท่ีก าลังเกิดขึ้นในประเทศท่ีใครหลายๆคน
มองข้ามอย่างแท้จริง  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปด้วย 
    นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนพนมดงรกัวิทยา จึงได้จัดท าโครงงาน กิจกรรมหน้าเสาธงสร้างนิสัย 
วินัยสร้างชาติขึ้น เพื่อสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา มุ่งให้ความส าคัญต่อการ
จัดกิจกรรมท่ีเน้นการแสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของนักเรียน 
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และยังเน้นภารกิจใน 3 ด้าน 
(3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย  (Democracy) คือ มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ  ศรัทธา และเช่ือมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรงัเกียจทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขาย

กิจกรรมท่ี  24.13 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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เสียง ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)คือ มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม  รู้รับผิดชอบช่ัวดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – free) คือ รู้จัก
หลีกเล่ียงห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมหน้าเสาในตอนเช้า ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญ เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียน
ทุกคนต้องท าร่วมกัน เป็นกลไกท่ีส าคัญในการด าเนินโครงงาน 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เป็นการรวมนักเรียนในตอนเช้าก่อนการเรียนการสอน 
3.2  เพื่อจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
3.3  เพื่อการนัดหมายกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินร่วมกันในวันนั้น ๆ 
3.4  เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน 
3.5  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลา สถานการณ์ท่ี

เป็นอยู่ 
3.5  เพื่อการแจ้งข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีนักเรียนควรได้รับรู้ 

4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนให้
ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมหน้าเสาธง 
ร้อยละ 60 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองสมารถน าประโยชน์จากการท ากิจกรรมหน้าเสาธงไปใช้
ในการด าเนินชีวิตอย่างอื่นได้ 
3. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองรักมรีะเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง 

5. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดแถวและการเคารพธงชาติ 
เวลา  07.45 น.  เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนนักเรียนท าความ 
สะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
เวลา  07.55 น.  พิธีกรหน้าเสาธง ส่ังจัดแถวนักเรียนเข้า 
แถวตอนเรียงหนึ่งตามล าดับความสูงยืนระยะห่างกันหนึ่ง 
ช่วงแขน ( หรือยืนตามล าดับเลขท่ี ) และขับร้องเพลงชาติ 
พร้อมกัน 
เวลา  08.05 น.  ครูท่ีปรึกษาตรวจความเรียบร้อยในแต่ 
ละห้อง และส ารวจจ านวนนักเรียนมาเรียน การแต่งกาย 
นักเรียน  หากกรณีท่ีผิดระเบียบอย่างต่อเนื่องให้ครูท่ี 
ปรึกษาด าเนินการตามระเบียบแล้วแต่กรณีไป 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 
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กิจกรรมท่ี 2 สวดมนตร์ไหว้พระ ( ศาสนาพุทธ )  (นักเรียน 
ท่ีนับถือศาสนาอิสลามยืนตรงสงบนิ่ง ) เมื่อเสร็จพิธีเคารพ 
ธงชาติ ตัวแทนนักเรียนพนมมือแล้วน าสวดมนตร์ไหว้พระ   
นักเรียนว่าตามทีละวรรคเมื่อเสร็จจาการสวดมนตร์ไหว้พระ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

กิจกรรมท่ี 3 การกล่าวค าปฏิญาณเมื่อเสร็จพิธีสวดมนตร์ 
ไหว้พระแล้วตัวแทนนักเรียนส่ังนักเรียนตรงแล้วกล่าวค า 
ปฏิญาณ โดยการกล่าวตามทีละวรรค 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมนักเรียนครูเวรประจ าวันท่ีได้รับ 
มอบหมายหรือผู้บริหารให้การอบรมนักเรียนพอสมควร 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

กิจกรรมท่ี 5 การประกาศและการประกอบพิธีการอื่น 
ถ้ามีเรื่องท่ีจะแจ้งให้นักเรียนทราบ พิธีกรหน้าเสาธงจะเป็นผู้ 
ประกาศตามข้อมูลท่ีส่งในแบบฟอร์มถ้าประกอบพิธีการ 
อื่น ๆ  พิธีกรหน้าเสาธงจะเชิญเฉพาะเจ้าหน้าท่ีเฉพาะเรื่อง 
ด าเนินการก็ได้ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

กิจกรรมท่ี 6 การเข้าห้องเรียนเมื่อเสร็จพิธีการตามข้ันตอน 
ต่าง ๆ แล้วพิธีกรส่ังให้เลิกแถว และเดินเข้าแถวเป็นระเบียบ 
เพื่อเข้าห้องเรียน หัวหน้าช้ันเรียนควบคุมการเดินแถวเข้า 
ห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ ยกเว้นนักเรียนห้องใดห้องหนึ่ง  
หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งคณะใด คณะหนึ่งท่ีครูขอพบหลังเลิก 
แถวให้ยืนรออยู่ก่อนในแถว 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

 
 
 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       …………ณ ………บริเวณโดมโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - - 

 
 

8.ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด 
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9.ประโยชน์ของโครงการ   
ประโยชน์ท่ีเกิดกับนักเรียน 
1. นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช้ันเรียนประจ าวัน 
2. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้รายวัน 
3. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก 
4. นักเรียนได้รับการพฒันาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก 
5. นักเรียนได้รับการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
ประโยชน์ท่ีเกิดกับครูและบุคลากร 
1. ครูและบุคลากรท างานร่วมกันเป็นคณะอย่างมีคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากรมีโอกาสในการคิดค้นวิธีการท างานใหม่ ๆ  
3. ครูและบุคลากรได้ใช้กิจกรรมหน้าเสาธงในการมอบหมาย ให้ความรู้ นัดหมายส่ิงต่าง ๆให้กับนักเรียน 
4. ครูและบุคลากรได้เห็น ข้อจ ากัด จุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนาของนักเรียน 
ประโยชน์ท่ีเกิดกับการบริหารจัดการ 
1. โรงเรียนได้แจ้งข่าวสาร แนวปฏิบัติ นโยบายให้กับนักเรียนได้รับทราบได้อย่างท่ัวถึง 
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักเรียนได้ในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ 
3. เกิดรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพ คุณลักษณะนักเรียนท่ีเป็นแบบเฉพาะของโรงเรียน 
 
 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
4 คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรม 
 

 
-การให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

 
-แบบประเมินการจัดกิจกรรมหน้า
เสาธง โรงเรียน 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
11. นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกนั

ในสังคม และได้ท ากิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกัน 

 
- คณะครูและนักเรียนให้
ความร่วมมือในกิจกรรม 

 
-แบบบันทึกกิจกรรมเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ 
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ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
            (นางสาวเสฎฐิกัลยา   ปานแอ๊ด) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
กิจกรรม พระราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 
ฝ่าย งานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาววลีพลอย  ทาชาติ   เบอร์โทรศัพท์ 062-3980302 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลกัษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
      พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาเพื่อมุ่ง
สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ซึ่งประกอบด้วย แนวพระบรมราโชบาย 4 
ประการ คือ ประการแรก การมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ประการท่ีสอง การมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง -มีคุณธรรม 
ประการท่ีสาม การมีงานท า-มีอาชีพ และประการสุดท้ายคือการเป็นพลเมืองดี ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
      โรงเรียนวัดบางกุฎีทองจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มี
โอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม และเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตาม พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 สู่การ
ปฏิบัติ รวมถึงสืบสานแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคน
เก่ง ตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

กิจกรรมท่ี  24.15 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี มีพื้นฐาน

ชีวิตท่ีมั่นคง และมีคุณธรรม 
3.2 เพื่อน้อมน าพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติให้บังเกิดผล 
3.3 เพ่ือประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
2.ครู  จ านวน 22 คน  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ท้ังหมดจ านวน 317  คน 
เชิงคุณภาพ 

          1. นักเรียนและบุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มี
คุณธรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 2563 

 

 
ครูวลีพลอย 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ด าเนินการในโครงการท่ีจะสนองพระบรมราโชบาย 
2. ส่งเสริมงานพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 
3. ติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 
 

ครูวลีพลอย 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
มี.ค. 2563 

 
ครูวลีพลอย 

 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
มี.ค. 2563 

 
ครูวลีพลอย 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 

 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
ค่าเอกสารในการด าเนินการจัดท า
โครงการ 

1,000 - - - - 

รวม 1,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
     มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิต ท่ีมั่นคงและมี
คุณธรรม ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

4. ผู้เรียนน้อมน าพระราโชบายของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 มาปฏิบัติ 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
12. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท า

หน้าท่ีเป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิต ท่ี
มั่นคงและมีคุณธรรม 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

      (นางสาววลีพลอย ทาชาติ) 
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ............ค่านยิม 12 ประการ........................ 
กิจกรรม............หอ้งเรียนต้นแบบ บ.ว.ร. รักษ์ศีล5.................... 
ฝ่าย........................บริหารงานทั่วไป....................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวเสฎฐิกัลยา ปานแอ๊ด   เบอร์โทรศัพท์  082-7251178 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย              4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
รอบครัวเป็นรากฐานท่ีส าคัญของสังคม แต่ด้วยความเปล่ียนแปลงทางด้านวัฒนธรรม และสภาพสังคมใน

ปัจจุบันท่ีพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาให้กับลูก อีกท้ังสภาวะเศรษฐกิจการท ามาเล้ียงชีพท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน และ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ล้วนก่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้อต่อการสนับสนุนให้ครอบครัวเข้มแข็งมี
เสถียรภาพ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย สะท้อนออกมาด้วยข่าวร้ายในแต่ละวัน เช่นภาพอาชญากรรม การ
ใช้ความรุนแรง การโกหกหลอกลวง การใช้ยาเสพติดส่ิงของมึนเมา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ท่ีไต่ระดับสูงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดเจน ผู้คนเริ่มสูญเสียหลักการท่ีถูกต้อง หันไปเชิดชูค่านิยมทางสังคมแทน แรงเช่ียวกรากเชิงวัฒนธรรมซัด
กระหน่ าส านึกเชิงศีลธรรม ส านึกแห่งความผิดชอบช่ัวดี เรื่องถูกกลายเป็นผิด เรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรม 

ในสภาวการณ์เช่นนี้ โรงเรียนจึงเป็นสถานีเพาะบ่มและฟื้นฟูศีลธรรมได้ดีท่ีสุด เป็นทางออกของปัญหาท้ังใน
ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนท่ีเยาวชนเหล่านั้นจะเติบใหญ่ ก้าวเข้าสู่
สังคมของการท างาน และร่วมกันก่อปัญหารอบใหม่จนอาจเป็นวัฏจักรที่ท าให้ปัญหาสังคมพอกพูนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

กรอบความคิดเรื่อง 7 กิจวัตรความดี เป็นกระบวนการรณรงค์ให้เกิดการน าธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเริ่มต้น
จากส่ิงเล็ก ๆ ท่ีเรียกว่า “กิจวัตร” เมื่อมีการฝึกฝนพัฒนาบ่อย ๆ จนเกิดเป็นนิสัยท่ีดีขึ้นในแต่ละบุคคล คือ “คิดดี พูด
ดี ท าดี” อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ก็จะเป็นรากฐานส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมท่ีสงบสุข โดยยึดหลักการท่ีว่า “เปล่ียนแปลงจากภายในสู่ภายนอก” คือไม่ว่าจะเกิด

กิจกรรมท่ี  24.16 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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ปัญหาใดขึ้น ทุกคนสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ โดยเริ่มต้นจากการปรับเปล่ียนตนเองก่อน ท าอย่างมีความสุข ท าด้วย
ความเข้าใจ เมื่อท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ปรับเปล่ียนตาม นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญท่ี
น าไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ ท่ีสูงยิ่งขึ้นไป เช่นความเคารพ ความกตัญญู ความอดทนเสียสละ เป็นตัน 

โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ด้วย 7 กิจวัตรความดี มีรูปแบบ กิจกรรมและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ และสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

อย่างไรก็ตาม 7 กิจวัตรความดี เป็นเพียงกรอบแนวทางปฏิบัติ ท่ีมีความยึดหยุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คุณครูสามารถวางแผนออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้ และหากมีการด าเนินการและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบท่ียั่งยืน ก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมสังคมท่ีดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ท่ีบ้าน และ
ส่งผลไปถึงชุมชนในท่ีสุด 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อน าธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักศีล 5 
3.2 เพื่อให้นักเรียนเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ 
3.3 เพื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 

4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรม ร้อยละ 60 

1. น าธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักศีล 5 
2. เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ 
3. พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง  

 

5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ติดโปสเตอร์ 7 กิจวัตรความดี ในห้องเรียน 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

กิจกรรมท่ี 2 จัดท าสมุดบันทึกความดีให้นักเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 

กิจกรรมท่ี 3 จัดท ากิจกรรม 7 กิจวัตรความดีประกอบด้วย 
กิจวัตรประจ าวัน 6 ข้อ และกิจวัตรประจ าสัปดาห์ 1 ข้อ  
ดังนี้  1. รักษาศีล 5 
       2.สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
       3. จัดระเบียบโต๊ะ เก้าอี้ ท าความสะอาดห้องเรียน 
       4. คิดดี...ด้วยการจับดีคนรอบข้าง 
       5. พูดดี...ด้วยการพูดจาไพเราะ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวเสฎฐิกัลยา 
ปานแอ๊ด 
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       6. ท าดี...ด้วยการท าบุญหรือบ าเพ็ญประโยชน์อย่าง 
น้อย 1 เรื่อง 
       7. ร่วมกิจกรรมช่ัวโมงสุขจริงหนอ ซึ่งเป็นกิจวัตร 
ประจ าสัปดาห์ อย่างน้อย 12 ครั้ง 

 
 
 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       …………ณ ………โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 
ค่าจัดท าบอร์ดติดโปสเตอร์และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดท า 

1,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 1,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 ได้รับส่ือสมุดบันทึกความดีเตือนสติและบันทึกผลงานความดีและโปสเตอร์ไปติดท่ีบ้าน เพื่อใช้พัฒนาตนเอง 
9.2 ได้รับเกียรติบัตร หากผ่านเกณฑ์ท่ีระบบวางไว้ 
9.3 โอกาสในการรับทุนการศึกษา 
9.4 มีโอกาสพัฒนาตนเอง ในด้านการใช้ทักษะด้านการส่ือสาร ทักษะชีวิต การใช้ส่ือเทคโนโลยี การสร้างภาวะความ
เป็นผู้น า และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเป็นพืน้ท่ีแสดงผลงานการเปล่ียนแปลงของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแล้ว
เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเอง 

 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
4 คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

 

 
-การให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

 
-แบบประเมินความพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
13. นักเรียนได้รู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

 
- คณะครูและนักเรียนให้
ความร่วมมือในกิจกรรม 

 
-แบบประเมินความพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 
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ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

     (นางสาวเสฎฐิกัลยา   ปานแอ๊ด) 
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............งานบริหารท่ัวไป............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ   4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
         มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    2) ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)  มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย   8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่               ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 พระราชทานพระราชด าริช้ีแนะ
แนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 เป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตนท่ีมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตของชาวไทยในอดีต โดยมองว่าโลกมีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบอยู่เสมอ มีเป้าหมาย
ท่ีจะรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ท่ีอาจต้องเผชิญ เพื่อการพัฒนาท่ีมั่นคงและยั่งยืน เหมาะส าหรับประชาชนในทุกระดับท่ี
จะใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต 

เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องจัดการการศึกษาในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ท่ีสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
และด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ครูและนักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 100 น าความรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันจริง 

โครงการล าดับท่ี  25 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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5.แผนปฏิบัติงาน 
ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ท างาน 

 
ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 

 
ก.ค. 2563 

 

 
น.ส.ภัทรสุดา  
น.ส.ภัทรสุดา  

 
น.ส.ภัทรสุดา  

 กิจกรรมทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(DO:D) 
1. ประชุมคณะครูสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แต่ละฐานการ
เรียนรู ้
3. ด าเนินกิจกรรมทักษะชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู ้
3.1 ฐานคนเล้ียงไก่ 
3.2 ฐานคนปลูกผัก 
3.3 ฐานความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปแบบประเมินผล 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคไปปรับใช้ในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ก.ค. 2563 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

 
31 มี.ค. 64 
31 มี.ค. 64 

 
 

31 มี.ค. 64 
 

31 มี.ค. 64 
 

31 มี.ค. 64 

 
 
 

นายปวินท์ 
 

นายปวินท์ 
 

นายปวินท์ 
 

นายปวินท์ 
น.ส.ภัทรสุดา 
น.ส.ภัทรสุดา 

 
นายปวินท์ 
นายปวินท์ 

น.ส.ภัทรสุดา 
 

น.ส.ภัทรสุดา  
 

น.ส.ภัทรสุดา 
 

น.ส.ภัทรสุดา 
 

6. สถานที่ 
 ตลอดปีการศึกษา 2563 (ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงินรายได้ อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

 

กิจกรรมทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ป้ายไวนิลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(เพิ่มเติม) 
2. ป้ายช่ือ(ป้ายไม้) วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
จัดท าฐาน  
 - ท าแปลงผักจากอิฐบล็อก 
 - ท าค้างปลูกผัก 
3. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4. พันธ์พืช ปุ๋ย 
ดิน และอุปกรณ์ท าเกษตร 

- - - 100,000 - 

รวมงบประมาณ - - - 100,000 - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นายปวินท์  แม้นเหมือน 

 
9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการด าเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
9.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบดูแลเขตรับผิดชอบของตนเอง 

 
 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทักษะชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
3. มแีหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 
แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 
แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
แบบประเมินกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
4. ครูและนักเรียนน าความรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันจริง 

รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองทุก
คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันจริง 

 
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

 
แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
      (นายปวินท์  แม้นเหมือน) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)   มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2542  หมวดท่ี  1  บทท่ัวไปความมุ่งหมาย  และหลักการ  

มาตราท่ี  6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้   อย่างมีความสุข     
นั่นหมายถึง     การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ  จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อน  ท่ี
จะพัฒนาอย่างอื่นให้มีประสิทธิผล 
 เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนมากและมีบริเวณโรงเรียนท่ีกว้างขวางจึงจ าเป็นต้องดูแล จัดตกแต่งภูมิ
ทัศน์บริเวณโรงเรียน อาคารและสถานท่ีให้ดูสวยงามเหมาะสมท่ีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีบริเวณร่มรื่นเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  มีความสุข มีความสะอาด และมีความปลอดภัยจากท่ีเรียนรู้ท่ีเล่นภายในโรงเรียน เมื่อเข้า
มาอยู่ในโรงเรียน และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาด รู้จักดูแลบริเวณอาคารสถานท่ี ของ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและสวยงามและถูกสุขลักษณะเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีภูมิทัศน์สวย  สถานท่ีน่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน  ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
         โรงเรียนวัดบางกุฎีทองเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องจัดการการศึกษาร่วมกับชุมชนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนและสร้างและปรับปรุงให้โรงเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 

 

 
 
 

โครงการล าดับท่ี  26 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดร่มรืน่ สวยงาม ปลอดภัย และ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
3.2 เพื่อดูแลซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้อยู่สภาพดีและปลอดภัยแก่นักเรียน 
3.3 เพื่อให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดสวนท่ีเป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้กับโรงเรียน  
3.3 เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนและช่วยกันดูแลบริเวณ
อาคารสถานท่ีเป็นเขตรับผิดชอบ  ร้อยละ 95 
2. นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รอ้ยละ 95 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและ
องค์กรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ท่ี
ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
พ.ค. 2563 

 

 
นายปวินท์  
นายปวินท์  

 
นายปวินท์  
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 

อาคารประกอบ 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน(DO:D) 
1. ประชุมคณะครูสร้างความตระหนักในการช่วยดูแล
บ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ 
2. เมื่อพบอาคารเรียน อาคารประกอบช ารุด ท าบันทึก
เสนอผู้อ านวยการขออนุญาตซ่อมแซม 
3. ส่งรายการให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดจ้างซ่อมแซม 
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ /อาคารเรียน ตามท่ีได้รับการ
อนุมัติ 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2 น าปัญหาาและอุปสรรคไปปรับประยุกต์เพื่อพัฒนา
งานในครั้งต่อไป 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ก.พ. 2564 
 

มี.ค. 2564 
 

มี.ค. 2564 
 

 
 
 
 

นายปวินท์  
 
 

นายปวินท์  
 
 

นายปวินท์  
 

นายปวินท์  
 
 

นายปวินท์  
 

นายปวินท์  
 

นายปวินท์  
  

2 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมนอกอาคาร 
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ช้ีแจงการพัฒนาอาคารและสถานท่ี 
2. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาตามแผนงาน 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมนอกอาคาร 
4. ดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมนอกอาคาร 
ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปแบบประเมินผล 
ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 

15 พ.ค. 63 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
31 มี.ค. 64 
31 มี.ค. 64 

 
 

 
 
 

นายปวินท์  
และสภา
นักเรียน 

 
 

นายปวินท์  
นายปวินท์  
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

31 มี.ค. 64 
 

31 มี.ค. 64 
 

31 มี.ค. 64 

นายปวินท์  
 

นายปวินท์  
 

นายปวินท์  
 

6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงิน
โครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 

กิจกรรมซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ 

- จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมวัสดุท่ีช ารุด 
- จัดซื้อวัสดุส าหรับตกแต่งห้องเรียน อาคาร

เรียน  

10,000 - - - - 

2 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมนอก
อาคาร 

- จัดซื้อปุ๋ย พันธ์พืช และอุปกรณ์การเกษตร  
10,000 - - - - 

รวมงบประมาณ 20,000 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นายปวินท์  แม้นเหมือน 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
 9.1 นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 9.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา 
 9.3 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ท่ีปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 9.4 นักเรียนช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนและช่วยกันดูแล
บริเวณอาคารสถานท่ีเป็นเขตรับผิดชอบ   
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
4 ครูและนักเรียนช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซม ดูแล

รักษาสภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนและช่วยกัน
ดูแลบริเวณอาคารสถานท่ีเป็นเขตรับผิดชอบ   

5 นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 

- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
14. โครงการสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กร
ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

3.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ท่ีปลอดภัย 
น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 4.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา 

 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
-รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
-รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
-รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 
      (นายปวินท์  แม้นเหมือน) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
กิจกรรม ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
  1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
  4)  ใฝ่เรียนรู้   5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รัก
ความเป็นไทย   8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม       ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2542  หมวดท่ี  1  บทท่ัวไปความมุ่งหมาย  และหลักการ  

มาตราท่ี  6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้   อย่างมีความสุข     
นั่นหมายถึง     การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ  จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อน     
ท่ีจะพัฒนาอย่างอื่นให้มีประสิทธิผล 
 เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนมากและมีบริเวณโรงเรียนท่ีกว้างขวางจึงจ าเป็นต้องดูแล จัดตกแต่งภูมิ
ทัศน์บริเวณโรงเรียน อาคารและสถานท่ีให้ดูสวยงามเหมาะสมท่ีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีบริเวณร่มรื่นเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  มีความสุข มีความสะอาด และมีความปลอดภัยจากท่ีเรียนรู้ท่ีเล่นภายในโรงเรียน เมื่อเข้า
มาอยู่ในโรงเรียน และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาด รู้จักดูแลบริเวณอาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและสวยงามและถูกสุขลักษณะเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีภูมิทัศน์สวย  สถานท่ีน่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน  ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
         โรงเรียนวัดบางกุฎีทองเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องจัดการการศึกษาร่วมกับชุมชนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนและสร้างและปรับปรุงให้โรงเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
 

 
 

กิจกรรมท่ี  26.1 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดร่มรื่น สวยงาม 

ปลอดภัย และ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
3.2 เพื่อดูแลซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้อยู่สภาพดีและปลอดภัยแก่นักเรียน 

4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียนและช่วยกันดูแล
บริเวณอาคารสถานท่ีเป็นเขตรับผิดชอบ  ร้อยละ 
95 
 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและ
องค์กรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ท่ี
ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

 
2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

(DO:D) 
1. ประชุมคณะครูสร้างความตระหนักในการ
ช่วยดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
2. เมื่อพบอาคารเรียน อาคารประกอบช ารุด 
ท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการขออนุญาต
ซ่อมแซม 
3.  ส่งรายการให้ เ จ้ าหน้ า ท่ีพั ส ดุ  จัดจ้าง
ซ่อมแซม 
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ /อาคารเรียน ตามท่ีได้รับ
การอนุมัติ 

 
 

พ.ค. 2563 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 

ครูปวินท์ 
 
 

ครูปวินท์ 
 
 

ครูปวินท์ 
 

ครูปวินท์ 
และนายอัชญา 

 
3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

20 มี.ค. 64 
 

ครูปวินท์ 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

 
31 มี.ค. 64 

 
31 มี.ค. 64 

 
ครูปวินท์ 

 
ครูปวินท์ 

 

6. สถานที่ 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงิน
โครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมวัสดุท่ีช ารุด 
- จัดซื้อวัสดุส าหรับตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียน 

10,000 - - - - 

รวมงบประมาณ 10,000 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นายปวินท์  แม้นเหมือน 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
 9.1 สภาพห้องเรียน ห้องประชุม อาคารเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดร่มรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย และ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 9.2 อาคารเรียนและอาคารประกอบให้อยู่สภาพดีและปลอดภัยแก่นักเรียน 
 

10 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
4 ครูและนักเรียนช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซม 

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม บริเวณโรงเรียน
และช่วยกันดูแลบริเวณอาคารสถานท่ีเป็น
เขตรับผิดชอบ   

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลลัพธ์ (Out Come) 

1.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและ
องค์กรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

2.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ท่ี
ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 

3.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา 

 
-รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 
 

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
      (นายปวินท์  แม้นเหมือน) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
กิจกรรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมนอกอาคาร 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)   มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่               ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2542  หมวดท่ี  1  บทท่ัวไปความมุ่งหมาย  และหลักการ  

มาตราท่ี  6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้   อย่างมีความสุข     
นั่นหมายถึง     การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ  จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อน  ท่ี
จะพัฒนาอย่างอื่นให้มีประสิทธิผล 
 เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนมากและมีบริเวณโรงเรียนท่ีกว้างขวางจึงจ าเป็นต้องดูแล จัดตกแต่งภูมิ
ทัศน์บริเวณโรงเรียน อาคารและสถานท่ีให้ดูสวยงามเหมาะสมท่ีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีบริเวณร่มรื่นเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  มีความสุข มีความสะอาด และมีความปลอดภัยจากท่ีเรียนรู้ท่ีเล่นภายในโรงเรียน เมื่อเข้า
มาอยู่ในโรงเรียน และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาด รู้จักดูแลบริเวณอาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและสวยงามและถูกสุขลักษณะเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีภูมิทัศน์สวย  สถานท่ีน่าอยู่  น่าดู  น่าเ รียน  ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
         โรงเรียนวัดบางกุฎีทองเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องจัดการการศึกษาร่วมกับชุมชนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนและสร้างและปรับปรุงให้โรงเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
 

กิจกรรมท่ี  26.2 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดสวนท่ีเป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้กับโรงเรียน  
3.2 เพ่ือให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 95 
 

1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ท่ี
ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา 

 

5.แผนปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณ 
2. แต่งต้ังคณะด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(DO:D) 
1. ช้ีแจงการพัฒนาอาคารและสถานท่ี 
2. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาตามแผนงาน 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมนอกอาคาร 
4. ดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมนอกอาคาร 
 

 
 

พ.ค. 2563 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
 

ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 
ครูปวินท์ 

และนายอัชญา 
3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 

1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

20 มี.ค. 64 
 

ครูปวินท์ 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

 
31 มี.ค. 64 

 
31 มี.ค. 64 

 
ครูปวินท์ 

 
ครูปวินท์ 

 
6. สถานที่ 

 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน เงินโครงการ
เรียนฟรี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 
จัดซื้อปุ๋ย พันธ์พืช และอุปกรณ์ในการดูแล
ความสะอาด 

10,000 - - - - 

รวมงบประมาณ 10,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

นายปวินท์  แม้นเหมือน 
 

9.ประโยชน์ของกิจกรรม  
9.1 โรงเรียนได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดสวนท่ีเป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้กับโรงเรียน  
9.2 นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1.นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลลัพธ์ (Out Come) 

1.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและ
องค์กรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

2.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ท่ี
ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 

3.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา 

 
-รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

      (นายปวินท์  แม้นเหมือน) 
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานท่ัวไป............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2542  หมวดท่ี  1  บทท่ัวไปความมุ่งหมาย  และหลักการ  

มาตราท่ี  6  ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม   และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข   นั่น หมายถึง  การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ  จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อม
เสียก่อน  ท่ีจะพัฒนาอย่างอื่นให้มีประสิทธิผล 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  ได้ด าเนินการจัดวางระบบตามกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตระหนักถึงความ
จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย
ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไป
ด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  การระมัดระวังตน  หลีกเล่ียงอบายมุขต่าง ๆ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมครู
และผู้ปกครองให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

 3.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจ าแนกตามกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียง และกลุ่มพิเศษ 

โครงการล าดับท่ี  27 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.3  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย  การระมัดระวังตน  หลีกเล่ียงอบายมุข 
        ไม่เสพ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา  

3.4  เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู และผู้อื่น และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   3.5  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความสามารถทางสติปัญญา 
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความมั่นใจ    กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3.6 เพื่อจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3.7 เพื่อให้นักเรียนท่ีด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น 
3.8 เพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการคุ้มครองจากอุบัติเหตุ 
3.9 เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
ได้รับการดูแล ร้อยละ 100 

1.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจ าแนกตามกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียง และ
กลุ่มพิเศษ 
2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย  การระมัดระวังตน  
หลีกเล่ียงอบายมุข ไม่เสพ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิง
มอมเมา และโรคทางเพศสัมพันธ์ 
3.  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู และผู้อื่น และด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความสามารถทางสติปัญญา
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความมั่นใจ    กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
5. นักเรียนท่ีเรียนดี ความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุน
ช่วยเหลือ 
6. นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการคุ้มครองจากอุบัติเหตุ 
 
 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 โรงเรียนสีขาว   
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2563 มิถุนายน 2563 ครูทุกท่าน 

-กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึกในการป้องกันและเฝ้า
ระวังปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 

มิถุนายน 2563 ครูทุกท่าน 

-กรอกและสรุปข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1  ครูอติกานต์  
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ปีการศึกษา2562  ติงชาติ และ 
ครูทุกท่าน 

-กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปีการศึกษา 2563 มิถุนายน 2563 ครูทุกท่าน 
-กิจกรรมรณรงค์วันงดด่ืมสุราแห่งชาติประจ าปีการศึกษา 2563 มิถุนายน 2563 ครูทุกท่าน 

- กิจกรรมวัยใส ใส่ใจสุขภาพ / ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
AIDS 

กรกฎาคม 2563 ครูทุกท่าน 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ครูทุกท่าน 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ ตลอดปีการศึกษา ครูทุกท่าน 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเย่ียมบ้าน ตลอดปีการศึกษา ครูทุกท่าน 

 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง และ ในชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่  
 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000 - - - - 
2 จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว 20,000     
3 จัดกิจกรรมมอบทุน 1.000     
4 ค่าเดินทางเย่ียมบ้านนักเรียน 1,000     

รวมทั้งสิ้น 25,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ / นายปวินท์  แม้นเหมือน / นางสาวณัฐกานต์  
ตาปัญโญ/ และนายกัมพล  เบญจาธิกุล และคุณครูทุกท่าน 
9.ประโยชน์ของโครงการ   

9.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้รับความช่วยเหลือ 
9.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจ าแนกตามกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียง และกลุ่มพิเศษ 
9.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย  การระมัดระวังตน  หลีกเล่ียงอบายมุข 

 ไม่เสพ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา  
9.4นักเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู และผู้อื่น และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
9.5นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม 

จริยธรรมมีความมั่นใจ   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
9.6นักเรียนท่ีเรียนดี ความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนช่วยเหลือ 
9.7นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการคุ้มครองจากอุบัติเหตุ 
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10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
4 นักเรียนท่ีด้อยโอกาส และนักเรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
5 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย  
การระมัดระวงัตน  หลีกเล่ียงอบายมุข 
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อน  ครู และผู้อื่น และด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี มีความสามารถทางสติปัญญา
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความมั่นใจ    
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. นักเรียนท่ีเรียนดี ความประพฤติดี และขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับทุนช่วยเหลือ 
6. นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการ
คุ้มครองจากอุบัติเหตุ 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจ าแนกตามกลุ่ม
ปกติ  กลุ่มเส่ียง และกลุ่มพิเศษ 
2.  นักเรียนมีความปลอดภัย ระมัดระวังตน  หลีกเล่ียง
อบายมุข ไม่เสพ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพ
ติด และส่ิงมอมเมา  
3.  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู และผู้อื่น 
และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มี
ความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วย
คุณธรรม จริยธรรมมีความมั่นใจ    กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
5. นักเรียนท่ีมีความจ าเป็นได้รับทุนช่วยเหลือ 
6. นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการคุ้มครอง
จากอุบัติเหตุ 
 

 
- ผลการด าเนินโครงการ 
 
 

 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
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ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
         ( นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ )   

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม ทุนการศึกษา 
ฝ่าย บริหารงานบริหารท่ัวไป      งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ เบอร์โทรศัพท์ 083-4730125 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
        การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันกับโลก
ปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3.3 เพ่ือให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีดีข้ึน 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษา ร้อยละ 80 

 

กิจกรรมท่ี  27.1 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
 

เดือน กรกฎาคม 2563 
 

 
 

นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
  2.1 คัดเลือกนักเรียนท่ียากจน  
  2.2 เชิญผู้ปกครองพบผู้บริหาร  
  2.3 มอบทุนการศึกษา 

   
เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง 
เดือนมีนาคม 2564 
 

 
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 
 และครูประจ าช้ันทุกท่าน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

  
เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง 
เดือนมีนาคม 2564 
 

 
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

 
 เดือนมีนาคม 2564 
 

 
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวดับางกุฎีทอง 99/20 หมู่ท่ี 2   
ต าบล บางกะดี  อ าเภอ  เมืองปทุมธานี   จังหวัด ปทุมธานี  
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน   -  บาท  

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1       

รวม      
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองท่ีมีฐานะยากจนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามโครงการ ช่วยเหลือนักเรียนโดย
ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน และเรียนได้อย่างมีความสุข 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

4 นักเรียนได้รับการประเมิน SDQ 
 
-การประเมิน SDQ การ
เย่ียมบ้าน  

 
-แบบประเมิน SDQ 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
15. นักเรียนได้รับความช่วยเหลืออย่าง ใกล้ชิด 

-มอบทุนการศึกษา -แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

               

              
ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

                       ( นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ)   
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ 
ฝ่าย   บริการงานบริหารท่ัวไป  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ เบอร์โทรศัพท์ 083-4730125 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุง่มั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 
       เพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุภาพกาย และสุขภาพจิตท่ี
ดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาท่ีเกิดขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากรและนักเรียน 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการคุ้มครองจากอุบัติเหตุ 
3.2 เพื่อสร้างขวัญ  ก าลังใจให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร 
3.3 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรและนักเรียนประมาณ   366    คน มีการประกันอุบัติเหตุตลอดปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรและนักเรียนได้รับการบริการด้านประกนัอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 

 

กิจกรรมท่ี  27.2 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
เดือน มีนาคม 2563 

 

 
นางสาวณัฐกานต์  

ตาปัญโญ 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ส ารวจความต้องการท าประกัน 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงรายละเอียดเป้าหมายของ

กิจกรรม พิจารณาเลือกบริษัทประกัน และมอบหมาย
ภาระงาน 
3. ด าเนินตามกิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ 
    3.1 ดูแลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนใน โรงเรยีนและ
ท่ีบ้าน  
    3.2 ประสานระหว่างนักเรียน , ผู้ปกครอง , 
โรงพยาบาล และ ตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ 

 
เดือน พฤษภาคม 2563 
ถึง พฤษภาคม 2564 

 
 

นางสาวณัฐกานต์  
ตาปัญโญ 

และ ครูทุกท่าน 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
เดือน มีนาคม 2563 

 

นางสาวณัฐกานต์  
ตาปัญโญ 

 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

 
เดือน มีนาคม 2563 

 

นางสาวณัฐกานต์  
ตาปัญโญ 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
           ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวดับางกุฎีทอง 99/20 หมู่ท่ี 2  ต าบล บางกะดี  อ าเภอ  
เมืองปทุมธานี   จังหวัด ปทุมธานี  
7.งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 
เงินโครงการเรียนฟรี

อย่างมีคุณภาพ 

1 ค่าแฟ้ม, เอกสาร      
รวม  500     

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
8.1 นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุทุกคน 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
9 ความพึงพอใจในการได้รับความคุ้มครอง 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
16. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 
สังเกต/สอบถาม 
 
 

 
แบบสังเกต 

 
 
        

         
ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

     (นางสาวณัฐกานต์  ตาปัญโญ) 
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์  
นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ เบอร์โทรศัพท์ 087-8486229 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                      มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากโรงเรียนแล้ว ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา คือ 

ผู้ปกครอง และชุมชน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีแท้จริง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 
หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน     ซึ่งถือเป็นผู้ท่ีจะพัฒนาชาติ บ้านเมืองต่อไป      
ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได้บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์ใน
สังคมเป็นอย่างมาก  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากก็คือ  เยาวชน  ท่ีอยู่ในสถาบันครอบครัวอันประกอบด้วย พ่อ  แม่  ซึ่งมี
เวลาให้ลูก ๆ น้อยลง  บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมส่ังสอน  ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลาน  ท าให้การดูแล
เยาวชนไม่ท่ัวถึง  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนจึงได้จัดโครงการเย่ียมบ้านขึ้น  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรยีน  อีกท้ังยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียน  เป็นการเสริมสร้าง  พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 

กิจกรรมท่ี  27.3 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน น าไปสู่การแก้ปัญหา การติดตาม การป้องกันและส่งเสริม

พฤติกรรมนักเรียน 
3. เพื่อได้รับข้อมูล  ความต้องการช่วยเหลือผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้น าชุมชน 
4. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับไปศึกษา แก้ปัญหาและพัฒนาในขั้นตอนต่อไป 
5. เพื่อแก้ไขนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. เพื่อครู-ผู้ปกครอง ชุมชนมีความสัมพันธ์และความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 

4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองได้รับการเย่ียมบ้าน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
ครู  ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์และความรู้สึกดีต่อกัน ได้รับข้อมูลความต้องการ การช่วยเหลือจาก

ผู้ปกครองนักเรียนและผู้น าชุมชน นักเรียนมีพฤติกรรมปกติ ป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนสามมารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขัน้วางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
1-15 พฤษภาคม 

2563 
 

ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ 
และครูทุกท่าน 

 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
26. ครูด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
27. ครูรวบรวมข้อมูลและสรุปผล 
28. ครูน าผลท่ีได้ไปดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

18 พฤษภาคม – 28 
สิงหาคม 2563 

ครูทุกท่าน 
 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1 กันยายน2563 – 
26 กุมภาพันธ์ 2564 

ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ 
และครูทุกท่าน 

 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

1-26 กุมภาพันธ์ 
2564 

ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ 
และครูทุกท่าน 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
15 ฤษภาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 

 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน.....................18,000.............................บาท ( หนึ่งหม่ืนแปดพนับาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 ค่าเอกสารเย่ียมบ้านนักเรียน  3,000    
2 ค่าน้ ามัน/ยานพาหนะ  15,000    

รวม      
* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
8.1   โรงเรียนสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8.2  ครูรับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน และน าไปสู่การแก้ปัญหา การติดตาม การป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรม

นักเรียน 
8.3  ครูรับรู้ความต้องการช่วยเหลือของผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้น าชุมชน 
8.4 ครูข้อมูลท่ีได้รับไปศึกษา แก้ปัญหาและพัฒนาในขั้นตอนต่อไป 
8.5 ครูแก้ไขนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
8.6 ครู-ผู้ปกครอง ชุมชนมีความสัมพันธ์และความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 

 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

9 ครูได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน น าไปสู่การ
แก้ปัญหา การติดตาม การป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียน 

10 ครูได้รับข้อมูล  ความต้องการช่วยเหลือผู้ปกครอง  นักเรียน
และผู้น าชุมชน 

11 ครูน าข้อมูลท่ีได้รับไปศึกษา แก้ปัญหาและพัฒนาในขั้นตอน
ต่อไป 

 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
- แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
12 ครูรับทราบปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนให้อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
13 ครู-ผู้ปกครองมีความเข้าใจอันดี ท าให้ ชุมชนมี

ความสัมพันธ์และความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 
ผลลัพธ์ (Out Come) 

17. โรงเรียนสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

18. ปัญหา การติดตาม การป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียนได้รับการแกไ้ข 

19. ข้อมูลความต้องการช่วยเหลือผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้น า
ชุมชนไปแก้ไข 

20. น าข้อมูลท่ีได้รับไปศึกษา แก้ปัญหาและพัฒนาในขั้นตอน
ต่อไป 

21. พฤติกรรมเบ่ียงเบนของนักเรียนได้รับการดูแลให้ในเกณฑ์
ปกติ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

22. ครู-ผู้ปกครอง ชุมชนมีความสัมพันธ์และความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 
 

 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
 

 
 

 
              

ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
           ( นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ )   

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ โทร. 087-8486229 
 สนองกลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้เท่า

ทันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์เหมาะแก่การเวลา การด าเนินการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเส่ียงและวัยเส่ียง
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรียนรู้โทษและพิษภัยยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธหลักเล่ียงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุ่นมั่วสุมยาเสพติดและอบายมุขตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้จักประหยัดอดออม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ 
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง อย่างแท้จริง  

นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมนักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่น ามาจัดหมวดหมู่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน  ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของสถานศึกษา  ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขท่ีมีผลกระทบต่อ
ตนเอง เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

 

กิจกรรมท่ี  27.4 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข    
2. เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย ของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการ 

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  3. เพื่อเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเอง 
4.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ร้อยละ 85 

2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย ของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกนัยาเสพติด ไม่มีพฤติกรรมเส่ียงของยาเสพติด  
โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองมีคุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ วินัย ของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ไม่มีพฤติกรรมเส่ียงของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขท่ีมีผลกระทบต่อตนเองสามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

1-15 พฤษภาคม 
2563 

 

ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ /  
ครูปวินท์  แม้นเหมือน 

 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
29. กิจกรรมท่ีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี  
30. กิจกรรมท่ีวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปีการศึกษา 

2563 
31. กิจกรรมท่ีรณรงค์วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ ประจ าปี

การศึกษา 2563 

เดือนมิถุนายน 2563 
ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

ครูทุกท่าน 
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ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

32. กิจกรรมท่ีกิจกรรมวัยใส ใส่ใจสุขภาพ / ป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
AIDS 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 เดือนมกราคม ถึง
กุมภาพันธ์ 2564 
 

ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ /  
ครูปวินท์  แม้นเหมือน 

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 
 

ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ /  
ครูปวินท์  แม้นเหมือน 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 
1 อุปกรณ์ส่ือรณรงค์ 3,000     
2 เอกสาร ใบความรู้ 2,000     

รวม 5,000     
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
2. นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย ของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการ 

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  3. นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภยัของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเอง 
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9.ตัวชีวั้ดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม   และวัฒนธรรมใน

การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
2. นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย 

ของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการ 
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  3. นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภยัของยา
เสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการ

ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย ของ

สถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการ 
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  3. นักเรียนตระหนักถงึโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรค
เอดส์ อุบัติภัย และอบายมุขท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
 

 
ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 

           ( นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ )   
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 
 



 

 

411 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1] |      

 
 
 
 
ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน     ฝ่ายบริหารงานบริหารท่ัวไป  งานประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที ่   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
    3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ......... โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรยีนวัดบางกุฎีทอง...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย         4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย       8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  จึง
มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิถีทางหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจ ให้การบริการข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและชัดเจน 
ท้ังนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความรู้ความเข้าใจอันดีและให้การสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน เป็นส่ือกลางระหว่างครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลท่ัวไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และได้รับประโยชน์จากข่าวสารท่ีจัดท า โดย
มีการเผยแพร่ข่าวสาร บทความ กิจกรรม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนอีกด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าวเห็นสมควรให้มีการจัดท าโครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง โดยเป็นการ
ส่ือสารท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผลงานของสถานศึกษา 
บุคลากร และนักเรียน เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนสาธารณะชน ได้รับรู้ ข่าวสารด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้ทราบอย่าง
กว้างขวางต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 

3.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 
3.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

โครงการล าดับท่ี  28 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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4.เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรม
ต่างๆ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน  
   - ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเพจโรงเรียน 
   - เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
   - ป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารโรงเรียน 
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

พฤษภาคม 2563 นางสาวอติกานต์ 
ติงชาติ 

ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเพจโรงเรียน 
- จัดท าเว็บไซต์โรงเรียน 
- จัดป้ายนิเทศน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

พฤษภาคม 2563 
- 

มีนาคม 2564 

นางสาวอติกานต์ 
ติงชาติ 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 นางสาวอติกานต์ 
ติงชาติ 

ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน/พฒันางานต่อไป 

มีนาคม 2564 นางสาวอติกานต์ 
ติงชาติ 

 
 
 

6. สถานที่   
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 จัดท าป้ายนิเทศ 1,600 - - - - 
3 วัสดุส าหรับตกแต่งป้ายนิเทศ 400 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,000 - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอติกานต์  ติงชาติ 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ  
9.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 
9.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
9.3 การด าเนินประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบและมีความชัดเจน 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ท่ีมึความพึงพอใจการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียน 
 

- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
- ผลการประเมินโครงการ 

แบบประเมินโครงการ 
- รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสาร
ความรู้และกิจกรรมต่างๆ  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่
สาธารณชน 
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
4. การด าเนินประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบและมีความชัดเจน 

 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
- ผลการประเมินโครงการ 

 
- แบบประเมินโครงการ 
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ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอติกานต์  ติงชาติ) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานบริหารท่ัวไป............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดบางกฎุีทอง ประจ าปีการศึกษา 2562...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตยสุ์จริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิต
สาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพด้านการขาย 
และความซื้อสัตย์  อีกท้ังเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ซื้อสินค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาด กิจกรรมร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียนวัดบางกุฎีทองนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทักษะการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ ต่อผู้เรียนและเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
3.  วัตถุประสงค์ 
3.1. เพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้นักเรียนในราคาท่ีเหมาะสม 

 3.2  เพื่อฝึกความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบของนักเรียน 
 3.3  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการซื้อ-ขาย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.4 เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
 

4.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองซือ้
ของในราคาท่ีเหมาะสม ร้อยละ 
100 
 

1. นักเรียนซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม  
2. นักเรียนฝึกความซื้อสัตย์ในการซื้อ-ขาย ร้อยละ 100 
 

โครงการล าดับท่ี  29 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละ อุปกรณ์
ลูกเสือ 

ปีการศึกษา 2563 ครูชนิดา  ศรีเมือง/  
ครูจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ /   

ครูสมคิด  อุไรล้ า / 
 ครูวนิดา  ไชยคินี /  
ครูธนาภรณ์  มิ่งค า 

กิจกรรมท่ี 2 จ าหน่ายไอศครีม ปีการศึกษา 2563 

 
 

6. สถานที่   ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง และโรงอาหาร  
7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 

เงินอุดหนุน 
เงินโครงการเรียนฟรี

อย่างมีคุณภาพ 
เงิน

รายได้ 
อื่นๆ 

งบ
ด าเนินง

าน 

งบ
ลงทุ
น 

1 
จัดท าเอกสารรายงานรายรับรายจ่ายร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

- - - . - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - 
* ถัวจ่ายทุกรายการ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชนิดา ศรีเมือง/ นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนกรศุภเลิศ/ นางสาวสมคิด อุไรล้ า/ 
 นางสาวธนาภรณ์  มิ่งค า 

 

9. ประโยชน์ของโครงการ   
1. นักเรียนซื้อสินค้าในราคาท่ีเหมาะสม 

2  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบของนักเรียน 
3  นักเรียนได้ฝึกการซื้อ-ขาย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
4  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1.  นักเรียนเห็นความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริตและฝึกความ
รับผิดชอบ 
2.  นักเรียนมีทักษะการซื้อ-ขาย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
3. นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการท างานหารายได้ระหว่างเรียน 

 
- ประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 

 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ผลลัพธ์ (Out Come) 
1.  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
2.  นักเรียนการซื้อ-ขายเป็น 
3. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
 

 
- ผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

 
     

           
 ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ ) 
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน...............บริหารงานท่ัวไป............................. 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ.........สานสัมพันธ์ บ.ว.ร.. (บ้าน วัด โรงเรียน)...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย           4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย         8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กล่าวถึงการมีส่วน

ร่วมไว้ในมาตรา 8 (2)ว่าให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 58 ได้บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่าสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติ ตามโดยการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้ังนี้เมื่อผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาท า
ให้สถานศึกษาได้รับ การยอมรับจากชุมชน  ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษาโดยการ สนับสนุนและให้ความร่วมกับ
สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545มาตรา 6 กล่าวไว้ ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ "สานสัมพันธ์ บ.ว.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน)" 
ขึ้นเพื่อ สร้างเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชนโดยมี 
การจัดประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
เพื่อแลกเปล่ียนความคิด ทัศนคติและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการ ท่ีเหมาะสมตามวัยเป็น
คนเก่งคนดีและ มีความสุข 

จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จึงได้จัดท า โครงการ "สานสัมพันธ์ บ.ว.ร. (บ้าน วัด 
โรงเรียน)"  ขึ้นเพื่อ สร้างเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชนโดยมีการใช้โรงเรียน บ้านและชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

โครงการล าดับท่ี  30 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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เพื่อแลกเปล่ียนความคิด ทัศนคติและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนานักเรียน  ให้มีพัฒนาการ ท่ีเหมาะสมตามวัยเป็น
คนเก่งคนดีและ มีความสุข 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชน  
2. เพื่อให้โรงเรียนบ้านและชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของนักเรียน  
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนบ้านและชุมชน ตลอดจน

ปลูกฝังทักษะชีวิตท่ีดีต่อไปในอนาคต 
4.เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1.  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัด
บางกุฎีทอง จ านวน 23 คน 
2. คณะกรรมการสถาน 
ศึกษา  จ านวน 9  คน 
3. ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ถึง ม.3 

1. ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
2. โรงเรียนบ้านและชุมชนมีความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
3. โรงเรียนบ้านและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบทบาท
หน้าท่ีของ ตนเองในการปลูกฝังทักษะชีวิตท่ีดีให้กับเด็ก 

5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมกรรมการสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  ปีละ 2 ครั้ง 25  มิถุนายน 2563 
19  กุมภาพันธ์  2563 

ครูเพ็ชรา 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563  ปีละ 2 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2563 
13  ธันวาคม  2563 

ครูภัทธีมา 

 

6. สถานที่   (ระบุสถานท่ี ท่ีด าเนินโครงการ) 
       …………ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง………………………. 
7.งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่างมี
คุณภาพ 

เงินรายได้ อื่นๆ งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

1. 
กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  
ปีละ 2 ครั้ง 

2,000 - - - - 

 - ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 1,500 - - - - 
 - ค่าเครื่องด่ืม  อาหารว่าง 500 - - - - 
2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา 2563  ปีละ 2 ครั้ง 5,000 - - - - 
 - ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ 2,000 - - - - 
 - ค่าเครื่องด่ืม   3,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 7,000 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเพ็ชรา สงกะมิลินท์/ นางสาวภัทธีมา ชัยมงคล /และนางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนบ้านและชุมชน ตลอดจนปลูกฝัง

ทักษะชีวิตท่ีดีต่อไปในอนาคต 
 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
4 ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
 

5 โรงเรียนบ้านและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาและบทบาทหน้าท่ีของ ตนเองในการปลูกฝัง
ทักษะชีวิตท่ีดีให้กับเด็ก 

 
-ตรวจสอบแผนพัฒนา
คุณภาพโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
-ผลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

 
-แบบประเมินการเขียน
แผนพัฒนาคุณภาพ 
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการสร้างความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการศึกษาและบทบาทหน้าท่ีของ
โรงเรียนบ้านและชุมชน ตลอดจนปลูกฝังทักษะชีวิตท่ีดี
ต่อไปในอนาคตได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาโรงเรียนร้อยละ 85 

 
-รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
-แบบประเมินแผน 
 
 

   
ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์) 
 

 
ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 



 

 

 

421 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1] |       

 
 

โครงการ.....โครงการสานสัมพันธ์ บ.ว.ร. ......  
กิจกรรม.......ประชุมผู้ปกครอง  ปการศึกษา 2563...... 
ฝ่าย...........บริหารงานทั่วไป.......... งาน......ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์
…นางสาวภัทธีมา…ชัยมงคล…………เบอร์โทรศัพท์ ...0984913598..... 
สนองกลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย    8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนใหมีความรู และมีทักษะดานตางๆ รวมทั้งการสรางเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีนั้นโรงเรียนไม
สามารถด าเนินการไดโดยล าพัง ถาขาดการประสานงานและชวยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผูปกครองมีส
วนในการอบรมดูแลนักเรียนซึง่เปนบุตรหลานของตนเอง โรงเรียนจึงมีความจ าเปนอยางยิ่งท่ีจะมีการประสานงาน 
ติดตอและแลกเปล่ียนขอมูล อันเปนประโยชนในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง เปนคนดี และอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนรว่มให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
3.3 เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสรมิการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ 

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูท่ีปรึกษา ท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ปกครอง 

นักเรียนอันเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะ 
น าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
 

กิจกรรมท่ี  30.1 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธาน ี
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4.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1 ครู และผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   โรงเรียนวัด

บางกุฎีทอง 
เชิงคุณภาพ 
1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ร้อยละ 85 
2.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนรว่มให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนร้อยละ 85 
3. ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
4 ให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูท่ีปรึกษา ท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน 

อันเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียน ซึง่จะน าไปสู่ความร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนร้อยละ 85 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. ประชุม วางแผนก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ตลอดปี
การศึกษา บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
2. จัดเตรียมเอกสารส าหรับด าเนินการประชุม 2563 โรงเรียน
วัดบางกุฎีทอง 

 
 
 

 
 
 

2 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียน 
2. จัดเตรียมสถานท่ีการประชุม 
3. จัดท าหนังสือค าส่ังแต่งต้ังครูประจ าช้ันตามห้องเรียน 
4.ด าเนินการประชุมผู้ปกครองรวมทั้งหมด 
5. ด าเนินการประชุมเป็นรายห้องตามท่ีประจ า 
ห้องเรียนต่างๆ 
6. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง 

  

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

  

4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
............ภาคเรียนละ 1 คร้ัง.......ปีการศึกษา 2563......... 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน.................5,000.................บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1 
ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ 

2,000.00 - - - - 

2 ค่าเครื่องด่ืม 3,000.00 - - - - 
รวม 5,000.00 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  
 8.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
     8.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
     8.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
          8.4 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีโอกาสพบปะกับครูท่ีปรึกษา ท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ปกครอง 
นักเรียนอันเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะ 
น าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Out Put) 

1. ผู้เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 เข้าร่วมการ
ประชุมมีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้ปกครองกับโรงเรียน 
2. ผู้เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 ได้มีส่วนร่วม
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโรงเรียน  
3. ผู้เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ  
4. ผู้เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 มีโอกาสพบปะ

 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
กับครูท่ีปรึกษา ท าให้พบปะกับครูท่ีปรึกษา ท าให้
เกิดสัมพันธภาพท่ีดี ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอัน
เป็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ครูท่ีปรึกษา
ประจ าช้ัน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสู่
ความร่วมมือ 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
ผลลัพธ์ (Out Come) 

1.  ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความสัมพันธ์อันดี 85% 
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  

2. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 85% 

3. ผู้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ และ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน 85% 

4. ผู้เข้าร่วมการประชุมมีโอกาสพบปะกับครูประจ า
ช้ัน ครูท่ีปรึกษา ท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน85% 

 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 

             ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
     ( นางสาวภัทธีมา  ชัยมงคล ) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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โครงการ.....สานสัมพนัธ์  บ.ว.ร. ........  
กิจกรรม......กิจกรรม ประชุมกรรมการสถานศึกษา.......... 
ฝ่าย.........บริหารงานทั่วไป.............งาน..........เลขานุการคณะกรรมการฯ..................... 
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท ์

1. นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์….. เบอร์โทรศัพท์ ......0897693550........ 
สนองกลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)   ซื่อสัตย์สุจริต               3)  มีวินัย          
 4)  ใฝ่เรียนรู้    5)  อยู่อย่างพอเพียง        6)  มุ่งมั่นในการท างาน       
 7)  รักความเป็นไทย     8)  มีจิตสาธารณะ 
 
1.   ลักษณะของกิจกรรม      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
2.   หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็น การศึกษาเพื่อปวงชน 
ส าหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า ในการพัฒนา
ประเทศทุกด้านตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาท และความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
ประกอบในปีการศึกษา 2563 ตระหนัก และเห็นความส าคัญถึงบทบาท หน้าท่ี ของผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ในสังกัด ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาช้ีแจง
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน  
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง ในการจะ
ด าเนินงานพัฒนา สถานศึกษาร่วมกัน 

กิจกรรมท่ี  30.2 
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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2.  เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรโรงเรียนกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
4.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการฯ     จ านวน   6   คน 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียน   จ านวน   2   คน 
คณะท างาน     จ านวน   2   คน 
เชิงคุณภาพ 
1.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและ 

สามารถร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา 
2.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง                   

5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

 
พ.ค. 2563 

 

ครูเพ็ชรา 
กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

2 ขั้นด าเนินการ (DO:D) 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าทะเบียน เอกสาร 
2. จัดประชุมภาคเรียนละ 1  ครั้ง 

25  มิ.ย. 2563 
 

19  ก.พ.  2563 

คณะท างาน 
กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
1. แบบประเมินตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

  มี.ค.  2563 
 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

 
4 ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป 

มี.ค.  2563 กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

คณะท างาน 
 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
 

7.งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน..........2,000..............บาท (............สองพันบาทถ้วน) 
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ท่ี รายการ 

งบอุดหนุน 

เทศบาล อื่นๆ 

หมายเหตุ 

งบ
ด าเนินงาน 

เงินโครงการ
เรียนฟรีอย่าง

มีคุณภาพ 

1. 
ด าเนินการประชุมกรรมการ 
ค่าอาหารกลางวัน      
 (10 คน x 1 มื้อ x 2 x50 บาท)  

1,000 - - - - 

2. 
ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม   
 (10 คน x 1 ม้ือ x 2 x 25 บาท) 

    500 - - - - 

3. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 500 - - - - 
รวมงบประมาณ 2,000 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
8.ประโยชน์ของกิจกรรม  

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนทัศนคติและความคิดเห็น ระหว่างกัน 
2. เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 

ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดการศึกษา 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และ

ช่วยเหลือโรงเรียน อย่างมีประสิทธิผล ตรงความต้องการ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน 
 

9.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
6 คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริม

สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความ ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
23. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

สังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองและ สามารถ ร่วมกันพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
-รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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     ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอกิจกรรม 
           (นางสาวเพ็ชรา  สงกะมิลินท์)   

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน     ฝ่ายบริหารงานบริหารท่ัวไป   งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
   3. พัฒนาบริหารและจัดการ    4. สร้างเสริมสัมพันธ์กับชุมชน 
โครงการ......... โครงการพัฒนาระบบ ICT ...... 
มาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      2)   ซื่อสัตย์สุจริต              3)  มีวินัย         4)  ใฝ่เรียนรู้ 

 5)  อยู่อย่างพอเพียง      6)   มุ่งมั่นในการท างาน       7)  รักความเป็นไทย       8)  มีจิตสาธารณะ 
 

1.   ลักษณะของโครงการ      ริเริ่มใหม่                ต่อเนื่อง 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 4  

การศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล  และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  
การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้  นอกจากจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนแล้ว  ส่ือ  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ก็เป็นส่วนส าคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication 
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยได้
จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการส่ือสารโทรคมนาคม รวมท้ังงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้
เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  ทักษะในการสืบค้นข้อมูล  และปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( ICT ) มีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน ชีวิตการท างานและการด าเนินงานด้านต่างๆ  จนบางครั้งอาจ

โครงการล าดับท่ี  31 
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี 
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เปรียบข้อมูลและสารสนเทศได้เสมือนกับสายเลือดท่ีหล่อเล้ียงการท างานทุกด้าน เพราะถ้าข้อมูลและสารสนเทศมี
ความถูกต้องเป็นปัจจุบนั ก็ยิ่งส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีศักยภาพยิ่งขึ้น 

เพื่อด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้ด าเนิน
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนและการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนั้น
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จึงมีการจัดหาส่ือเทคโนโลยี การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ พัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนและนักเรียนในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในโรงเรียน 

3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
3.3 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ แก่ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาภายใน

โรงเรียน 
4.เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี  การส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

1. มีการปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ส่ือและอุปกรณ์
เทคโนโลยีภายในโรงเรียน 
2. สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
3. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ แก่ครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน 

 

5. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

พฤษภาคม 2563 นางสาวอติกานต์ 
ติงชาติ 

ขั้นด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (DO:D) 
1. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ือเทคโนโลยี การส่ือสารเพื่อ
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการ ระบบ  ICT ซ่อม
คอมพิวเตอร์ จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

พฤษภาคม 2563 
- 

มีนาคม 2564 

นางสาวอติกานต์ 
ติงชาติ 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) มีนาคม 2564 นางสาวอติกานต์ 
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1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

ติงชาติ 

ขั้นน าไปปรับปรุง (ACTION:A) 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
2. น าปัญหา ข้อเสนอแนะไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน/พฒันางานต่อไป 

มีนาคม 2564 นางสาวอติกานต์ 
ติงชาติ 

 
 
 

6. สถานที่   
 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 

 

7.งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี รายการ 
เงินอุดหนุน เงินโครงการ

เรียนฟรีอย่าง
มีคุณภาพ 

เงิน
รายได้ 

อื่นๆ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 

1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,000 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 2,000 - - - - 

* ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอติกานต์  ติงชาติ 
 

9.ประโยชน์ของโครงการ   
9.1 ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในโรงเรียน 
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
9.3 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ แก่ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน 

 

10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Out Put) 
1. สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้ร้อยละ 90 

 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 
- แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ์ (Out Come) 
1. มีการปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ส่ือและอุปกรณ์
เทคโนโลยีภายในโรงเรียน เพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ 

 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
- ผลการประเมินโครงการ 

 
- แบบประเมินโครงการ 
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2. สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้
ตามศักยภาพ 
3. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ แก่ครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาตนเองและผู้เรียน 

 
             

    ลงช่ือ …...........................................….ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอติกานต์  ติงชาติ) 

 
 

ลงช่ือ ...............................................    .ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางธรรมสรณ์    บัวสาย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 
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ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม  ประเมินและรายงาน 

 
1. การก ากับ ติดตาม 

1.1  แต่งต้ังหัวหน้างาน 4 ฝ่าย เป็นคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน 
1.2  คณะกรรมการกระตุ้น และก ากับให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามแผนงาน , โครงการและกิจกรรม 

2. การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม 
   2.1  แต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบโครงการ,กิจกรรม เป็นผู้ปฏิบัติงานและประเมินผลการท างาน 
   2.2  คณะผู้รับผิดชอบโครงการ,กิจกรรม ประเมินการปฏิบัติงานและร่วมกันสรุปผล 
        3. การรายงานผล และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

3.1 คณะผู้รับผิดชอบโครงการ,กิจกรรม  จัดท าสรุปโครงการ,กิจกรรมเป็นรูปเล่มน าเสนอผู้บริหาร 
3.2 ผู้บริหารและหัวหน้างาน 4 ฝ่าย  เก็บรวบรวมข้อมูล  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 

   และจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

434 

[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1] |       

 
 
 

ภาคผนวก 
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[ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1] |       

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนวัดบางกุฎีทอง 

 
*********************************************************** 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

2563  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ 
5 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2564 ) ของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน
เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอขอบคุณคณะทางานและให้ใช้เป็นกรอบแนวทางและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2563  ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 
 

 
 

 
 

 ( นายสมนึก   พึ่งสุข ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานวัดบางกฎุีทอง 

16  พฤษภาคม  2563 
 

 
 


