


 

 
ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติการประจําป 2565 ของโรงเรียนสันติธรรม  จัดทําขึ้นเพ่ือดําเนินการใชงบประมาณตาง ๆ ให
สอดคลองกับหลักสูตร สถานศึกษากับสภาพปจจุบันของทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งแนวนโยบาย จุดเนนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการ สอนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการใชงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เนนการ
ปฏิรูประบบการศึกษาและการ เรียนรูโดยเนนประเด็นหลัก 3 ด้านคือ คุณภาพนักเรียน 

จัดสรรงบประมาณท่ีเนนอุปสงคหรือผูเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและองคการปกครองสวน ทองถิ่น สวนราชการตางๆที่เกีย่วของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือ
ในการใหขอมูล สงเสริมสนับสนุนทุกๆดานจนไดรับ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติ
การ ประจําป 2563 เลมนี้จะสงผลที่ดีตอการพัฒนา คุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนวัดสันติธรรม 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่ อ โรงเรียนวัดสันติ ธรรม  ที่ ตั้ ง  บ้ านสันติ ธรรม  ตํ าบลหนองกรด อําเภอเมื องนครสวรรค์                           
จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์ ๐๕๖-๘๗๐๑๒๗ 
e-mail : watsantitham@gmail.com   website : www.watsantithumschool.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 
๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เขตพ้ืนที่บริการหมู่  ๒ , ๓  และ ๔ 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนวัดสันติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๖๖ เดิมชื่อโรงเรียนวัดหนองกรด ซึ่งอาศัยศาลา  
การเปรียญวัดหนองกรดเป็นสถานที่เรียนหนังสือ มีครูสะโตน  อินทร์เกษม เป็นครูใหญ่คนแรก  มีพ้ืนที่ที่ได้รับจัดสรร
เป็นสัดส่วนจากวัดหนองกรด  ให้สร้างอาคารเรียนและบริเวณสนาม จํานวน ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา                 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามชื่อวัดเป็น โรงเรียนวัดสันติธรรม ในสมัยพระปลัดวิจิตร  อยู่พุ่ม เป็นเจ้าอาวาส              
วัดสันติธรรม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  ในขณะที่ ครสูําราญ  แสงนุช  ดํารงตําแหน่งเป็นครูใหญ่ 
  ปี พ.ศ.๒๕๐๒ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ จํานวน ๔ ห้องเรียนได้รับงบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 
ที่เหลือได้รับเงินบริจาคสมทบในการก่อสร้างจากวัดสันติธรรม และชุมชนเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
  ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๖  จํานวน ๑ หลัง           
๖ ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๐,๐๐๐บาท 
  ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๓/๒๕๓๖ งบประมาณ
ทั้งสิ้น  ๓๑๖,๐๐๐บาท 
  ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙  จํานวน ๑ หลัง                       
๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท และในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง จํานวน ๔  ห้องเรียน 
เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากคุณพ่อสงวน เอ้ือสุดกิจ สร้างอาคารอเนกประสงค์       
แบบ ๑๐๐/๒๗ พร้อมอุปกรณ์  โต๊ะ - เก้าอ้ี เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท 
  ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๙ ปรับปรุงจํานวน  ๓ ชั้น ๒๑ ห้องเรียน 
พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ โดยได้รับการบริจาคจากพระครูนิมิตรธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันติ ธรรม คุณพ่อสงวน              
เอ้ือสุดกิจ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองศิษย์เก่าและประชาชน  เป็นเงิน ๗,๒๐๕,๘๖๐ บาท                              
และในปีนี้ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด  ให้เปิดรับนักเรียนชั้นปฐมวัย อนุบาล ๓ ขวบ  
สร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณยาว ๒๑๐ เมตร เป็นเงิน ๒๔๗,๒๐๐ บาท ปรับบริเวณห้องน้ํา ห้องส้วม หลังอาคารเรียน
โดยเทคอนกรีตเสริมถังบ่อส้วม เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท ปูกระเบื้องห้องอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
  ปี พ.ศ.๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕-๒๙  งบประมาณ
๒,๕๓๗,๐๐๐  บาท 
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แผนผังโรงเรียน

 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ๑๔ หลัง   

อาคารเรียนแบบกรมสามัญ  ๐๐๔  ๑ หลัง    
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖  ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน 
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน  
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๑ หลัง ๒๑ ห้องเรียน 
อาคารอเนกประสงค์ ๓๑๒  ๑ หลัง 
อาคารอเนกประสงค์แบบ  ๒๐๓/๒๖ ๑ หลัง 
อาคารอเนกประสงค์แบบ  ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง 
บ้านพักครู  แบบ  กรมสามัญ              ๑ หลัง 
อาคารห้องสมุดสร้างเอง  ขนาด ๗x๙ เมตร ๑ หลัง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ๑ หลัง ๔ ห้อง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ๑ หลัง  ๖ ห้อง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช. ๖๐๔/๒๘  ๑ หลัง ๔ ห้อง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช. ๖๐๔/๒๘  ๑ หลัง  ๔ ห้อง 
เรือนเพาะชําแบบ พ. ๑   ๑ หลัง 
ซุ้มพระ สร้างเอง    ๑ หลัง 
ถังน้ําซีเมนต์   ฝ.๓๓   ๑ ชุด   
ห้องเครื่องกรองน้ํา   ๑ ห้อง 
เครื่องทําน้ําเย็น    ๒ เครื่อง 

 



 

๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
 ผู้ อํานวยการโรงเรียน ครูวิทยา  ทองโสม  เบอร์โทร 089- 9442966 วุฒิ การศึกษาสูงสุด ศษ.ม        
สาขาบริหารการศึกษา  ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 
๔ เดือน 
   

๓. ข้อมูลนักเรียน 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 25๖4 รวม 329คน  (ข้อมูล  ณ วันที่ 9 เมษายน 25๖5) 

 

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 1 15 10 25 
อ.3 1 18 8 26 
รวม 2 33 18 51 

ป.1 1 19 11 31 
ป.2 1 15 16 31 
ป.3 1 14 17 31 
ป.4 1 21 13 34 
ป.5 1 8 17 24 
ป.6 1 19 15 34 
รวม 6 96 89 185 
ม.1 1 21 15 36 
ม.2 1 22 11 33 
ม.3 1 13 11 24 
รวม 3 56 37 93 

รวมทั้งหมด ๑๑ 185 144 329 
   
  ระดับการศึกษาปฐมวัย     อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑:๒๘ 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑:๒๐ 
 ๑) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 322 คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 319 คนคิดเป็นร้อยละ 96.96 
 ๓) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วมประถม 25คน   คิดเป็นร้อยละ(ประถม) 7.59 
  จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วมมัธยม  2 คน   คิดเป็นร้อยละ(มัธยม) 2.15 
 ๔) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.039 
 ๕) จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ  50  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.19 
 ๖) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๓๐๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ 
 ๗) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0 



 

 ๘) สถิติการขาดเรียน  ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ 0.62 
 ๙) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น 5  คน  คิดเป็นร้อย 1.51 
 ๑๐) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.๓ (อ.๓ - สช.) จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ป.๖ จํานวน 34คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ม.๓ จํานวน 24คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๑) จํานวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 322 คน                 
คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๒) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 322  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๓) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 322 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๔) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 322 คน             
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ          
329คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา                 
329 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 329 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลำกร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 2๕๖5 1 14 - 3 2 1 
  

ครูประจ ำกำร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง 

/วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 

จ ำนวน
ชั่วโมงที่เข้ำ

รับกำร
พัฒนำ/ปี 

1 นางละมัย  เพญ็ธัญการ 
60 ปี 2 
เดือน 

38 ปี 11 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ประถมศึกษา 
  

2 นางดุษณ ี อุดมพรวัฒนะ 
59 ปี 9 
เดือน 

37 ปี 7 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา   

3 นางทิพรัตน์  สวา่งศรี 
59 ปี 5 
เดือน 

27 ปี 10 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ประถมศึกษา   

4 
นายประสงค์  นามนนท ์

58 ปี 2 
เดือน 

27 ปี 5 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. 
อุตสาหกรรม

ศิลป์ 

  

5 นางสนธี  ศรีสังข์ 
58 ปี 2 
เดือน 

27 ปี 0 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. นาฏศิลป ์   

6 
นางภาณุมาส  จริยไพสิฐ 

52 ปี 1 
เดือน 

16 ปี 7 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ./ 
ป.บัณ
ทิต 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  



 

7 
นางอาริยา  เหรียญทอง 

51 ปี 7 8
เดือน 

27 ปี 6 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ./
กศ.ม 

การจัดการ
ทั่วไป/บริหาร

การศึกษา 

ปฐมวัย  

8 นายชัชวาลย ์ จิตรขุนทด 
47 ปี 6 
เดือน 

24 ปี 10 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์   

9 นายยงยศ  ศิริสัมพันธ ์
46 ปี 1 
เดือน 

21 ปี 10 
เดือน 

ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. คณิตศาสตร์   

10 
นายทิวา  นาคทิม 

46 ปี 0 
เดือน 

5 ปี 3 
เดือน 

ครู 
พธ.บ./ 
ป.บัณ
ทิต 

สังคมศึกษา/
บริหารการศึกษา 

  

11 
นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร 

39 ปี 7 
เดือน 

12 ปี 0 
เดือน 

ครู/ช านาญการ 
ศศ.บ/ 
ป.บัณ
ทิต 

ดนตรี(สากล) 
  

12 นางสาวสาวนันทรัตน์  คงคะ
ชาติ 

37 ปี 8 
เดือน 

5 ปี 1 
เดือน 

ครู 
ค.บ./
ค.ม. 

วิทยาศาสตร์/
บริหารการศึกษา 

  

13 นางสาวสายไหม  เกสการ 
30 ปี 10 

เดือน 
5 ปี 6 
เดือน 

ครู ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย  

14 นางสาวกุหลาบ  น้อยเอี่ยม 
28 ปี 9 
เดือน 

2 ปี 6 
เดือน 

ครู คบ. ภาษาไทย   

  
 จํานวนครูที่สอนตรงวิชาเอก    ............    คน   คิดเป็นร้อยละ   ..................... 
 จํานวนครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอก  ...........  คน   คิดเป็นร้อยละ   ..................... 
ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ ประสบกำรณ์กำร
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก จ้ำงด้วยเงิน 

1 นายนิติพงศ ์  นามนนท์ - - วท.บ. วิชาการพัฒนา
ส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์

เกษตร 

รายได้
สถานศึกษา 

2 นางสาวศุภิสรา  ฉ่ําแสง - - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ - 
3 นางสาววัชรีภรณ์ สังวร ิ - - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ - 

๕. ข้อมูลเจ้ำหน้ำที่อ่ืน ๆ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ วุฒิ วิชำเอก ภำระงำนที่ปฏิบัติ 
1 นางสาวสิรยากร  จั่นบุญมี 45 ปี 

10 
เดือน 

บธ.บ บริหารธุรกิจการบัญชี ธุรการโรงเรียน 

2 นายสุนทร วิสุทธิ์ 49 ปี 
 2 เดือน 

ม.6 - นักการภารโรง 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
๖. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ๑๔ หลัง   

อาคารเรียนแบบกรมสามัญ  ๐๐๔  ๑ หลัง    
อาคารเรียน ๑๐๕/๒๖   ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน 
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน  
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๑ หลัง ๒๑ ห้องเรียน 
อาคารอเนกประสงค์ ๓๑๒  ๑ หลัง 
อาคารอเนกประสงค์แบบ  ๒๐๓/๒๖ ๑ หลัง 
อาคารอเนกประสงค์แบบ  ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง 
บ้านพักครู  แบบ  กรมสามัญ              ๑ หลัง 
อาคารห้องสมุดสร้างเอง  ขนาด ๗x๙ เมตร ๑ หลัง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ๑ หลัง ๔ ห้อง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ๑ หลัง  ๖ ห้อง 
ส้วมนักเรยีนแบบ สปช.๖๐๔/๒๘  ๑ หลัง ๔ ห้อง 
ส้วมนักเรียนแบบ สปช.๖๐๔/๒๘  ๑ หลัง  ๔ ห้อง 
เรือนเพาะชําแบบ พ. ๑   ๑ หลัง 
ซุ้มพระ สร้างเอง    ๑ หลัง 
ถังน้ําซีเมนต์  ฝ.๓๓   ๑ ชุด   
ห้องเครื่องกรองน้ํา   ๑ ห้อง 
เครื่องทําน้ําเย็น    ๒ เครื่อง 

๗. ข้อมูลงบประมำณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ - งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

(อุดหนุน) 
732,800 

เงินนอกงบประมาณ 
 
 

1,363,623 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
(เรียนฟรี) 

630,823 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 
รวมรำยรับ 1,363,623 รวมรำยจ่ำย 1,363,623 

หมายเหตุเงินรายได้สถานศึกษาขออนุมัติใช้ในการค่าจ้างครูอัตราจ้างและการบริจาคเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
 งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 53.73 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 46.27 ของรายรับ    



 

 เงินอ่ืนๆ(ระบุ)    คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายรับ  
 
 
 
 
   
เงินสนันสนุนโครงกำรอำหำรเด็กกลำงวันจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกรด 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
ภาคเรียนที่  1 
นักเรียนจํานวน 227  คน 
จํานวน  100  วัน 

454,000 ภาคเรียนที่  1 
นักเรียนจํานวน 227  คน 
จํานวน  100  วัน 

454,000 

ภาคเรียนที่  2 
นักเรียนจํานวน 227  คน 
จํานวน  100  วัน 

454,000 ภาคเรียนที่  2 
นักเรียนจํานวน 227  คน 
จํานวน  100  วัน 

454,000 

รวมรำยรับ 908,000 รวมรำยจ่ำย 908,000 
หมายเหตุ เป็นการประมาณการใช้ซ่ึงในการเบิกจ่ายตามการเปิดภาคเรียนจริงและตามจํานวนนักเรียนจริงเงินที่เหลือ
ส่งคืนอบต.หนองกรดมีการเปลี่ยนแปลงตามยอดการทําโครงการส่งอบต 

 
๘. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนหมู่บ้านรายล้อมรอบบริเวณโรงเรียนวัดสันติธรรม     
มีประชากรอาศัยอยู่จํานวนมาก ประมาณ ๒,๑๓๗ คน เพราะมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานดีมาก เช่น น้ําประปา
หมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถนนลาดยางและสถานที่สําคัญ เช่นวัดสันติธรรม สถานีตํารวจ สถานีอนามัย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลและโรงงานอุตสาหกรรม   อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทง  เข้าพรรษา 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา 
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๖๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ บาท จํานวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียนขยายโอกาส 
  ๑. สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีหมู่บ้านและสถานที่ราชการล้อมรอบ ผู้นําชุมชนและผู้ปกครองให้

การสนับสนุนด้านงบประมาณ สร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ เครื่องดนตรีไทย สื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน 

  ๒. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า 
พ่อค้า คหบดีให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนและการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตของชุมชน 

  ๓. วัดสันติธรรมให้การอุปถัมภ์ทั้งด้านวิทยากร จัดครูพระมาทําการสอนเป็นประจํา สถานีตํารวจ
ตําบลหนองกรดให้การสนับสนุนเรื่องสารเสพติด กฎหมายเบื้องต้น กฎจราจร และความปลอดภัยในการเดินทางไป
สถานศึกษา 

  ๔. ชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการทําขนมไทย การจักสานไม้ไผ่           
มเตียงไมไ้ผ่ 



 

  ๕. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีผลกระทบในด้านการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

  ๖. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฝากบุตรหลานไว้กับปู่ย่าตายาย เด็กจึงขาดความอบอุ่นและขาดการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากผู้ปกครอง 

  ๗. นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา มีปัญหาด้านการติดตามการดูแลหลังเลิกเรียน 

 

๙. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดสันตธิรรม 

1. นายบรรชา  ชื่นชาต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

2. นายชัย  วจีสัจจะ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 

3. นายชง  นคร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

4. ร.ท.จิรพัฒน์  บุญพรต  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

5. นายพนม  ศรีพิรอด  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

6. นางนัยนา  บุญฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

7. นายสายชล  เข็มทอง       ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

8. นายชาตรี  สุนทรทิพย์  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

9. พระครูนิติธรรมานุกูล           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 

10. นายสมบัติ   ภูมี  ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 

11. นายสมบัติ  พรมโชติ  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 

12.  นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร            ผู้แทนครู    กรรมการ 

13. นายอดิเรก  บุญฤทธิ์               ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 

14. นายชลอ  โฉมศรี            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

        15.นายวิทยา  ทองโสม            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๐. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1๑. แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ/ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๖๒ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด 2,168  เล่ม 
   จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๖๐ คน/ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 19.86  
ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการ ๘ กลุ่มสาระ จํานวน ๘ ห้อง 
        ๓) คอมพิวเตอร์ จํานวน 22 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน 22 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๑7 เครื่อง  
 4.)  จดุเช็คอินโรงเรียนวัดสันติธรรม   
 5.)  แปลงพืชผักสวนครัว 
 6.)  น้ําตกหน้าบริเวณโรงเรียน 
 7.)  อาคารดนตรี/อาคารเรือนไทย 
 8.)  สนามกีฬา 
 จํานวนนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่ ป1 –ม.3 
ในปีการศึกษาที่รายงาน จํานวน 227  คน คิดเป็นร้อยละ 100   
1๒. แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ/ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  



 

 1. วัดสันติธรรม หมู่  1  ต.หนองกรด  อ.เมือง   จ.นครสวรรค์ 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 3. วัดเทพนิมิตรทรงธรรม (ถ้ําบ่อยา)หมู่บ้านหินก้อน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
 4. โบสถ์ร้อยปี  วัดหนองโรง   หมู่  8  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 5. วัดศรีอุทุมพร(วัดหลวงพ่อจ้อย)   หมู่  9  บ้านวังเดื่อ  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 6. วัดอัมพวัน  บ้านดอนใหญ่  หมู่  6  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 7. วัดบ่อพะยอม(สามัคคีธรรม)  บ้านสามัคคี  หมู่  13  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 8. วัดสวรรค์ธาราม  บ้านหนองเขนง  หมู่  12  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 9. วัดสวรรค์ประชากร  บ้านถนนโค้ง  หมู่  10  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 10. วัดหนองกระทุ่ม  บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่  12  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 11. วัดทัพชุมพล  บ้านทัพชุมพล  หมู่  1  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 12. วัดหนองโรง  บ้านหนองโรง  หมู่  8  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 13. วัดผาแดง  หมู่  15  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์
 14. วัดวังประชานิมิต  หมู่  15  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 15. วนอุทยานเขาหลวง  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 16. มูลนิธิชัยพัฒนา  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
(อ้างอิงข้อมูลจากการเก็บหลักฐานมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา) 
 17.  แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดและประเทศ 

 

 

1๓. ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 1. นายเยื้อง  โยคี  หมู่ที่   8  บ้านหนองโรง  แหล่งความรู้ทางด้าน  ตํารับยา  ยาแก้ตกขาว  ยาหอม              
โกฎกลาง  ยาแก้ปวดเมื่อย  ยาแก้โรคมึนงง 
 2. นายลิ้ว  เมณฑ์กุณ  หมู่  1  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  แหล่งความรู้ทางด้าน  ยาแก้โรคหอบ
หืด  ยารักษามะเร็ง  ยารักษาอัมพาตครึ่งซีก  ยาแก้มะเร็งในมดลูก  ยาแก้โรคปวดหลัง  ยาแก้โรคเหน็บชา  โรคหวัด
คัดจมูก   วิงเวียนศีรษะ  ปวดท้อง   

 (อ้างอิงข้อมูลจากอบต.หนองกรด) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนวัดสันติธรรม จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและการเรียนรู้มีกระบวนการคิด  มีนิสัย
รักการทํางาน สุขภาพกายจิตที่ดี ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิใจใน
ท้องถิ่นและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยใช้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพ่ือให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

พันธกิจ 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๖3โรงเรียนวัดสันติธรรมจัดการศึกษา ๓ ระดับ 

๑. ระดับก่อนประถมศึกษา  แบ่งออกเป็น 
อนุบาล  ๒ กลุ่มอายุ  ๔–๕   ปี   
อนุบาล  ๓ กลุ่มอายุ  ๕–๖   ปี 

๒. ระดับประถมศึกษา  เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปรัชญำโรงเรียน  
 “ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต ”  ปญัญาเป็นแสงสว่างในโลก 

ค ำขวัญของโรงเรียน 
 “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่ใจคุณธรรม” 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
 “ดนตรี  คุณธรรม  กีฬา” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 “วินัยเลิศล้ํา  งดงามมารยาท” 

อักษรย่อประจ ำโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดสันติธรรมใช้อักษรย่อ  ส.ธ. 

สีประจ ำโรงเรียน 
 เขียว – เหลืองตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

                                    

เป้ำประสงค์ 



 

 ๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค         
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
 ๔. สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิทยาทองโสม 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สพป.นว.1 

นางภาณุมาส จริยไพสิฐ 

 
นายชัชวาลย์ จิตรขุนทด 

 

นายวิทยา ทองโสม นายประสงค์ นามนนท ์

กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริม
วิชาการ 

นางภาณุมาส จริยไพสิฐ 

 
 

กลุ่มงานวจิัยและพัฒนาสือ่ฯ 

 

น.ส.นันทรัตน์  คงคะชาติ 

กลุ่มงานประเมนิมาตรฐาน
และควบคุมคุณภาพ

การศึกษา 

นายยงยศ ศิริสัมพันธ ์
 

กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 

 

นายทิวา นาคทิม 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 

นายชัชวาลย์ จิตรขุนทด 
 

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายทิวา นาคทิม 

กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง 

 

นายวทิยา  ทองโสม 
 

กลุ่มงานส่งเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 

นายประสงค ์ นามนนท ์

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 

 

นายประสงค ์ นามนนท ์
 

กลุ่มอ านวยการ 

 

นายประสงค์ นามนนท ์

กลุ่มงานอาคารสถานที ่
และสิ่งแวดล้อม 

นายประสงค์ นามนนท ์

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

 

นายประสงค์ นามนนท ์

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดสันติธรรม 



 

 
กลยุทธ์  
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนวัดสันติธรรม จึงกําหนด  กลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
จํานวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ที่มีเป้าหมาย
เพ่ือให้ยกระดับคุณภาพของการจัดศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต สอดคล้อง กับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และทักษะในดา้นพหุปัญญา        
           ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้คุณภาพ การศึกษา
ของไทยดีขึ้น  ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีองค์ความรู้และมีความเป็น           
มืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่         

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ                    
ของประเทศ ที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างขีดความสามารถให้ผู้เรียนได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ        
ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงาน  กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ รวมทั้งมีองค์ความรู้ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่      

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
ที่มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ และประเภทการศึกษา  
และมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนปฐมวัย  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาคได้รับ การยกระดับในการให้บริการ 
รวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน         

 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่มีเป้าหมายเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําให้ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท การศึกษาเข้าถึงทรัพยากร
พ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ที่ทันสมัยและมีระบบฐานข้อมูล
กลางทางการศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ในการจัด
การศึกษา ที่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา   ระบบและวิธีการ
คัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อได้รับการปรับปรุงพัฒนา มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ  และบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้เข้ามาร่วมและสนับสนุนทรัพยากร 
จุดเน้น 

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓                                
๒. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมี

คุณภาพ 
 ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน  
 ๔. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติไทย   
 ๕. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้   
 ๖. ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  
 ๗. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๘. นักเรียน ครู ผู้บริหารได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่Thailand ๔.๐ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสังคมพหุวัฒนธรรม 



 

 ๙. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ ภายนอก  
แนวทำงทำงในกำรพัฒนำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนสถำนศึกษำระดับปฐมวัยมี  3  ด้ำน 
1. คุณภาพของเด็ก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

รำยละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้   
ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

๑. เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี          
และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
ระดับ ดี  
 
(ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ80) 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กด้านร่างกาย 
๑. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมกับวัย มีการควบคุมให้เด็กดื่มนม
ครบถ้วน ทุกวัน ทุกคน มีการชั่งน้ําหนัก ส่วนสูง 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมการออกกําลังกาย 
BBL ก่อนเข้าเรียนทุกวัน มีกฎกติกา ข้อตกลงให้เด็ก
ดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย ยังมี
การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถและ
สนับสนุนการเข้าร่วมกีฬาสีของโรงเรียนและกีฬา
ระดับกลุ่ม ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองกรดที่ ดูแลสุขภาพ
อนามัยเด็กโดยการมาตรวจฟันให้เด็กเป็นประจําทุก
ปี เด็กทุกคนต้องล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทาน
อาหาร ล้างมือทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ํา ห้องส้วม 
แปรงฟันฟันทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหาร
กลางวัน และยังมีการกําจัดเหาสําหรับผู้ที่เป็นเหา 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่าง- 
กาย แข็ งแรง มีสุขนิ สั ยที่ ดี 
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง อยู่ในระดับ................ 
   

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดประจําตัวเด็ก  บันทึกน้ําหนัก ส่วนสูง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
ภาพกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ โครงการ 

แนวทำงกำรพัฒนำ     ส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ปริมาณที่มากพอ และถูกสุขลักษณะกับวัยของเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 

๑.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
๒. เด็กร้อยละ80 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ระดับ ดี  
 
(ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ80) 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ 
๒. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝัง
ให้ เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรมด้วยการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่            
ครู  โดยการจัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนา  เช่นวันไหว้ครู  
วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ  วันเข้าพรรษา ปลูกฝังให้
เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บของได้ส่งคืน มีความอดทน 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิจกรรมด้าน
ศิลปะ การปั้น การวาดภากระบายสี  การฉีก ตัด ปะ 
เพ่ือสร้างจินตนาการและอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทํา
กิจกรรมด้วยความสนใจ และสนุกสนาน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือนทั้งในและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมร้อง เล่น 
เต้นรํา ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน 

๑ . เด็ กมี พั ฒ นาการด้ าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์  
อยู่ในระดับ................   

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดประจําตัวเด็ก  บันทึกน้ําหนัก ส่วนสูง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
ภาพกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ โครงการ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์ กล้าพูดกล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะ 

 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 

๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีต่อสังคม 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน

สถานศึกษา 
กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

๓. เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนา 
การด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม
ระดับ ดี  
 
(ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ ๘0) 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้านสังคม 
๓. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม มีวินัยในตนเอง ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดูแลรักษาความสะอาด ช่วยเหลือ
แบ่งปัน ทํางานร่วมกับเพ่ือน รู้จักการเก็บของเล่น สิ่ งของ
เครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม ช่วยปิดน้ําปิดไฟ ทิ้งขยะได้
ถูกที่ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย กล่าวขอบคุณ ขอโทษและยืน
ตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๓. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ ดีต่อ
สังคม  
อยู่ในระดับ................   

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดประจําตัวเด็ก  บันทึกน้ําหนัก ส่วนสูง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
ภาพกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ โครงการ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และปฏิบัติตามข้อตกลง 
 



 

 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 

๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

๔. เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ระดับ ดี  
 
(ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ ๘0) 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้านสติปัญญา 
๔. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยแห่ งประเทศไทย ทําให้ เด็ กฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต การคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ
แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ 
ส่ ง เส ริ ม ให้ เด็ กมี ค วามสน ใจ เรี ย น รู้ สิ่ งต่ า งๆ         
กล้าซักถาม ค้นหาคําตอบ ให้เด็กมีทักษะทางภาษา 
โดยให้เล่านิทาน อ่านนิทาน สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ เช่น ฉีกตัดปะ  การปั้นดิน
น้ํามัน เป็นต้น 

๔. เด็กมีพัฒนาการด้านด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้   
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดประจําตัวเด็ก  บันทึกน้ําหนัก ส่วนสูง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
ภาพกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ โครงการ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ส่งเสริมการเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้  ตัดสินใจเรื่องง่ายๆและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 



 

๑. ครูร้อยละ ๘0 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นสอดคล้องกับบริบท
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
โรงเรียน นโยบาย หน่วยงานต้นสังกัด 
และนโยบายโรงเรียนต้นแบบต่างๆ    
ของโรงเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. สอบถามความต้ องการพัฒนา
สถานศึ กษ าจากคณ ะกรรมการ
สถานศึ กษา ผู้ ปกครอง  เด็ ก ครู          
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดทําแผนงานโครงการ กิจกรรม 
๓. วิเคราะห์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ฯ ๒0 ปี  มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นโยบายหน่วยงานต้น
สังกัดความต้องการของชุมชน และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๔. กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
พันธกิจ 
๕. นําเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ-
กิจสู่การปฏิบัติ 
 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  ม าต รฐ าน
โรงเรียน นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
และนโยบายโรงเรียนต้นแบบต่างๆ 
ของโรงเรียน 
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดบันทึกการประชุม  โครงการ  ภาพถ่าย  แผนการจัด
ประสบการณ์  การประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ที่โรงเรียนต้องดําเนินตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

 ๒ . ครูและบุ คลากรร้อยละ         
๑ 00 ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าท าง
วิชาชีพตรงตามความต้องการ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการสอน
ปฐมวัย ดังนี้ 
(๑) สํารวจความต้องการของครู 
(๒) พัฒนาครูทุกคนด้านวิชาการความรู้ความสามารถ
ในการสอนและ ด้านคุณธรรม 
(๓) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้KM(Knowledge 
Management) 
(๔) จัดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC จัดชั่วโมง  
มีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
สมาชิกแต่ละคน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทุก
ปัญหา  
(๕) สร้างขวัญ กําลังใจ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ของครู  
(๖) ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้รางวัล 

๑.ครูและบุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการครู
และสถานศึกษา  
๒ .ค รู ได้ รั บ ก า รย ก ย่ อ ง
ชมเชย 
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก วุฒิการศึกษา สมุดบันทึกการประชุม  โครงการ  ภาพถ่าย  แผนการ
จัดประสบการณ์  การประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 



 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม  การดําเนินงานของสถานศึกษา จัดตั้งทีมที่เข้มแข็ง และกํากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  

๒. เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเด็กจํานวนมาก ทําให้การพัฒนาด้านกายภาพมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดประสบการณ์ของเด็ก จึงต้องพัฒนาในช่วงปิดเรียนและต้องทําอย่างรวดเร็ว 
   
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

 ๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในรูปแบบ PLC สนทนาเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนจัดให้มีการดําเนินการ 
๑ . การอบรมสัมมนาตามความ
ต้องการของตนเองหรืออบรมตรงกับ
วิชาเอก หรือที่มีเนื้อหาตรงกับการ
สอนของตนเองและสพฐ. เพ่ือพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
PLC ร่วมสนทนา เพ่ือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง  

 ๓. ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบ PLCสนทนาเพ่ือพัฒ นา
ปรับป รุงการจั ดการเรียนรู้ ต าม
ห ลั ก สู ต ร ส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย  
  อยู่ในระดับ............................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดบันทึกการประชุม    ภาพถ่าย  วุฒิบัตร  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๒. ๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ     
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

 ๔. ครรู้อยละ ๘0 จดัสภาพ 
แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดังนี้ 
(๑) สํารวจความต้องการของเด็ก 
(๒ ) จั ดสภ าพแวดล้ อม ในห้ องเรียน ให้
ปลอดภัย สะอาด เหมือนบ้าน 
(3) จัดหาสื่อได้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
(๔) จัดสื่อได้เพียงพอกับจํานวนเด็กในห้อง  

๑. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
มีของเล่นตามมุมประสบการณ์ 
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้  
๒.เด็กมีความสุขกับการจัดประสบ- 
การณ์ในห้องเรียนเป็นอย่างมาก  
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดบันทึกการประชุม  โครงการ  ภาพถ่าย  แผนการจัดประสบการณ์  
การประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรปฐมวัย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

จัดหาสื่อเพ่ิมมากขึ้น เป็นสื่อที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดของเด็ก 
 
 
 



 

 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๒.๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

๕. ครูร้อยละ ๘0  จัด ให้ มี
บ ริ ก า ร สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและสื่อสารการ
เรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
 
 
  

โร ง เรี ย น ได้ ให้ บ ริ ก า รสื่ อ เท ค โน โล ยี
สารสน เทศและสื่ อสารการเรียนรู้ เพ่ื อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ดังนี้ 
๑. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้
จัดระบบในห้องปฐมวัย 
๒. จัดระบบอินเทอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์ของ
โรงเรียน DLTV ให้ครู เด็กได้มีเวทีคนเก่ง 
สื่อสารเรื่องราว กบับุคลากรในโรงเรียน 
๓. มีมุมหนังสือสําหรับเด็ก  
๔. จัดระบบการบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยมีการ
ระดมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ สนับสนุนจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 
 

๑. มีคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนที่
ใช้คอมพิวเตอร์  ระบบเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : ข้อมูลจาก สมุดบันทึกการประชุม  โครงการ  ภาพถ่าย  แผนการจัด
ประสบการณ์  การประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรปฐมวัย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 จัดหาคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๒.๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

๖. ครูร้อยละ ๘0 มีระบบบริหาร
คุ ณ ภ า พ ที่ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
  

๖. ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและร่วม
รับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๖.ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและ
ร่ ว ม รั บ ผิ ด รั บ ช อ บ ต่ อ ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : -แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  -แผนปฏิบัติการประจําปี  
-ปฏิทิน คู่มือครูและบุคลากร-แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล   -รายงานโครงการ/กิจกรรม  -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องวิทยาศาสตร์ สภาพแวดล้อมกายภาพเชิงประจักษ์ -หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บันทึกการประชุมอบรม สัมมนา 
บันทึกการประชุม PLC ระบบสารสนเทศในโรงเรียน ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฯลฯ 
 



 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม  การดําเนินงานของสถานศึกษา จัดตั้งทีมที่เข้มแข็ง และกํากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  

๒. เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเด็กจํานวนมาก ทําให้การพัฒนาด้านกายภาพมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดประสบการณ์ของเด็ก จึงต้องพัฒนาในช่วงปิดเรียนและต้องทําอย่างรวดเร็ว 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ  
๑. ครูทุกคนมีการจัดประสบการณ์
ตรงตามหลักสูตรปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่องผ่านกระบวนการคิดและ
ลงมื อปฏิ บั ติ จ ริ งด้ วยวิ ธีก ารที่
หลากหลาย และการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 (ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ ๘0) 

 
 

จั ด ก า รศึ ก ษ าป ฐม วั ย มุ่ ง เน้ น
ความสําคัญของการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตเพ่ือสามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  
  
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๑ ได้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ไดป้ระสบ- 
การณ์ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง 
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  มุมประสบการณ์  แบบบันทึกการพัฒนาของเด็ก รายงานผลการ
ประเมินตนเอง การจัดกิจวัตรประจําวัน ผลงานนักเรียน หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

จัดการเรียนรู้ผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ  



 

๒. เด็กร้อยละ ๘0 ได้รับประสบ- 
การณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

 (ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ ๘0) 
 
 

มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้
เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์
เ รี ย น รู้ ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง และเป็นรายกลุ่ม เพ่ือพัฒนา
เด็ ก ให้ เกิ ด ค วามมี น้ํ า ใจ  ความ
สามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย 
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  :  มุมประสบการณ์  แบบบันทึกการพัฒนาของเด็ก รายงานผลการประเมิน
ตนเอง การจัดกิจวัตรประจําวัน ผลงานนักเรียน หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

จัดการเรียนรู้ผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

๓.๓ จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานสถานศึกษา 
กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ  

๓. ครูร้อยละ ๘0 มีการบริหาร
จดัการชั้นเรียนเชิงบวก  

 

ห้ อ ง เรี ย น มี บ รรย าก าศ แจ่ ม ใส 
กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์ การเรียนรู้  มี การ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใสและมีสื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร จั ด
ประสบการณ์ของเด็ก  มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๓. ครูร้อยละ ๙0 มีการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
อยู่ในระดับ................ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  แผนการจัดประสบการณ์  บรรยากาศห้องเรียน มุมประสบการณ์  แบบ
บันทึกการพัฒนาของเด็ก รายงานผลการประเมินตนเอง การจัดกิจวัตรประจําวัน หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
            จัดบรรยากาศห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 
 
มำตรฐำน ที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

๓.๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด 
ประสบกำรณ์และพัฒนำกำรเด็ก 



 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ  
๔ . เด็ ก ร้ อ ยล ะ  ๘ ๐  ได้ รั บ ก าร
ประเมินพัฒนาการให้บรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

โร ง เรี ย น จั ด ให้ มี ก า รป ร ะ เมิ น
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
จัดกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือที่
ห ล า ก ห ล า ย เช่ น  ก า ร สั ง เก ต          
การสอบถาม การสํารวจ และการ
วิเคราะห์  ผลการพัฒนาของเด็ก 
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือนํา
ผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก และนําผลพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน มีการประเมินผล 
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 

๔. เด็กร้อยละ ๑00 ได้ รับการ
ประเมินพัฒนาการให้บรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษา 
อยู่ในระดับ................ 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก รายงานผล
การประเมินตนเอง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

มีเป้าหมายในการจัดการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมการประเมินผลที่หลากหลาย 
แนวทำงในกำรพัฒนำระดับกำรศึกษำปฐมวยั  
 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน ในแต่ละสายชั้นครูผู้สอนร่วมกันจัดทําสื่อ นวัตกรรมการอ่าน และการ
เขียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสถานศึกษา 

3. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งสืบค้น อาทิ  เช่น  ห้องสมุด                 
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนนํานักเรียนแต่ละสายชั้นนํานักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 

4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมจํานวนนักเรียนที่มีความ 
สามารถในการเข้าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มากข้ึน  

5. จัดทําโครงการต่างเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทำงทำงในกำรพัฒนำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน ภาษาไทย และการคิดคํานวณ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน ภาษาไทย และ
การคิดคํานวณ เป็นไปตามเป้าหมาย
สถานศึกษากําหนดในระดับดี   
 
(ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ 7๕) 

1.จัดทําหลักสตูรทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ท่ีสอดแทรกความเป็นท้องถิ่น อาเซียน 
มาตรฐานสากล และจดุเน้นตามยทุธศาสตร์การศึกษา
ระดับชาติ  
2.พัฒนาครูทุกคนด้านวิชาการและด้านคณุธรรม ให้มี
ความสามารถในการนําเทคนิควิธสีอนด้วยกระบวนการ PLC 
ตามสายชั้น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตามกลุม่สมัครใจ 
ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของหลักสูตร  
3.จัดทําโครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและศักยภาพนักเรยีนสู่
มาตรฐานสากล 
4.พัฒนานักเรยีนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขยีน และ
การคิดคํานวณอย่างหลายหลาย 
5.ส่งเสรมิผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆให้มากขึ้น 

1.ผูเ้รียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารภาษาไทย และ
การคิดคํานวณ 
ระดับ............................. 
ร้อยละ ........................ 
 
  

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : ข้อมูลจาก -ปพ.5 การประเมินสมรรถนะนักเรียน -การทดสอบการอ่านเขียนของ สพป.นว.1   
-ผลงานนักเรียน -การประเมินทักษะการอ่านเขียน  รายห้องเรียน รายชั้นเรียนและสรุปผลการประเมนินักเรียนของโรงเรียน วัดสันติธรรม   
-รายงานโครง การกจิกรรม  แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ -ภาพกิจกรรม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1.จัดกิจกรรมที่สง่เสริมการสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.ส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน ในแต่ละสายชั้นครูผู้สอนร่วมกันจัดทําสื่อ นวัตกรรมการอ่าน 
และการเขียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสถานศึกษา 

3.จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งสืบค้น อาทิ เช่น   
ห้องสมุด สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนนํานักเรียนแต่ละสายชั้นนํานักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 

4.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมจํานวนนักเรียนที่มีความ 
สามารถในการเข้าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
         2. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำได้ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
๒. ผู้เรียนทุกช้ัน (ร้อยละ ๗๕)  
มีโครงงาน หรือผลงานนักเรียนท่ีแสดง
ถึงมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา
ได้ ในระดับดี   
 
 (ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ 7๕) 

1.จัดทําโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนา
ศั ก ยภ าพ ของผู้ เรี ย น  ใน ลั ก ษ ณ ะ  Active Learning               
ในรูปแบบต่าง ๆ ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้และในแต่ละ
ระดับชั้น ท่ีมีรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยครูเป็นผู้ช้ีแนะช้ีนํา อาทิ
เช่น การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based 
Learning) การเรี ย น รู้ เชิ งป ร ะ ส บ ก า ร  (Experiential 
Learning) การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning)  
การเรยีนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning)การเรียนรู้จากการสืบคน้ (Inquiry-Based 
Learningและการรู้แบบ BBL (Bearn-Based Learning)   
2.เปิดรายวิชาเพิ่มเตมิคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับวัย รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  เพื่อการ
สื่อสาร กิจกรรมเสริมทักษะการเรยีนรู้วิทย์-คณติ กิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ให้
สูงขึ้นและเพื่อเตรยีมพร้อมนักเรยีนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2.ผู้ เรียนทุกช้ันเฉลี่ย ( ร้อยละ 
88.89) มีความสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล
ป ระ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใจ แ ล ะ
แก้ปัญหาได้ 
อยู่ในระดับ................ 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  : -แบบสรุปข้อมูลการประเมินการคิดวิเคราะห์ (ปพ.5 สมรรถนะหลักสูตร รายห้องเรียน)  
-แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม -ผลงานนักเรียนที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์   โครงงาน   ผังความคิด    บันทึกการอ่าน-สมุดเล่มเล็ก 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต –โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน –ผลการประเมินอ่านคิด
วิเคราะห์ เขียน ของสพป.นว.1 -ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โครงงานนักเรียน  -แบบการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ เขียน รายบุคคล   -สรุปโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สรุปโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปโครงการ
ส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงให้กับนักเรียนและบูรณาการตัวชี้วัดในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบตั้งสมมติฐาน 
๓. ฝึกการหาคําตอบแล้วนําไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
๔. ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
๕. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  

  ๖. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ๗. โครงการส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้  
 

 



 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน                       
   3. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
๓. ผู้เรียนชั้น ป.๔ - ม.๓ 
ร้อยละ ๖3 สามารถสร้าง
นวัตกรรม 
ในระดับดี   
(ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ ๖3) 

1.เปิดภาคเรียนที่ 1 คัดกรองนักเรียน  
2.สํารวจนักเรียนที่ต้องการพัฒนา
ความสามารถพิเศษ 
3.จัดกลุ่มนักเรียนชุมนุมสนใจพัฒนา
ความสามารถตนเองชั่วโมงชุมนุม  
กิจกรรมระบบดูนักเรียน 
4.พัฒนานักเรียนในชั่วโมงเรียน  
ชั่วโมงสนใจยามว่าง  ชั่วโมงชมุนุม 
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม
กับการเรียนการสอนปกติ  
6.ส่งนักเรียนเข้าแข่งกิจกรรมตามความ
ถนัดและความวาสมารถพิเศษ 
7.ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมการ  
8. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้าง
นวัตกรรม เช่นโครงงาน ,ชิ้นงานผู้เรียน 

๓. ผู้เรียนชั้น ป.๔ - ม.๓ ร้อยละ ๗๐ 
สามารถสร้างนวัตกรรม  
อยู่ในระดับ................ 
 
 

 เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  -นวัตกรรม โครงงานสิ่งประดิษฐ์ งานกลุ่มหรือบุคคล   -ภาพกจิกรรม 
 -สังเกต  ผลงานนักเรียน –โครงงานการสอนแบบSTEM - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แนวทำงกำรพัฒนำ   

1. ขยายแนวทางการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนอย่างคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดกลุ่มผู้เรียนเข้าพัฒนาตามความสามารถและความสนใจในกิจกรรมชุมนุม 
3. ส่งเสริมฝึกทักษะการอาชีพตามความสนใจ 
4. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ 
5   ส่งเสริมการนําไปใช้และเผยแพร่ 
6.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเหมำะสมตำมระดับชั้น และปลอดภัย 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
4. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถ
ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และใช้
คอมพิวเตอร์ ในการเรียนรู้ ได้ อย่ าง
เหมาะสมตามระดับชั้น และปลอดภัย 
  

1. จัดกลุ่มสนใจและพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษสนใจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.เปิ ดและเพ่ิ ม รายวิช าเพ่ิ ม เติ ม
คอมพิวเตอร์ในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 
3.บูรณาการจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ นอกเวลาเรียน 
5.ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับ 
ต่าง ๆ 
 

4. ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ มีความสา- 
มารถในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
และใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  สั งคม    
การทํางานได้อย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้น และปลอดภัย 
อยู่ในระดับ................ 
  
 
  
 

 เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ : -ตัวอย่างผลงานนักเรียนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลงานนักเรยีนจากการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ –แผนการจัดการเรยีนรู้ –บันทึกหลังสอน  -สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  -สัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง 
-สังเกต 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง

ปลอดภัย  
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3. พัฒนาปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
4. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มือคุณภาพทันสมัย 
5. ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้และทํางานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนมีระดับผลกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษวิเคราะห์
ตัวชี้วัดที่มีปัญหากับผู้เรียนมาศึกษาและวางแผนพัฒนา 

2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ร่วมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเข้มข้น 

3. จัดนําข้อสอบ O-NETชั้นม.3  ในปีกอ่นมาพัฒนาสอนเสริม 
4. ใช้โครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมาสนับสนุนการทํางานของครู 

 5. ดาํเนนิการสอนเสริมนอกเวลาและจดัการติวเข้มใน 4 กลุ่มสาระวิชาที่สอน 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
5.1 ผู้ เรี ยนร้อยละ ๖๐   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยมีระดับผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ห ลั ก สู ต ร ส ถ าน ศึ ก ษ า 
ระดับ 3 ขึ้นไป   
5.2.  ผู้ เ รี ย น มี ผ ล ก า ร
ทดสอบระดับ ชาติ และ
ชั้นป.6และม.3   
 (O-NET)  
  

1.จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและศักยภาพนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

2.จัดทําโครงการการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ให้ครูสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในลักษณะ 
Active Learning ใน รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ       
ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้และในแต่
ละระดับช้ัน ที่มีรูปแบบและวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
มีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยครู
เป็นผู้ช้ีแนะช้ีนํา อาทิเช่น การเรียนรู้โดย
ใช้ กิ จ ก รรม เป็ น ฐ าน  (Activity-Based 
Learning) การเรี ยนรู้ เชิ งป ระสบ การ 
(Experiential Learning) การเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ ห า เป็ น ฐ า น  (Problem-Based 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning)  
การเรยีนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
(Thinking Based Learning) การเรียนรู้
จากการสืบค้น (Inquiry-Based 
Learning)  และการรู้แบบ BBL (Bearn-
Based Learning)   

5.1 ผู้เรียนร้อย..................... มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมี
ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด ระดับ 3 ขึ้น
ไปในอยู่ระดับ............................................................ 
5.2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ   ชั้น ป.6และม.3 (O-
NET) อยู่ระดับ............................................................ 
     

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : -ผลการสอบปลายปีของนักเรียนทุกช้ัน –ผลการสอบ O-NET ของสทศ. ป2ี561และ62  



 

มำตรฐำนที ่๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
      ๖. ควำมรู้และทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ   

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
 6. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมี
ทักษะพ้ืนฐานอาชีพเหมาะสมกับวัย 
ในระดับดี   
 
 
  

1. บูรณาการงานอาชีพในกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ  
2. จัดให้มีชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ
เกี่ยวกับการสร้างานพ้ืนฐานอาชีพ 
3. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับ 
ต่าง ๆ   
3. ผู้ เรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการวาง
แผนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 6. ผู้เรียน ร้อยละ .................. มีความรู้
และมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพเหมาะสมกับวัย 
อยู่ในระดับ......................................... 
 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : โครงการฝึกอาชีพ  ภาพการฝกึอาชีพ    กิจกรรมสหกรณ์   ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
การแนะแนวผูเ้รียน   สรุปโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ   สรุปโครงการส่งเสริมศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพ 
2. โครงการส่งเสริมศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
3. โครงการพัฒนาทักษะสู่อาชีพ 
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ใช้กิจกรรมชุมนุมมาฝึกทักษะแก่ผู้เรียน 
6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอชีพประชุม PLC ร่วมกันเพ่ือส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น 
7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 

 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. ความประพฤติด้านการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณลักษณะค่านิยมที่ดีตามค่านิยมหลัก               
๑๒ประการ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
          ๔. การมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี โดยมีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ รักษาสุขภาพของตนเอง
ให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

๕. การมีส่วนร่วมและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๖. มีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนและชุมชน คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม    

 
 



 

 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
1 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดี
ของสังคม 
2  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3  ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีสุนทรีภาพ
ทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
6 มีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนและชุมชน  
คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 

1. เก็บข้อมูลจาการสังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม นักเรียน ถึงพฤติกรรม
นักเรียนโดยครูประจําชั้น 
2. พัฒนาลักษณะนิสัยนักเรียน โดย 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการใน
กิจกรรมประจําวัน เช่น การเคารพธง
ชาติ การสวดมนต์ ฯลฯ  และจัด
โครงการ กิจกรรม 
3. ครูทุกคนบู รณาการการสร้าง
คุณธรรมกับการสอนรายวิชาตนเอง 
4. ประเมินพฤติกรรมโดยครูประจํา
ชั้น ประจําวิชา 
5. จัดโครงการ กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
โครงการส่งเสริมศิลปะ  ดนตรีและ
กีฬา จัดกิจกรรมชุมนุมตามความ
สนใจของผู้เรียน 
 
 

1 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรม อันดีของสังคม  
ในระดับ..................................... 
2  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ในระดับ..................................... 
3  ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
ในระดับ..................................... 
4 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ในระดับ..................................... 
5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีสุนทรีภาพ
ทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
ในระดับ..................................... 
6 มีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนและ
ชุมชน  คํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
ในระดับ..................................... 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์: -ผลการประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (สรปุข้อมลูจาก ปพ.5 และการประเมินการ
ปฏิบัติจริง)  - ผลการประเมิน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยมของโรงเรียน  -สรุปโครงการ กิจกรรม ปี 2562 เช่น. กิจกรรมห้องสมดุ
มีชีวิตและการส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โครงการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมนักเรียน   การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา   กิจกรรมวันสําคัญต่างๆเช่นวันพ่อ วันแม่ วันเข้าพรรษา วันสําคัญทาง
ศาสนา   สง่เสรมิประชาธิปไตยโรงเรียน   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 8. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   กิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน  ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ    ฯลฯ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน 
๒. โครงการส่งเสริมศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
๓. โครงการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๔. โครงการพัฒนาสู่อาชีพ 
๕. กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. กิจวันสําคัญต่างๆเช่น วันพ่อ  วันแม่ วันสําคัญทางศาสนา   
๗. กิจกรรมสภานักเรียน 
๘. กิจกรรมจิตอาสา 



 

 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
กําหนดชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานโรงเรียน 
น โยบ ายหน่ วยงานต้ น สั งกั ด  และ
นโยบายโรงเรียนต้นแบบต่างๆ ของ
โรงเรียนในระดับดี   

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
1. สอบถามความต้ องการพัฒนา
สถานศึ กษ าจากคณ ะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  นักเรียน ครู 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์ SWOT  
3. วิเคราะห์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ฯ 20 ปี  มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นโยบายหน่วยงานต้น
สังกัดความต้องการของชุมชน และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
4. กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
พันธกิจ 
5. จัดทําแผนงานโครงการ กิจกรรม 
6. นําเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ-
กิจสู่การปฏิบัติ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่ กํ าห น ดชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ
แผน พั ฒ น าคุณ ภ าพการศึ กษ า 
ม า ต ร ฐ า น โร ง เรี ย น  น โย บ า ย
หน่วยงานต้นสังกัด และนโยบาย
รัฐบาลและโรงเรียนต้นแบบต่างๆ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติและทันต่อ
เหตุการณ์ ในระดับ...................... 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์: แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา – บันทึกการประชุม- โครงการระบบกันคุณภาพภายในสถานศึกษา –โครงการพัฒนา
หลักสูตรสู่Thailand 4.0  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน บันทึกการนิเทศ ติดตามของเขต 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. บูรณาการตัวชี้วัดโครงการกิจกรรมที่จําเป็น สําคัญ ที่โรงเรียนต้องดําเนินตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สู่Thailand 4.0 
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

๒. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ และกิจกรรมประกันคุณภำพภำยใน อย่ำงเป็นระบบ 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อ ย่ า ง เป็ น ร ะบ บ  แ ล ะมี
กิจกรรมประกันคุณ ภาพ
ภายใน อย่างเป็นระบบ ใน
ระดับดี    

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนชัดเจน ได้แก่ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานสถานศึกษาจาก
บุคคลที่ส่วนร่วมอย่างหลากหลาย วิเคราะห์ สังเคราะห์    
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ความสอดคลองคล้อง
นโยบาย จุดเน้นหน่วยงานต้นสังกัด จัดทํามาตรฐาน
สถานศึกษา 
2.จั ดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา จัดทําปฏิทิน คู่มือครู
และบุคลากร การดําเนินการของโรงเรียน 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
5. ดําเนินงานตาม โครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ   
เช่น   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
6.ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานศึกษา  
7.จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 
8. ปรับปรุง มาตรฐานสถานศึกษา  ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
9. เปิดโอการให้ชุมชน ผู้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 
10. ประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย 
11. มีการกํากับ นิเทศ ติดตามการทํางานของเขตพ้ืนที่ 
12.นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
อย่ า ง เป็ น ระบ บ  แล ะมี
กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน  อย่ างเป็ น ระบบ   
ในระดับ...................... 
 

 เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ผลการนิเทศติดตาม  บันทึกสมุดเยี่ยมของศน.ประจํากลุ่ม  บันทึกการประชุมครู 
ภาพการปรึกษา PLC  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม  การดําเนินงานของสถานศึกษา จัดตั้งทีมที่เข้มแข็ง และกํากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. นําผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  
 3. ส่งเสริมการจัดห้องเรียนพิเศษ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 
 



 

 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๓. กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
 3. มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้ นคุณ ภาพผู้ เรี ยนรอบด้ านตาม
ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายในระดับ ดี 

1. พัฒนา ประเมิน ปรับปรุงหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
กลุ่ ม เป้ าห ม าย และ เปิ ด โอ ก าส ให้
ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิ จก รรมต่ าง ๆ  ของ โร งเรี ยน เช่ น 
รายวิชาเพ่ิ มเติมภาษาญี่ ปุ่ น  วิทยา
คํานวณ    
2. ประชุม  อบรม สัมมนา ครูและ
บุคลากรทุกคน เพ่ือนําความรู้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ประชุมPLC  
3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   ร่มรื่น สะอาด  เช่นห้องเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบให้สวยงาม
และปลอดภัย 
4. จัดหา ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์และสื่อ
การสอนที่ ใช้ คอม พิ ว เตอร์  ระบ บ
เท ค โน โล ยี ให้ ค ร บ ทุ ก ห้ อ ง เรี ย น          
จัดหนังสือในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
5. พัฒนานักเรียนทุกด้าน เช่นด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม 

 3. มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถาน- 
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ในระดับ..................... 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ : หลักสูตรสถานศึกษา   แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มาตรการศึกษาของ
สถานศึกษา  สรุปโครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สู่Thailand 4.0  โครงการประกันคุณภาพภายใน  
ภาพกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ – แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.  พัฒนาห้องเรียนพิเศษต่างๆ  ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือสอดรับกับ มาตรฐานสถานศึกษาและส่งนักเรียนเข้าเรียนใน 

โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง  
2. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
3. โครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0   
4. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
5.  กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ 
6. แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 



 

 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๔. กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชีพ  
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
 4 . ค รู แ ล ะบุ ค ล าก รร้ อ ยล ะ  
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพใน
ระดับ ดีเลิศ 

 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การสอน  ดังนี้ 
1. สํารวจความต้องการของคร ู
2. พัฒนาครูทุกคนด้านวิชาการความรู้
ความสามารถในการสอนและ ด้านคุณธรรม 
3. จัดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC  
มีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคน เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทุกปัญหา  
4. สร้างขวัญ กําลังใจ นิเทศ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของครู  
5. ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้รางวัล 

4.1.ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการครูและสถานศึกษา     

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

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์: คําสั่ง/ภาพ การไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
โครงการส่งเสริมครูสู่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  โครงการพัฒนาครูสู่ Thailand 4.0  ภาพการประชุม PLC  ใน
ตอนเช้าก่อนเข้าสอน วุฒิบัตรการอบรม  เกียรติบัตรครู: 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. นํากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒคราูนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. โครงการส่งเสริมครูสู่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
3. โครงการพัฒนาครูสู่ Thailand 4.0   
4. ภาพการประชุม PLC  ในตอนเช้าก่อนเข้าสอน 
5. รายงานการเข้าอบรมของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๕. กำรวำงแผนและด ำเนินงำนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกาย- 
ภาพและสังคมที่ เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร่มรื่น สะอาด สวยงามและ
ป ล อ ด ภั ย  ใน ร ะ ดั บ ดี เลิ ศ   
.   

โรงเรียนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน โดย  
1 . จั ด กิ จ ก รรม ต าม โค รงก าร พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อมสําหรับเด็กปฐมวัย  
2. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้ เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  เช่น จัดหาเครื่อง
เล่นสนาม ปรับสนามเด็กเล่น สนามหญ้า
ธรรมชาติ  
3. จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา
สื่อการเรียนรู้ ที่ เพียงพอและหลากหลาย 
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน  
๔. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จําเป็นในห้องเรียน
อย่างเพียงพอ เช่น  TV ป้ายเทศ อุปกรณ์
เครื่องใช้  ฯลฯ 
5. ปรับปรุงมุม เพ่ือสุขภาพ เช่น  พ้ืนที่
สําหรับการแปรงฟันล้างมือและทําความ
สะอาดพร้อม อุปกรณ์ทําความสะอาดที่
จําเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่
และเพ่ิมจํานวนไฟฟ้าส่องสว่าง 
7. ปรับปรุง สร้างที่ล้างจาน ในโรงอาหารให้
สะอาด  ระบบไฟฟ้า ให้ปลอดภัย 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อ ย่ า งมี คุณ ภ าพ  ร่ม รื่ น  ส ะอาด 
สวยงามและปลอดภัย 
ในระดับ...................... 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์:  ภาพการปรับปรุงอาคารสถานที่  การติดกล้องวงจรปิด การสร้างที่ล้างจาน 
การสร้างที่ลา้งมือ ไฟฟ้าส่องสว่าง  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โครงการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปรับปรุงป้ายโรงเรียน   ปรบัปรุงน้ําตก 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยให้กับโรงเรียนให้มากขึ้น 
2. ปรับปรุง สร้างที่ล้างจานที่ดูดปล่องควัน ในโรงอาหารให้สะอาด  ระบบไฟฟ้า ให้ปลอดภัย 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่  
4. เพ่ิมจํานวนไฟฟ้าส่องสว่างด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
5. เทพ้ืนคอนกรีต/เทพ้ืนปูนบริเวณภายในโรงเรียน 
6. ทํารั้ว  ป้ายหน้าโรงเรียนใหม่  
7. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
8. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 



 

9. ปรับปรุงซุ้มพระและสวนหย่อม 
มำตรฐำน ที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๖. กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
6.จัดให้มีคอมพิวเตอร์และสื่อ
การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ /ระบบ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาในระดับดีเลิศ 
 
 

โรงเรี ยน ได้ ให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทค โน โลยี
สารสนเทศในการสอน ดังนี้ 
1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนรู้จัดระบบในห้องคอมฯ 
2. จัดระบบอินเทอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์
ของโรงเรียน DLTV เป็นสื่อการเรียนรู้ให้
ครู ผู้เรียน    
3. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่ง
ค้นคว้า  
4. มีสื่อโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ทรูปลูก
ปัญญา ในห้องสมุด 
 

6. มีคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนที่ใช้
คอมพิวเตอร์  / ระบบเทคโนโลยี ให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ในระดับ...................... 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : -แผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน  -แผนปฏิบตัิการประจําปี  
-ปฏิทิน  -รายงานโครงการ/กิจกรรม  -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ –สภาพแวดล้อมกายภาพเชิงประจักษ์ -หลักสตูร
สถานศึกษา –เกียรติบัตรรางวัลทีแ่ข่งขันทางวิชาการ  ระบบสารสนเทศในโรงเรยีน  ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตในโรงเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้   
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน และเพ่ิมคุณภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. มีบริการห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
3. ประชุมปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ Thailand 4.0   

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
มำตรฐำน ที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๗. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
๗ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานในระดับ ดี 
 
 

๗. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยมีการนํา
ผลการประเมินผู้เรียนมาประชุมปรึกษา 
แก้ไขเพ่ือพัฒนาให้สูงขึ้น 
 

๗. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและ
ร่ ว ม รั บ ผิ ด รั บ ช อ บ ต่ อ ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ในระดับ...................... 
 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : -แผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน  -แผนปฏิบตัิการประจําปี  
-รายงานโครงการ/กิจกรรม  -ห้องปฏิบั ติการคอมพิ วเตอร์  ห้ องวิทยาศาสตร์  –สภาพแวดล้อมกายภาพเชิงประจักษ์                                
-หลักสูตรสถานศึกษา –เกียรติบัตรรางวัลที่แข่งขันทางวิชาการ  บันทึกการประชุม   การประชุม PLC   
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม  การดําเนินงานของสถานศึกษา จัดตั้งทีมที่เข้มแข็ง และกํากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ส่งเสริมการจัดห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทย์ คอมพิวเตอร์  ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือสอดรับกับโรงเรียน   
 

มำตรฐำน ที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๘. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล  กำรบริหำรจัดกำรและงบประมำณอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 
 ๘. มีการกํากับ ติดตามประ- 
เมินผล การบริหารจัดการและมี
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้  ทุกขั้นตอนใน
ระดับ ดี 
 

 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล การ
บริหารจัดการและมีระบบการจัดซื้อจัด
จ้างที่ โปร่งใสตรวจสอบได้  ทุกขั้นตอน 
เช่น 
1. แต่งคณะกรรมการดําเนินการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือ ลงมติ 
3. ทําบัญชี จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจุบัน 
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

๘. มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล  
การบริหารจัดการและมีระบบการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ที่ โ ป ร่ ง ใ ส ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้           
ทุกขั้นตอนในระดับยอดเยี่ยม 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : -แผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน  -แผนปฏิบตัิการประจําปี  
 -ระบบการจดัซื้อจัดจ้าง (EGP) ระบบรายงานการบริหารงานรายงานประจําปี ( E- Budget) เอกสารระบบงานพัสดุ การเงิน   
 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานอย่างเป็นระบบ และ เอกสารระบบงานพัสดุ การเงิน    
 2. ส่งเจ้าหน้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒครูานให้มีประสิทธิภาพ 



 

มำตรฐำน ที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

มำตรฐำน ที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ 

1. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรียน เป็ น
สําคัญ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชี วิ ต ได้  โด ยฝึ กทั กษ ะการกล้ า
แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ทําเป็น และ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ในระดับ ดี 

 (ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ๙0) 
 
 

1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น รู ป แ บ บ  Active 
Learning  
2. ส่งเสริมทักษะการเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ ด้วยการมีระบบ
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่ มี
ประสิทธิภาพในให้ผู้เรียนได้สืบค้น  
3. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
ศู น ย์ สื่ อ  แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   
4. ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน
ควบคู่กับการเรียนการสอน  
5. ส่งเสริมคนดี คนเก่ง ให้ผู้เรียนได้
แสดงความสามารถตามความถนัด
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง    
๖. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันเวทีทาง
วิชาการ ทางศิลปหัตถกรรม ทั้ ง
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค   เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน 

1. ครูทุกคนร้อยละ.....................    
มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบั ติ จริ งด้ วยวิธีการที่
หลากหลาย และการจัดการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โดยฝึกทักษะการกล้ าแสดงออก 
นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ทําเป็น และแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ.....................  จัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้บริหารสมองได้
ศึกษาเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริ ง  
ทํางานรวมกันเป็นกลุ่มเน้นทักษะ
การคิดระดับสูง   
3. ครูร้อยละ ................... จัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
4. ครูผู้สอน SMT ร้อยละ............... 
มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ชี วิ ต ป ระจํ าวั น และสอดแท รก
คําศัพท์ เฉพาะ SMT ในการเรียน
การสอน  
5.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ :  -แผนการจัดการเรียนรู้ –วิจัยในช้ันเรียน – รายงานการไปแหล่งเรียนรู้  -ผลงานนักเรียน  
–แบบประเมินผลการเรียนรู้   -บันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี -แบบประเมินการจัดการเรยีนครู -รายงานSAR ครู  บันทึกหลังสอนฯลฯ 
โครงการส่งเสริมกระบวนการคดิ   โครงการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมนักเรยีน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสรมิ
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา  การจดัตั้งชุมนุมให้ผู้เรียนตามความสนใจ 
 

 



 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง             
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน และมีโครงการรองรับ
ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิด   
2.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
3. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

 

มำตรฐำน ที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู ้

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ  
๒ ครูทุกคนมีความสามารถด้านการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่างๆอย่างเหมาะสม 
ในระดับดเีลิศ   

 (ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ๙0) 
 
 

1. ส่งเสริมทักษะการเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ ด้วยการมีระบบ
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่ มี
ประสิทธิภาพในให้ผู้เรียนได้สืบค้น 
2. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
ศู น ย์ สื่ อ  แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ   
3. ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน
ควบคู่กับการเรียนการสอน    
4. ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน ครู ทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู่กับ
การเรียนการสอน   
5. ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษาทุกคน 

2.1 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยนํา
เทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการเรียนการ
สอน 
2.2 ผู้เรียนสามารถค้นหา ศึกษาหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ทุกคน 
2.3 ห้ อ งเรียน  ห้ องเรียน พิ เศษ 
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ห้ อ ง ส มุ ด                
มี บ รรยากาศสภ าพแวดล้ อมที่
สะอาด เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้ เรียนแสวงหารความรู้
ด้วยตนเอง  
2.4 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษาทุกคน 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ :  -แผนการจัดการเรียนรู้  - บันทึกผลหลังสอน–  รายงานการไปแหล่งเรียนรู้  -ผลงานนักเรียน
ที่สืบค้นจากอินเทอร์เนต็   โครงงานนักเรียน –แบบประเมินผลการเรยีนรู้   -บันทึกการใช้สื่อเทคโนโลย ี-แบบประเมินการจัดการ
เรียนครู  สถิติการใช้ห้องสมุด  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  โครงการพฒันาหลักสตูรและสื่อการเรียนรูสู้่ Thailand 4.0   
แนวทำงพัฒนำ 

1. จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีอย่างส่ําเสมอ 
2. จัดห้องคอมพิวเตอร์ไว้บริการผู้เรียน 
3. ในห้องเรียนมีโทรทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0   
5. โครงการส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
7. นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมการจัดกิจกรรมการให้มากข้ึน 

 



 

มำตรฐำน ที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ  
3. ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวกในระดับ ด ี 

 

1. 1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมที่ลากหลายเช่น บรรยาย 
บทบาทสมมติ  อภิ ป ราย  สาธิ ต 
สนทนา การปฏิบัติจริง 

2. 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถและมีส่วนร่วม 

3. 3. นําเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้ 
4. 4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
5. 5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 

4 H 
6. 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบActive learning 

1. ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก  
2. ผู้ เรียนรักที่ เรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  -แผนการจัดการเรียนรู้ -ผลงานนักเรียน – บันทึกหลังสอน 
–แบบประเมินผลการเรียนรู้   รายงานSAR ครูฯลฯ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 
แนวทำงพัฒนำ  

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด  สืบค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
3. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ 
4. นําสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาช่วยสอน 
5. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม นักเรียน   
6. นําสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
7. ใช้ระบบICT มาเพ่ิมประสิทธฺภาพการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ  
4. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและ 
ประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี 
ประสิทธิภาพ โดยมีการใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวัดและประเมินผลที่ 
เหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนําไปใช้ 
พัฒนาตนเองในระดับดี 

1. ให้ความรู้ครูเรื่องการวัดผลใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
2. ครูออกแบบเครื่องมือการวัดผล
อย่างหลากหลายและนําไปใช้จริง 
3. ตรวจผลงานนักเรียนสม่ําเสมอ
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนได้
พัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการเรียนรู้
ของตนเองใหัพัฒนาสูงขึ้น 
4. ครูทําวิจัยในชั้นเรียนนํามาแก้ไข
พัฒนาการเรียนการสอน 

4 . ครู  มี เครื่ องมื อ ในการวัดผล 
ประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียน ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตรวจผลงานนักเรียน
สม่ําเสมอและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นัก เรียนได้ พัฒนาหรือปรับปรุง
วิธีการเรียนรู้ของตนเองในระดับ 
 ....................................... 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์  :  -แผนการจัดการเรียนรู้ -ผลงานนักเรียน บันทึกหลังสอน ผลการตรวจ
ผลงานนักเรียน–แบบประเมินผลการเรียนรู้   เครื่องมือการวัดผล -สมุดประจําตัวนักเรียน(ปพ.6) 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

มีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน  โดยใช้
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกลุ่มนักเรียนให้การส่งเสริมพัฒนา  
แก้ไขปัญหา  ดําเนินการประชุมครู  และตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอออกแบบเครื่องมือการประเมิน
หลากหลายวิธี 

 
มำตรฐำน ที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ (PLC) 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินการ  
 5.ครูร้อยละ ๘๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC)ในระดับดี   
๖ . ค รู ทุ ก ค น มี ก า รส อน ส อดแ ท รก
คุณธรรมในโรงเรียนในระดับดี   
  
(ค่ำเป้ำหมำยรวมร้อยละ๙0) 

1. สํารวจครูที่ต้องการพัฒนา 
2. จัดกลุ่มครูตามสมัครใจ ตามสายชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จัดตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(PLC) สรุปผลนําไปใช้ 
4 . ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น าผู้ เรี ย น อย่ า ง
สม่ําเสมอ 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรก
คุณธรรมแก้ผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องและสังคมอย่างสม่ําเสมอ 

5. คร ูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ (PLC)  
๖. ครูทุกคนมีการสอนสอด 
แทรกคุณธรรมในโรงเรียน 
ร้อยละ.......................... 
 

 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมลูเชิงประจักษ ์ : -บันทึกการประชุม PLC  -แผนการสอนแบบบรูณาการ  -ผลงานนักเรียนบูรณาการสะเตม็ศึกษา 
 
 
 
 



 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. สถานศึกษาจัดหาสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีและส่งเสริมครูใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ส่งเสริมระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง 
 3. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน 
 4. ครูผู้ควรนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
ศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เต็มศักยภาพทุกคน 
 5. การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 



 

โครงกำร  พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
แผนงำน  วิชำกำร 
สนองยุทธศำสตร ์ 1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

4. เพิ่มโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ลักษณะ   โครงกำรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมำตรฐำน มฐ. 1 คุณภำพของผูเ้รียน 
         มฐ. 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1.1 ข้อที่ 1-6 ของ มฐ.1 
   3.1-3.5 ของ มฐ.3 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงภำณุมำส จริยไพสิฐ 
   คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ที่ปรึกษำโครงกำร นำยวิทยำ  ทองโสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 พฤษภำคม 2565 – 31 มีนำคม 2566 
............................................................................................................................. ..................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ    
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดสันติธรรม จงึได้จัดทําโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 
 3.1 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 
 3.2 ผู้เรียนร้อยละ 75  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 3.3 ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 

3.5 ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
3.6 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ด้ำนคุณภำพ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น               
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
4. วิธีด ำเนินกำร 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1 .1 นโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรม ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับโครงการมีสุนทรียภาพ                   
ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

• กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4 รายวิชาหลัก (ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์) 
• ฝึกอ่านเขียน-บัตรคํา 
• เปิดโลกด้วยภาษาต่างแดน 
• ห้องสมุดมีชีวิต 
• . วางทุกงานอ่านทุกคน 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

• กระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดBBL (ป.1-3) 
• กิจกรรม STEM   

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
• งานศลิปหัตถกรรม 
• การจัดการเรียนรู้โดยทําหนังสือเล่มเล็ก( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ป.4-6            

และระดับมัธยมศึกษาม.1-3 
• การจัดการเรียนรู้โดยการเขียนผังความคิด(Mind map) 
• การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

วัตถุประสงค์ที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-   

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
• ค่ายบูรณาการวิชาการกลุ่มโรงเรียนหนองกรดเก้าวิวัฒน์ 

วัตถุประสงค์ที่ 6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 



 

• ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
• การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (เรียนฟรี 15 ปี) 

4.3  ขั้นนิเทศติดตำม (C) 
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 
5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 เนื่องจากปัญหา COVID-19หรือตามประกาศสพฐ.ในการ
เลื่อนเปิดภาคเรียน 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
     1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
     2. ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
     3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการ 
     4. จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
     1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน 
     2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

1-30 เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

1-30 เม.ย. 65 
 

 
 
 

ครูภาณุมาส 
และคณะครู 

 
 
 
 
 

ครูภาณุมาส 
และคณะครู 

 
 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4 รำยวิชำหลัก (ภำษำไทย /
ภำษำอังกฤษ / คณิตศำสตร์ / วิทยำศำสตร์) 
1.จัดทําเอกสารข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี ทุกระดับชั้น ในการ
ทดสอบระดับชาติ 
2.ดําเนินการให้ความรู้  ตามตัวชี้วัดที่มี ในแบบทดสอบ
ระดับชาติ ตามข้อสอบที่จัดให้นักเรียนทุกคน 3 ปีย้อนหลัง 
3.จัดสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือจัดกิจกรรมยกยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 4 รายวิชาหลัก (ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ / 
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์) 
 

 
 
 

16 พ.ค.65- 
31 มี.ค.66 

 
 
 

 
 
 

ครูภาณุมาส 
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 
ทุกระดับชั้น 

กิจกรรมฝึกอ่ำนเขียน-บัตรค ำ 
  - จัดทําข้อมูลรายบุคคล 
  - จัดทําแบบฝึกพัฒนาการอ่าน   การเขียน 
  - กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทย 
  - กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
  -ประกวดคัดลายมือ 
  -ประกวดแต่งประโยค 
  -ประการเขียนเรื่องจากภาพ 
  -ประกวดการเขียนคําประพันธ์ 
  -ประกวดการเขียนคําอ่าน 
  -ประกวดการเขียนบรรยายเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

16 พ.ค.65- 
31 มี.ค.66 

 

ครูกุหลาบ 
ครูผู้สอนภาษาไทย 

 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ห้องสมุดมีชีวิต 
   1 เสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดหา / ซื้อหนังสือ สื่อ
ต่างๆ ที่มีประโยชน์ 
   2. วันอังคาร แข่งขันตอบปัญหาจากการอ่าน ฟัง ดูสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง (เดือนละ  2 ครั้ง)  
   3. คัดเลือกสุดยอดนักอ่านและบันทึกการอ่าน 1 รางวัล 
(สุดยอดนักชั้นละ 1 รางวัลโดยครูประจําชั้นเป็นผู้คัดเลือกส่ง
มายังห้องสมุด) 
  4. มอบรางวัลสุดยอดนักอ่านและการแข่งขันตอบปัญหา 
  5. ค่าวัสดุอุปกรณ์เช่น กรรไกร  กระดาษสี พิวเจอร์บอรด์  
กระดาษสําหรับพิมพ์ กาว หมึกเครื่องปริ้น ฯลฯ   
  6 ค่าซ่อมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 

16 พ.ค.65- 
31 มี.ค.66 

 

ครูกุหลาบ 
และคณะครู 

-เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 

วำงทุกงำนอ่ำนทุกคน 
  1 นักเรียนม.1-3 อ่านหนังสือหลังเคารพ 
ธงชาติที่โต๊ะหน้าอาคารเรียน 
  2 เริ่มกิจกรรมรักการอ่านเวลา  
08.15 น. –08.30 น . วันละ 15 นาที 
  3. สรุปเรื่องท่ีอ่านเขียนลงในสมุดบันทึกการอ่าน 
  4. ครูประจําชั้นตรวจสมุดการอ่าน 
  5. มอบรางวัลให้นักเรียนที่บันทึกการอ่านสม่ําเสมอ ในแต่
ละชั้นเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 

16 พ.ค.65- 
31 มี.ค.66 

 

ครูประจําชั้น 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดBBL (ป.1-3) 
  1.นักเรียนสร้างชิ้นงานตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดBBL 

 
 
 

16 พ.ค.65- 
31 มี.ค.66 

 

  
 
 

ครทูิพรัตน์ 

กิจกรรม STEM  และกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา” /
วิทยาศาสตร์ 
1๒.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
1๒.2 ประชุมครูเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
1๒.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการแก่ครูผู้สอน/แก่
ผู้เรียน 
1๒.4 รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน /จัด
นิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนแข่งขันกิจกรรม 

 นันทรัตน์และคณะครู 
 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1๒.5 จัดซ้ืออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
1๒.6 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
งำนศิลปหัตถกรรม 
  1 จัดซื้ออุปกรณ์การฝึก 
  2 ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 
 

ครูภาณุมาส 
คณะครูทุกคน 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยท ำหนังสือเล่มเล็ก( ทุกกลุ่มสำระ
ระดับประถมศึกษำ ป.4-6  และระดับมัธยมศึกษำม.1-3 
  1. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2 นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง  สุภาษิตนิทาน 
  3 นักเรียนเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการอ่าน   
  4 ตั้งคําถามเพ่ิมเติมจากเรื่องที่อ่าน 
  5 นําเสนอผลงานจัดทําเป็นหนังสือเล่มเล็ก 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 

ครูยงยศ 

  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรเขียนผังควำมคิด(Mind map) 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๑ นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู 
  ๒ นักเรียนนําเสนอรูปแบบวิธีคิดจากเรื่อง  ที่ อ่าน  ฟัง 
และดูตามความคิดของตนเอง 
  3 นักเรียนสร้างชิ้นงานตามความคิดของตนเองในแต่ละ
สาระกลุ่มวิชา 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 

ครูสายไหม 
ครูนันทรัตน์ 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำน 
  1 นักเรียนสร้างชิ้นงานของโครงงาน 
  2 นักเรียนนําเสนอชิ้นงานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 

ทิวา/คณะครู 

วัตถุประสงค์ที่ 4  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- - 

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กิจกรรมค่ำยบูรณำกำรวิชำกำรกลุ่มโรงเรียนหนองกรดเก้ำ
วิวัฒน์ 
  1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม O-NET 
  2 เข้าค่ายบูรณราการวิชาการกลุ่มโรงเรียนหนองกรดเก้า
ภิวัฒน์ 
 
 
 
 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 

คณะครูผู้มีหน้าที่ให้ความรู้ใน 
4 รายวิชาหลัก และครูประจํา

ชั้น ป.6 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน 
และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
ฐำนกำรเรียนรูเ้ศรษฐกิจส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
1. จัดฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามความเหมาะสม 

 
 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 

 
 

ครลูะมัย/ครูประสงค์ 
 

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   (เรียนฟรี 15 ปี) 
1๔.1 สํารวจจํานวนนักเรียน 
1๔.2 จัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเรียน 
1๔.3 แบบเรียน/หนังสือเรียน 
1๔.4 เครื่องแบบนักเรียน 
   -  ก่อนประถมศึกษา  300 บาท/คน 
   -  ประถมศึกษา      360 บาท/คน 
   -  มัธยมศึกษา        450 บาท/คน 
1๔.5 อุปกรณ์การเรียน 
   -  ก่อนประถมศึกษา  100 บาท/คน 
   -  ประถมศึกษา     195 บาท/คน 
   -  มัธยมศึกษา     210 บาท/คน 
1๔.6 ด้านเทคโนโลยี  (ICT)  จัดกิจกรรม 40  ชั่วโมง/คน/ปี 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 

ครสูาวนันทรัตน์ 
ครชูัชวาลย ์

คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตามการ
ดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้ 
เป็นไปตามภาระงานที่กําหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
   1.  สรุปประเมินโครงการฯ 
   2.  จัดทํารายงานโครงการฯ 

31 มี.ค.66 
 

ครูภาณุมาส 
ผู้อํานวยการโรงเรียน 

วัดสันติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9.งบประมำณ   จ ำนวนเงิน  541,573  บำท จำกงบรำยหัว/เรียนฟรี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำตอบแทน ผู้รับผิดชอบ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4 รายวิชา
หลัก 

 8,000 8,000 - ครภูาณุมาส 

2.  ฝึกอ่านเขียนภาษาไทย 2,000 5,000 - ครสูาวกุหลาบ 
3. เปิดโลกด้วยภาษาต่างแดน 5,000 5,000 - ครภูาณุมาส 
4. ค่ายบูรณาการวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนหนองกรดเก้าวิวัฒน์ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบตหนองกรด ครภูาณุมาส 

5. ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมและการสอบ
ระดับชาติ 

4,770 5,000 5,000 ครภูาณุมาส 

6. ห้องสมุดมีชีวิต 2,500 2,500 - ครกูุหลาบ 
7. วางทุกงานอ่านทุกคน - 500 - ครูประจําชั้น 
8. การจัดการเรียนรู้โดยทํา  หนังสือ

เล่มเล็กการจัดการเรียนรู้โดยทํา
หนังสือเล่มเล็ก( กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ป.4-6 

และระดับมัธยมศึกษาม.1-3 ) 

 
 

500 500 

-  
 

ครยูงยศ 

9. กระบวนการการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดBBL (ป.1-3) 

500 5,000 
 

- ครทูิพรัตน์ 

10. การจัดการเรียนรู้โดยการเขียน
ผังความคิด(Mind map) ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
500 

 
500 

 

-  
ครูสายไหม/ครูนันทรัตน์ 

11. การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานทุกกลุ่มสาระ 

500 
500  

- ครทูิวา 

12. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
STEM ศึกษาอุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์และจัดงาน  8000  
บาท 
- จัดกิจกรรม  STEM   2000  บาท 

 
 

5000 5,000 

- ครสูาวนันทรัตน์ 

13. ด้านเทคโนโลยี  (ICT)    
( เรียนฟรี 15 ปี) 

 
5,000 

 
6,060 

- ครวูิชาญ 

14. ส่งเสริมการเรียนรู้การงาน
อาชีพทุกระดับชั้น  
- ป.1 – ป.6  5,000 บาท  
- ม.1 – ม.3  5,000 บาท  

 
 

5,000 
 

5,000 

- ครลูะมัย 
ครปูระสงค์ 

 
 

15. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจ - 8,000 - ครลูะมัย 



 

พอเพียง ครูประสงค์ 
16. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
(เรียนฟรี 15 ปี) 

- - - ครสูาวนันทรัตน์ 

แบบเรียน/หนังสือเรียน 
(งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตาม
จํานวนนักเรียนจริง) 

- 210,863 
 

- 

เครื่องแบบนักเรียน 
(งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตาม
จํานวนนักเรียนจริง) 

- 118,770 - 

อุปกรณ์การเรียน 
(งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตาม
จํานวนนักเรียนจริง) 

- 116,410 - 

สรุป 541,573  

 
 

งบประมำณ   จ ำนวนเงิน 528,993  บำท จำกงบรำยหัว/เรียนฟรี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้

สถำนศึกษำ 
อ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4 รายวิชาหลัก 16,000 - - - ครภูาณุมาส 
2.  ฝึกอ่านเขียนภาษาไทย 7,000 - - - ครกูุหลาบ 
3. เปิดโลกด้วยภาษาต่างแดน 10,000 - - - ครภูาณุมาส 
4.ค่ายบูรณาการวิชาการกลุ่มโรงเรียนหนอง
กรดเก้าวิวัฒน์ 

- - - -  

5.ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมและการสอบระดับชาติ 

14,770 - - - ครูกุหลาบ 

6.ห้องสมุดมีชีวิต 5,000 - - - ครูกุหลาบ 
7. วางทุกงานอ่านทุกคน 500 - - - ครูประจําชั้น 
8.การจัดการเรียนรู้โดยทํา หนังสือเล่มเล็ก
การจัดการเรียนรู้โดยทําหนังสือเล่มเล็ก( กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
ป.4-6 และระดับมัธยมศึกษาม.1-3 ) 

1,000 

- 

- - ครยูงยศ 

9. .กระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
BBL (ป.1-3) 

1,000 
 

- 
- - ครทูิพรัตน์ 

10.การจัดการเรียนรู้โดยการเขียนผังความคิด 
(Mind map) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1,000 
 

- 
- - ครูสายไหม/ครู

นันทรัตน์ 
11.การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทุกลุ่ม
สาระ 

1,000  - 
- - ครทูิวา 

12.การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

10,000 - 
- - ครสูาวนันทรัตน์ 



 

13.ด้านเทคโนโลยี  (ICT)   ( เรียนฟรี 15 ปี) - 11,060 - - ครวูิชาญ 
14.ส่งเสริมการเรียนรู้การงานอาชีพทุก
ระดับชั้น  
- ป.1 – ป.6  5,000 บาท  
- ม.1 – ม.3  5,000 บาท  

10,000 - 

- - ครลูะมัย 
ครปูระสงค์ 

 

15.ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 8,000 - - - ครูละมัย 
ครูประสงค์ 

16.การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   (เรียนฟรี 
15 ปี) 

- - - - ครสูาวนันทรัตน์ 

แบบเรียน/หนังสือเรียน - 210,063 
 

- - 

เครื่องแบบนักเรียน - 118,770 - - 
อุปกรณ์การเรียน - 116,410 - - 

สรุป 85,270 456,303  - 
เงินงบอุดหนุนสำมำรถถั่วเฉลี่ยในกำรใช้ในโครงกำรและเงินงบประมำณเรียนฟรีเบิกจ่ำยตำมจ ำนวนกำร

ใช้ของจ ำนวนนักเรียนอำจจะมีกำรปรับเพิ่มลดตำมจ ำนวนนักเรียน 

10.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
  1   ผู้ เรี ยนร้อยละ 75 มี ความสามารถในการอ่าน        
การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดบัชั้น  
  2  ผู้เรียนร้อยละ 75  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
  3 ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  5 ผู้ เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
  6 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 
 

 
ทดสอบ 

 
 

สังเกต 
 
 

สังเกต 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

สังเกต 

 
แบบทดสอบ 

 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบบันทึกการสังเกต 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนคุณภำพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร         
และการคิ ดคํ าน วณ ตาม เกณ ฑ์ ของแต่ ล ะระดั บ ชั้ น               
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  



 

สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา            
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 11.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ 
 11.2  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมำยเหตุ   ระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม
เนื่องจากเกิดโรคระบาด(โควิด) 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ              
       (นางภาณุมาส จริยไพสิฐ)           (นายวิทยา  ทองโสม) 
       ครู โรงเรียนวัดสันติธรรม                                    ผูอํ้านวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรชา  ชื่นชาติ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร   พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
แผนงำน   วิชำกำร 
สนองยุทธ์ศำสตร์  ๑. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

๔. เพิ่มโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิตลักษณะโครงกำรต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับมำตรฐำน   มฐ. 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่  ข้อที่ 1-5 ของ มฐ.3 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสนธี ศรีสังข ์

คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ที่ปรึกษำโครงกำร  นำยวิทยำ  ทองโสม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  16 พฤษภำคม 2565 – 31 มีนำคม 2566 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคม
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 ดังนั้นโรงเรียนวัดสันติธรรมจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
3.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

   3.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 3.2  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3.3  ผู้เรียนร้อยละ 80  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3.4  ผู้เรียนร้อยละ 80มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ด้ำนคุณภำพ 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 4.  วิธีด ำเนินกำร 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 



 

 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม(รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ,ซื่อสัตย์ สุจริต , มีวินัย , ใฝ่เรียนรู้ ,  

อยู่อย่างพอเพียง , มุ่งมั่นในการทํางาน , รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ) 
• กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เรียนฟรี 15 ปี) 
• กิจกรรมวันสําคัญ 
• กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี/กิจกรรมลูกเสือ   (เรียนฟรี 15 ปี) 
• การศึกษาแหล่งเรียนรู้  (เรียนฟรี 15 ปี) 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
• กิจกรรมดนตรี -  นาฏศิลป์ (เรียนฟรี 15 ปี) 

• ส่งเสริมศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา    (เรียนฟรี 15 ปี) 
วัตถุประสงค์ที่ 3  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

• กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เรียนฟรี 15 ปี) 

• กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้( เรียนฟรี 15 ปี) 

• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี( เรียนฟรี 15 ปี) 

• กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เรียนฟรี 15 ปี) 
วัตถุประสงค์ที่ 4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

• กิจกรรมดนตรี -  นาฏศิลป์ (เรียนฟรี 15 ปี) 

• กิจกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (แนะแนว/ระบบปัจจัยยากจนพิเศษ) 

• งานบริการด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาล 

• กิจกรรมทันตสุขภาพ 

• กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 

• กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 

• กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกันสารเสพติดและภาวะโภชนาการ 
4.3  ขั้นนิเทศติดตาม (C) 

  ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 



 

 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
8. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

งำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ( เรียนฟรี 15 ปี) 
๑. ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
  - ระดับมัธยมต้น ๑ วัน ๑ คนื 
  - ระดับประถม (ป.๔-ป.๖) ๑ วัน ๑ คืน 
๒. อบรมสุดสัปดาห์ 
๓. ครูพระสอนศีลธรรม 
๔. กิจกรรมส่งเสริมคนดี (สอบธรรมศึกษา) 
๕. มัคครกูน้อย 
สอบธรรมศึกษาตรี  โท  เอก 

16 พ.ค.65-31  มี.ค.66 
 

ครทูิวา 
ครอูาริยา 

และคณะครู 
พระอาจารย์ 

กิจกรรม วันส ำคัญร่วมงำนในชุมชน 
   -  งานวัด 
   -  วันแม่แห่งชาติ 
   -  วันพ่อแห่งชาติ 
   -  วันขึ้นปีใหม่ 
   -  วันเด็ก 
   -  ทําบุญกลางบ้าน 
   -  วันไหว้ครู 
๒.  ร่วมงานในวันสําคัญทางพุทธศาสนาและวันสําคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ 
   -  วันวิสาขบูชา 
   -   วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
   -   วันออกพรรษา  
   -   วันมาฆบูชา 
   -   วันคล้ายวันสวรรคต ร.๖ 
(วันวชิราวุธ) 
     -  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่10   
     -  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระครเูจ้าพระบรมราชินี 
 
 

16 พ.ค.65-31 มี.ค.66 
 

นันทรัตน์ 
และคณะครู 



 

งำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมลูกเสือ( เรียนฟรี 15 ปี) 
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
2.จัดอบรมฝึกกิจกรรมลูกเสือ 
2.เข้าค่ายพักแรม ปีละ ๑ ครั้ง 
3.สรุปกิจกรรม 

16 พ.ค.65 - 31มี.ค.66 ครทูิวา 
ครทูิพย์รัตน์ 
ครวูิชาญ 
และคณะครู 

กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้  (เรียนฟรี 15 ปี) 
๑. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
๒. สรุปกิจกรรม 

16 พ.ค.65- 31มี.ค.66 
 

ครทูิวา 
ครูทิพย์รัตน์ 
ครูประสงค์ 
และคณะครู 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
กิจกรรมสืบสำนงำนศิลป์ 
๑. ส่งเสริมวาดภาพระบายสี 
    -  สีไม้ / สีน้ํา / สีเทียน/ สีชอล์ก 
๒. ประกวดวาดภาพ 
๓. ประกวดการตกแต่งป้ายนิเทศ 

16พ.ค.655- 31มี.ค.66 
 

ครชูัชวาลย์และคณะครู 

กิจกรรมดนตรีและนำฏศิลป 
๑. ส่งเสริมทักษะชุมนุมดนตรีนักเรียน ชั้น ป.๔ – ม.๓ 
๒. จัดซื้อเครื่องดนตรีให้เพียงพอแก่นักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีสากล 
4.จัดเตรียมการแสดงทางด้านนาฎศิลปอุปกรณ์เครื่องแต่งตัวการ
แสดง 

16 พ.ค.65 - 31มี.ค.66 
 

ครวูิชาญ   ครสูนธีและ
คณะครู 

วัตถุประสงค์ที่ 3  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
   -  รณรงค์เลือกตั้ง (ป้ายหาเสียง) 
   -  การเลือกตั้งประธานคณะ กรรมการนักเรียน (เลือกตั้ง) 
   -  สภานักเรียน (ประชุมสภานักเรียน) 
   -  กลุ่มสีพัฒนาโรงเรียน 

16 พ.ค.65- 31มี.ค.66 ครทูิพรัตน์ ครชูัชวาล 
ครูทิวาและคณะครู 

กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้  (เรียนฟรี 15 ปี) 
๑. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
๒. สรุปกิจกรรม 

16 พ.ค.65-31มี.ค.66 
 

ครทูิวา 
ครทูิพย์รัตน์ 
ครูประสงค์ 
และคณะครู 



 

กิจกรรมลูกเสือ( เรียนฟรี 15 ปี) 
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
2.จัดอบรมฝึกกิจกรรมลูกเสือ 
2.เข้าค่ายพักแรม ปีละ ๑ ครั้ง 
3.สรุปกิจกรรม 
 

16 พ.ค.64-31 มี.ค.65 
 

ครทูิพย์รัตน์ 
ครคูรูวิชาญ 
ครทูิวา 
และคณะครู 

 

กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ( เรียนฟรี 15 ปี) 
๑. ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
  - ระดับมัธยมต้น ๑ วัน ๑ คนื 
  - ระดับประถม (ป.๔-ป.๖) ๑ วัน ๑ คืน 
๒. อบรมสุดสัปดาห์ 
๓. ครูพระสอนศีลธรรม 
๔. กิจกรรมส่งเสริมคนดี (สอบธรรมศึกษา) 
๕. มัคครกูน้อย 
สอบธรรมศึกษาตรี  โท  เอก 

16 พ.ค.65-31มี.ค.66 
 

ครทูิวา 
ครอูาริยา 

และคณะครู 
พระอาจารย์ 

วัตถุประสงค์ที่ 4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 
กิจกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (แนะแนว) 
ขอบข่าย การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียน   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ดํารงชีวิต   และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง คุณค่าของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประกอบไปด้วย 
1. ประชุมผู้ปกครอง 
2.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3)ลงข้อมูลการเยี่ยมบ้านในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 
-ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
-ข้อมูลน้ําหนักส่วนสูง 
-ข้อมูลการเข้าเรียน 
-ทุนปจัจัยยากจนพิเศษ/ทุนปัยจัยนร 
-การประชุมอนุมัตินร.ที่ได้รับทุนจากคณะกรรม 
-กรอกข้อมูลใบสําคัญรับเงินและข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐาน 
๔) กิจกรรมโฮมรูม 
๕) แนะแนว 
๖) ทุนการศึกษา 
7)แนะแนวการเรียนต่อ 
 
 
 

16 พ.ค.65-31มี.ค.66 
 

 
 

ครกูุหลาบ 
ธุรการโรงเรียน 

(แอดมินโรงเรียน) 



 

งำนบริกำรด้ำนสุขภำพและกำรปฐม  พยำบำล 
๑. สํารวจและจัดเตรียมแบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําตัว
นักเรียน (แบบ สศ.๓) 
๒. จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฐมพยาบาล 
๓. ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.สันติธรรม ตรวจสุขภาพร่างกาย
นักเรียน อาทิเช่น การวัดสายตา และการบริการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นในรายที่มีปัญหาโรคต่าง ๆ เช่น กลาก เกลื้อน เหา 
อุบัติเหตุและโรคอ่ืนๆ 
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่รพ.สต. โรงพยาบาล ส่งนักเรียนที่
เจ็บป่วยเกินขีดความสามารถของโรงเรียนรักษาต่อ 

16 พ.ค.6๕-31มี.ค.6๖ 
 

นางอาริยา 
นายประสงค์ 
ครูประจําชั้น 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สันติ
ธรรม 
นายสุนทร 

 

กิจกรรมทันต-สุขภำพ 
๑. สํารวจและจัดซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับนักเรียนชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที6่ 
๒. คณะกรรมการนักเรียนให้สัญญาณนักเรียนแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันทุกวัน 
๓. การตรวจสุขภาพทางช่องปากโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.สันติธรรม  

16 พ.ค.65-31 มี.ค.66 ครสูนธี 
ครูประจําชั้น 
เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. สันติธรรม 
 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
๑. จัดกลุ่มนักเรียนระดับชั้นป.๔ – ม.๓ สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน 
๒. จัดทําป้ายนิเทศและป้ายรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
๓. กําจัดแหล่งลูกน้ํายุงลายภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณ
ใกล้เคียง 
๔. ใส่ทรายอะเบทตามท่ีมีน้ําขังเช่น อ่างน้ําในห้องน้ํา-ห้องส้วม 
๕. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อสม. เพ่ือพ้นหมอกควันกันยุง 

16 พ.ค.6๕-31มี.ค.6๖ 
 

นางอาริยา 
นายประสงค์ 
ครูประจําชั้น 
นายสุนทร 
 

กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 
แต่งตั้งนักเรียนชั้น ป.๔-ม.๓ เป็นแกนนําดูแลห้องน้ํา - ห้องส้วม 
๒. ครูประจําชั้นควบคุมดูแลและครูผู้สอนสุขศึกษาให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ห้องน้ํา-ห้องส้วมอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ  
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาดห้องน้ํา -     ห้องส้วม 

16 พ.ค.64-31 มี.ค.65 
 

ครูยงยศ 
ครูประจําชั้น 
ครสูุนทร 
 

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิต ป้องกันสำรเสพ
ติดและภำวะโภชนำกำร 
๑. ชั่งน้ําหนัก - วัดสว่นสูงและ ทดสอบสมรรถภาพประจําปี 
๒. กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน  
๓. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับ
โรคต่างๆ 
๔. การบริการด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
๕. ผู้นํา อย.น้อยและสมาชิกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจน้ํา
ดื่ม สุขาภิบาลโรงอาหารและตรวจห้องพยาบาล 

16 พ.ค.6๕-31มี.ค.6๖ 
 

ครูอาริยา 
ครูประสงค์ 
ครกูุหลาบ 
คณะครูและนายสุนทร 

 



 

9.งบประมำณ  จํานวนเงิน 217,180  บาท จากงบรายหัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำตอบแทน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ 500 500 - ครูชัชวาลย ์
กิจกรรมดนตรี (ดนตรี) 5,000 10,000 - ครูวิชาญ และคณะครู 

กิจกรรมดนตรี (นาฎศิลป) 5000 5,000  ครูสนธีและคณะครู 
กิจกรรมกีฬา/ กิจกรรมนันทนาการ 
 

10,000 10,000 - ครูประสงค ์และคณะครู 

กิจกรรม วันสําคัญ  5000 5,๐๐๐ - คณะครู 
กิจกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (แนะแนว) 

1,000 1,000 - ครูกุหลาบ 

กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ (เรียนฟรี 15 ปี) 

7,190 10,000 - ครูทิวา 
ครูอาริยา 

- สอบธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก 4,000 3,050 
งบสํานักพุทธ 

- ครูทิวา 
ครูอาริยา 
พระอาจารย์ 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

500 2,000 
 

- ครูทิพรัตน์ และคณะครู 

งานบริการด้านสุขภาพ 
และการปฐม  พยาบาล 

2,000 2,000 
 
 

- ครูอาริยา 
ครูประจําชั้น 
เจ้าหน้าที่  
รพ.สต. สันติธรรม 
นายสุนทร 

กิจกรรมทันตสุขภาพ 500 7,000 
 
 

- ครูสนธี 
ครูประจําชั้น 
เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. สันติธรรม 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
 

250 250 
 

- ครูอาริยา 
ครูประสงค์ 
ครูประจําชั้น 
ครูสุนทร 

กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 
 

2,000 5,500 
 

- ครูยงยศ 
ครูประจําชั้น 
ครูสุนทร 

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ป้องกันสารเสพติด
และภาวะโภชนาการ 

500 1,000 - ครูอาริยา 
ครูประสงค์ 
ครูทิวา 
คณะครูและครูสุนทร 



 

กิจกรรมลูกเสือ(เรียนฟรี 15 ปี) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 

- 2,460 - ครูดุษณี 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 งบสนับสนุบจากอบต ครูวิชาญ 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 - 29,370 - ครูทิวา 
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
(เรียนฟรี 15 ปี) 
- ชั้นอนุบาล 

 
- 

12,500  
- 

ครูสุนทรี 
ครูทิพย์สุพัศ 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 - 22,960 - ครูดุษณี 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  29,450  ครูอาริยาและคณะครู 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  26,700  ครูทิวา  และคณะครู 
         หมำยเหต ุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรมหรือปรับลดตามจํานวนยอดนักเรียนที่มีอยู่จริงในบางรายการ 
งบประมำณ  จํานวนเงิน  217,180  บาท จากงบรายหัว/เรียนฟรี/อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้
สถำนศึกษำ 

อ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ 1,000   - ครชูัชวาลย ์

กิจกรรมดนตรี (ดนตรี) 15,000   - ครวูิชาญ  

กิจกรรมดนตรี (นาฎศิลป) 10,000    และคณะครู 

กิจกรรมกีฬา/ กิจกรรม
นันทนาการ 
 

20,000   - ครปูระสงค ์และคณะ
คร ู

กิจกรรม วันสําคัญ  ๑0,๐๐๐   - คณะครู 

กิจกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (แนะแนว) 

2,000   - น.ส.กุหลาบ 

กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ (เรียนฟรี 15 ปี) 

 17,190  - ครทูิวา 
ครอูาริยา 

- สอบธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก   7050  ครทูิวา 
ครอูาริยา 
พระอาจารย์ 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

2500 
 

  - ครทูิพรัตน์ และคณะ
คร ู

งานบริการด้านสุขภาพ 
และการปฐม  พยาบาล 

4,000 
 
 

  - ครอูาริยา /ครู
ประสงค ์              
ครูประจําชั้น 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
สันติ-ธรรม  และ     
ครสูุนทร 



 

กิจกรรมทันตสุขภาพ 10,000 
 
 

  - ครูสนธ/ี 
ครูประสงค ์
ครูประจําช้ันเจ้าหน้าที่       
รพ.สต.สันติธรรม 
และครสูุนทร 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
 

1,000 
 

  - ครอูาริยา 
ครปูระสงค์ 
ครูประจําชั้น 
และครสูุนทร 

กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 
 

10,000 
 

  - ครสูนธี 
ครปูระสงค์ 
ครูประจําชั้น 
และครสูุนทร 

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ป้องกันสารเสพ
ติดและภาวะโภชนาการ 

1,500   - ครอูาริยา 
ครปูระสงค์ 
ครสูาวกุหลาบ คณะ
ครูและครสูุนทร 

กิจกรรมลูกเสือ(เรียนฟรี 15 ปี) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 

5,880   - ครดูุษณี 
 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 -   - ครวูิชาญ 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  28,380  - ครทูิวา 
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
(เรียนฟรี 15 ปี) 
- ชั้นอนุบาล 

 
 

13,000  
 
 

 
 
- 

ครสูุนทรี/ครทูิพย์
สุพัศ 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  20,160  - ครดูุษณี 
 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  27,280   คณะครู ป. 4-6 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  25,800   ครทูิวา 

คณะครู 
         หมำยเหต ุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรมหรือปรับลดตามจํานวนยอดนักเรียนที่มีอยู่จริงในบางรายการ 
10.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศกึษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 



 

ความแตกต่างและหลากหลาย 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
ด้ำนคุณภำพ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย  
จิตสังคม 

สังเกต 
 
 
 

สังเกต 
 
 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
 
 

 
11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 11.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 11.2  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมำยเหตุ  ระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม
เนื่องจากเกิดโรคระบาด (โควิด) 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสนธี  ศรีสังข์)                      (นายวิทยา   ทองโสม) 
        ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม                          ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรชา  ชื่นชาติ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตำรำงกิจกรรมวันส ำคัญ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

วันส ำคัญ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมำณ 
๑. วันพืชมงคล ,วันฉัตรมงคล  
 

4 พ.ค. ๒๕๖5 
 

ครนูันทรัตน์ 
ครูสายไหม 

ป้ายนิเทศ  

2. วันวสิาขบูชา 15 พ.ค. 2565 ครทูิวา 
ครลูะมัย 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/ 
เวียนเทียน 

 

3. วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค. 2565 ครูอาริยา 
ครูสนธี 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ 
 

 

4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี 

3 มิ.ย. 2565 ครูภาณุมาส 
ครูทิพรัตน์ 
ครูละมัย 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม
ถวายพระพร 

 

5. วันสุนทรภู ่ 26 มิ.ย.2565 ครูดุษณี 
ครูกุหลาบ 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม  

5. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ ก.ค. 2565 ครูทิวา 
ครูดุษณี 
วิชาญ 
และคณะครู 

กิจกรรมลูกเสือ  

๖. วันไหว้คร ู 1-31  มิ.ย. 
 2565 

ครูประสงค์ 
ครูทิวา 
ครลูะมัย 
ครูสายไหม 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/ 
กิจกรรม 

 

๗. วันอาสาฬหบูชา/ 
วันเข้าพรรษา 

13,14 ก.ค. 
2565 

ครูทิวา 
ครูอาริยา 
ครสูนธี 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/เวียน
เทียน 

 

8. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่10 

28 ก.ค. 2565 ครูชัชวาลย ์
ครยูงยศ 
ครูนันทรัตน์ 
และคณะครู 
 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม
ถวายพระพร 

 

๙. วันภาษาไทย 29 ก.ค. 2565 ครูกุหลาบ 
ครูดุษณี 
ครูละมัย 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม  



 

และคณะครู 
๑๐. วันแม่แห่งชาติ .12 ส.ค. 2565 ครูอาริยา 

ครูสนธี 
ครูภาณุมาส 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม  

๑๑. วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2565 ครูนันทรัตน์ 
ครสูายไหม 
ครชูัชวาล 
ครยูงยศ 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม  

๑๒. วันออกพรรษา 
 

9 ต.ค. 2565 ครูทิวา 
ครกูุหลาบ 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ  

๑๓. วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาล       
ที ่9 

13 ต.ค. 2565 ครนูันทรัตน์ 
ครสูายไหม 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ  

๑๔. วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2565 ครูอาริยา 
ครูทิวา 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ  

๑๕. วันลอยกระทง 7 พ.ย. 2565 ครูทิพย์รัตน์ 
ครปูระสงค์ 
ครชูัชวาลย ์
ครวูิชาญ 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม  

๑๖. วันคล้ายวันสวรรคต ร.6 
(วันวชิราวุธ) 

25 พ.ย.2565 ครูทิวา 
ครทูิพย์รัตน์ 
และคณะครู 

กิจกรรมลูกเสือ  

17. วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2565 ครูภาณุมาส 
ครูวิชาญ 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ 
 

 

18. วันรฐัธรรมนูญ 10 ธ.ค.2565 ครูทิพรัตน์ 
ครูทิวา 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ  

19. วันคริสต์มาส 25 ธ.ค.2565 ครูภาณุมาส 
ครูภาษาต่างประเทศ 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม  

20. วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค 2565 ครยูงยศ 
ครสูายไหม 
 และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/กิจกรรม  

21. วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่2 ครูประสงค์ ป้ายนิเทศ/กิจกรรม  



 

เดือนมกราคม ครชูัชวาล 
ครูวิชาญ 
ครูทิวา 
และคณะครู 

22. วันมาฆบูชา 25 ก.พ. 2565 ครูทิวา 
ครสูายไหม 
ครยูงยศ 
และคณะครู 

ป้ายนิเทศ/เวียน
เทียน 

 

23.วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่มืออำชีพ 
แผนงำน  บริหำรบุคคล 
สนองยุทธ์ศำสตร์ ๒. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๔. เพิ่มโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๕. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมำตรฐำน  มฐ. 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ข้อที่ 1-6 ของ มฐ.2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยวิทยำ  ทองโสม 
   นำยประสงค์  นำมนนท์  
   คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม   
 ที่ปรึกษำโครงกำร นำยวิทยำ  ทองโสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 พฤษภำคม 2565 –31 มีนำคม  2566 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการดําเนินการบริหารและ 
จัดการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้าน 
สภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 2.3  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 2.6  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
3.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

3.1  ผู้บริหารมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ร้อยละ 80 
    3.2 ผู้บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80 
 3.3 ผู้บริหารดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 

3.4 ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 
 
3.5 ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



 

ร้อยละ 80 
 3.6 ผู้บริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้            
ร้อยละ80 

ด้ำนคุณภำพ 
     ผู้บริหารมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคม   ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ    และ
การจัดการเรียนรู้  
 4.  วิธีด ำเนินกำร 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารมีเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
• กิจกรรมการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
• กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์ที่ 3  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

• กิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
• กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเพ่ือนครู 
• กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
• กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร  

วัตถุประสงค์ที่ 4  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
• กิจกรรมการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ 
• กิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
• กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ที่ 5  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

• กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ 
• กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น/สนามกีฬา 
• กิจกรรมปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ 
• ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 



 

• กิจกรรม  5  ส. 
• งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
• งานพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 

  วัตถุประสงค์ที่ 6  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
• กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
• กิจกรรมประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
• กิจกรรมส่งเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม 
• กิจกรรมจัดทําเอกสารวิชาการต่างๆ 
• งานพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 

4.3 ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม 2565 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร (P) 
     1. ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
     2. ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
     3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการ 
     4. จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
     1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมาย
ภาระงาน 
     2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

1-30 เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

1-30 เม.ย. 65 
 

 
 
 

ครูประสงค์  นามนนท์ 
และคณะครู 

 
 
 
 
 

ครูประสงค์  นามนนท์ 
และคณะครู 

 
 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
กิจกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์  
พันธกิจของสถำนศึกษำ 
     1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 
 

1 เม.ย. 64  - 
16 พ.ค. 66 

 
 
 
 
 

 
 

ครภูาณุมาส  จริยไพสิฐ 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาฯ 

 
 

1-30 เม.ย. 65 
 

 
 

ครูยงยศ  ศิริสัมพันธ์ 

 
กิจกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
     1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการทําแผนปฏิบัติการ 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

1 เม.ย. 65  - 
14 พ.ค. 66 

 
 
 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
ครูนันทรัตน์และคณะครู 

 
 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ที่ 3  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่ เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำ 
ดูงำนและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร 
    1. คณะครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและ
เข้าร่วมทางวิชาการเพ่ือนําผลการอบรมมาขยายผลให้เพ่ือน
ครูทราบและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 

16 พ.ค. 65 - 
31  มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ครวูิทยา  ทองโสม 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมสนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำรกับเพื่อนครู 
     1. ผู้บริหาร คณะครู ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ทางวิชาการอย่างสม่ําเสมอ  
     2. นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาต่อไป 
     3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 
 

 
 

 
ครวูิทยา  ทองโสม 

 
 

กิจกรรมกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    1. ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนิเทศการเรียนการ
สอนของครูทุกคนอย่างสม่ําเสมอ 
    2. ครูทุกคนนําผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
     3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครวูิทยา  ทองโสม 
และคณะ 

 

กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกร  
    1. คณะครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและ
เข้าร่วมทางวิชาการเพ่ือนําผลการอบรมมาขยายผลให้เพ่ือน
ครูทราบและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครวูิทยา  ทองโสม 
และคณะ 

 

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กิจกรรมกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
    1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป 
 

  
 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

 
 

ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 
 
 
 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมสนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำง วิชำกำรกับเพื่อนครู 
1. ผู้บริหาร คณะครู ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทาง
วิชาการอย่างสม่ําเสมอ  
2.  นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาต่อไป 
3.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป 

116 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 
 
 
 

ครวูิทยา  ทองโสม 
 

 

กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย วินัย จรรยำบรรณใน
กำรปฏิบัติงำน 
    1. ประชุมคณะครู เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทําผิดทาง
วินัย 
    2. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
    3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครวูิทยา  ทองโสม 
 

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมคุณภาพ 
กิจกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ 

1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนา
สิ่งแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ 
    2.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาฯ 

 
 

 
16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

 
 
 

ครปูระสงค์  นามนนท์ 
 
 

 งำนปรับปรุงสนำมเด็กเล่น/สนำมกีฬำ 
   ๑.  ปรับปรุงสนามเด็กเล่นทาสีเครื่องเล่นให้ดูสวยงาม 
   -  ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องเล่นที่ เสียหาย ให้ใช้ได้และ
ปลอดภัย 
    -ทําโครงสร้างบังแดดสนามเด็กเล่น 
    -  เทพ้ืนและปรับปรุงพ้ืนสนาม 
   หมำยเหตุ   บางรายการอาจจะไม่มีการดําเนินการ
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอและยังสามารถใช้ได้ 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครปูระสงค์  นามนนท์ 
 

 

งำนปรับภูมิทัศน์ 
๑.  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
     - ซ่อมแซมห้องน้ํา 
     -  ปรับปรุงอาคารสถานที่  เช่นอาคารเรียน  ห้องต่างๆ 
   2.  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 
        - ฯลฯ 
หมำยเหตุ   บางรายการอาจจะไม่มีการดําเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอและยังสามารถใช้ได้หรืออาจจะซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อเติมตาม
สถานการณ์ 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครปูระสงค์  นามนนท์ 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
งำนสำธำรณูปโภค 
ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
- ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครสูาวนันทรัตน์  คงคะชาติ 

 กิจกรรม  5  ส. 
๑. จัดหาอุปกรณ์ทําความสะอาดภายในโรงเรียน 
   -  จัดหาไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ไม้กวาดหยัก น้ํายาทําความ
สะอาด อ่ืนๆ 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครูสาวนันทรัตน์  คงคะชาติ
และคณะครู 

งำนพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกร 
๑. จัดหางบซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบรวดเร็วและ

ทันสมัย 
๒. จัดหางบซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
3. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 
และคณะครู 

 งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 
1.  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
      -   บอร์ดให้ความรู้  ป้ายนิเทศ 
      -   สวนหย่อม/สมุนไพร/น้ําตก/ป้ายรั้วรร 
๒.  นิเทศ ติดตาม กํากับการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๓.  ประเมินผล 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครปูระสงค์  นามนนท์ 
 
 

วัตถุประสงค์ที่ 6 เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
    1.  ประชุมคณะครู กรรมสถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2551และศึกษานโยบาย 
สพฐ. 
    2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

 
 
 

ครภูาณุมาส  จริยไพสิฐ 
 
 

 

กิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    1.  ประชุมคณะครู กรรมสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2551 
และศึกษานโยบาย สพฐ. 
    2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครยูงยศ  ศริิสัมพันธ์ 
 
 

 

กิจกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
    1.  ประชุมคณะครู วางแผนปฎิบัติการจัดทําแผนปฏิบัตาิร  

  



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 2.  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์และสนอง
นโยบายการศึกษา 
    3.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทดและ
คณะทําแผนปฏิบัติการ 

  กิจกรรมกำรประชุมคณะครู คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ/ผู้ปกครอง 
1.  ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือวิเคราะห์
แนวทางการทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 2.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการ รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมกำรจัดท ำแผนกำรเรียน/สื่อและพัฒนำ 
นวัตกรรม 
1.  ประชุมคณะครู เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการทําแผนการ
เรียน/สื่อและพัฒนานวัตกรรม 
2.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 
 

ครภูาณุมาส  จริยไพสิฐ 
 

งำนส่งเสริมจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรกำรห้องเรียน(จัดท ำสื่อห้องเรียน) 
๑. จัดทํานโยบาย / มาตรการเพิ่มเติม 
๒. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ 
๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 - จัดทํานโยบาย / มาตรการ 
 - ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ 
• สนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนรู้ คนละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๑๖ คน) 
• จัดบรรยากาศชั้นเรียน ชั้นละ ๑,๕๐๐ บาท (๑๑ ห้อง) 
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 
 
 
 

ครภูาณุมาส  จริยไพสิฐ 
 

 งำนพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกร 
๑. จัดหางบซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบรวดเร็วและทันสมัย 
๒. จัดหางบซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  

16 พ.ค. 65 - 
31  มี.ค. 66 

 

ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตามการ
ดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่กําหนด 

16 พ.ค. 65  - 
31  มี.ค. 66 

 

ครวูิทยา  ทองโสม 
ครศูศิวรรณ  แจ้งจิต 



 

 
9. งบประมำณ  จ ำนวนเงิน  516,590 บำท จำกงบรำยหัว/เรียนฟรี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
กิจกรรมการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์   
และพันธกิจของสถานศึกษา 

- 250 250 ครภูาณุมาส 

2. 
กิจกรรมการจัดทํ าแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา 

- 250 250 ครูยงยศ 

3. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ - 250 250 ครชูัชวาลย ์

4. 
กิจกรรมเข้ าร่วมประชุม  อบรมสัมมนา         
ศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

10,000 15,000 5,000 ครวูิทยา 

5. 
กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ท าง
วิชาการกับเพื่อนครู (PLC) 

- - - ครวูิทยา 

6. กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ - 1,500 1,500 ครวูิทยา 

7. 
กิจกรรมการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
(เว็บไซต์โรงเรียน) 

- 1,500 1,500 ครวูิชาญ 

8. 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

- - - ครวูิทยา 

9. งานปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน - - 100,000 ครปูระสงค์ 

9.2 งานสาธารณูปโภค - - 200,000 ครสูาวนันทรัตน์ 

9.3 

งานพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 
(งบซ่อมคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน๊ต  อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิค   เครื่องถ่ายเอกสาร)ปรับปรุง
ห้อง 

- - 70,000 ครวูิชาญ 
 
 

10. กิจกรรม  5  ส(อุปกรณ์ทําความสะอาด) - - 15,000 ครนูันทรัตน์ 
11. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - 2,000 ครภูาณุมาส 

12.๑ 

งานส่งเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู้/สื่อการ
เรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม  
-ห้องเรียนอ1-ม3ห้องล่ะ  1500=16,500 
-ครูประจําการ ท่านละ3,000=42,000 
-ครูอัตราจ้างท่านล่ะ2,000=6,000 

- - 66,090 ครภูาณุมาส 

12.๒ งานจัดทําเอกสารและงานวิชาการต่างๆ - - 20,000 ครภูาณุมาส 

13. 
กิจกรรมประชุมคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 

- - 6,000 ครวูิชาญ 

 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
   1.  สรุปประเมินโครงการฯ 
   2.  จัดทํารายงานโครงการฯ 



 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรมยกเว้นงานสาธารณูปโภคท่ีต้องใช้จ่ายให้เพียงพอก่อน 
 
งบประมำณ   จ ำนวนเงิน  516,590 บำท จำกงบรำยหัว/เรียนฟรี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

อุดหนุน เรียนฟรี รวม ผู้รับผิดชอบ 

1. 
กิจกรรมการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถานศึกษา 

500    

2. 
กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

500    

3. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 500    

4. 
กิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

30,000    

5. 
กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
กับเพ่ือนครู (PLC) 

0    

6. กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3,000    

7. 
กิจกรรมการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
(เว็บไซต์โรงเรียน) 

3,000    

8. 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

0    

9. งานปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 100,000    

9.2 งานสาธารณูปโภค 200,000    

9.3 

งานพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 
(งบซ่อมคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน๊ต  อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิค   เครื่องถ่ายเอกสาร)จัดปรับปรุง
ห่องคอม 

70,000    

10 กิจกรรม  5  ส (อุกรณ์ทําความสะอาด 15,000    
11. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000    

12.1 
งานส่งเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู้/สื่อการ
เรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม  

33,000 33,090   

12.2 งานจัดทําเอกสารและงานวิชาการต่างๆ 20,000    

13 
กิจกรรมประชุมคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 

6,000    

หมำยเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรมยกเว้นงานสาธารณูปโภคท่ีต้องใช้จ่ายให้เพียงพอก่อน 
 
 



 

10.  กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
  3.1ผู้บริหารมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน ร้อยละ 80 
   3.2 ผู้บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80 
   3.3 ผู้บริหารดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 
   3.4 ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 
   3.5 ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 80 
   3.6 ผู้บริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้            
ร้อยละ80 
ด้านคุณภาพ 
     ผู้บริหารมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน มีการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัด
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคม   ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 
 

สังเกต 
 

 
 

สังเกต 
 
 

 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

 
 

 
11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

11.1  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารและการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.2  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมำยเหตุ   ระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม
เนื่องจากเกิดโรคระบาด(โควิด) 
 
 
 
 



 

 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  ทองโสม)                      (นายวิทยา  ทองโสม) 
      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม                                    ผูอํ้านวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายบรรชา  ชื่นชาติ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร   พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
แผนงำน   วิชำกำร 
สนองยุทธ์ศำสตร์  6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมำตรฐำน  สพฐ.  ข้อ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่     2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำและกิจกรรม 
                                                          ประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นระบบ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยยงยศ  ศิริสัมพันธ์ 
    คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ที่ปรึกษำโครงกำร  นำยวิทยำ  ทองโสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  16 พฤษภำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566 
................................................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการดําเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดสันติธรรมจงึได้จัดทําโครงการพัฒนา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล เป็นการพัฒนาให้สถานศึกษาได้กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เพื่อให้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และกิจกรรมประกนัคุณภาพ
ภายใน เป็นไปอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ทั้งนี้เป็นการมีส่วนร่วมกันในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

  สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ 80 

ด้ำนคุณภำพ 
สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4.  วิธีด ำเนินกำร 

 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 



 

 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆตามโครงการ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

• กิจกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
• กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• กิจกรรมการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ 
• กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                       
     ผ่านแผนปฏิบัติการ 

• กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
• กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
• กิจกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 
• กิจกรรมการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จดัทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 

7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
8.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2.  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
4 . จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 

1 เมษายน 2565- 
30 เมษายน 2565 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
ครสูนธี  ศรีสังข์                                   
ครกูุหลาบ น้อยเอ่ียม 
ครสูายไหม  เกสการ 
ผอ.วิทยา  ทองโสม  
 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและ 
มอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา
ตามวัตถุประสงค ์เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัด การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1 เมษายน 2565- 
30 เมษายน 2565 

 

1. กิจกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำ 
    1.  ประชุมคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา 
ร่วมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    2.  ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
    3.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

1 เมษายน 2565- 
30 เมษายน 2565 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
ครสูนธี ศรีสังข์ 
ครกูุหลาบ น้อยเอ่ียม 

2.กิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
    1.  ประชุมคณะครู /คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

1 เมษายน 2565- 
31 มีนาคม 2566 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
คณะครูทุกคน 
 
 
 

3.กิจกรรมกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
    1.  ประชุมคณะครู /คณะกรรมการ
สถานศึกษาวางแผนการจัดทําระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือความสะดวกในการใช้งานและการ
บริหารจัดการ 
   2.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

1 เมษายน 2565- 
31 มีนาคม 2566 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
ครภูาณุมาศ  จริยไพสิฐ 
 

4. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำผ่ำน
แผนปฏิบัติกำร 
  1. ประชุมคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา  
เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

1 เมษายน 2565- 
31 มีนาคม 2566 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
และคณะครูทุกคน  
 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ  
    1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  
เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    2.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

1 เมษายน 2565- 
31 มีนาคม 2566 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
ครสูนธี ศรีสังข์ 
ครภูาณุมาส จริยไพสิฐ 
ผอ.วิทยา ทองโสม 

6.  กิจกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในฯตำม
มำตรฐำน (C) 
   1.  ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
   2.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

1 เมษายน 2565- 
31 มีนาคม 2566 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
ครภูาณุมาส จริยไพสิฐ 
ผอ.วิทยา ทองโสม 

7.กิจกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน 
คุณภำพภำยใน (SAR)  
   1.  ประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 
   2.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

1 เมษายน 2565- 
31 มีนาคม 2566 

ครสูนธี  ศรีสังข์                                   
ครสูาวกุหลาบ น้อยเอ่ียม  
ครสูุนทรี  ดุลมา                                     
และคณะครูทุกคน 

8. กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง (A) 
   1.  ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา เพื่อหา
แนวทางพัฒนา ปรับปรุงในส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง 
    2.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาฯ 
 

1 เมษายน 2565- 
31 มีนาคม 2566 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
และคณะครู 

9. ขั้นนิเทศติดตำมผล (C)  
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม
การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องได้เป็นไปตามภาระ
งานที่กําหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
1.สรุปประเมินโครงการ 
2.จัดทํารายงานโครงการ 

1 เมษายน 2565- 
31 มีนาคม 2566 

ครยูงยศ  ศิริสัมพันธ์  
ผอ.วิทยา  ทองโสม 
ครภูาณุมาส จริยไพสิฐ 
 

 
 



 

9. งบประมำณ   จํานวนเงิน 3,000 บาท จากงบรายหัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
กิจกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- - - - 

2. 
กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- 250 250 500 

3. กิจกรรมการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ - 250 250 500 

4. 
กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาผ่านแผนปฏิบัติการ 

- - - - 

5. 
กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

- 250 250 500 

6. 
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- 250 250 500 

7. 
กิจกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) 

- 250 250 500 

8. 
กิจกรรมการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- 250 250 500 

                     รวมทั้งสิ้น - - 3,000 3,000 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
 
 
10.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ  
สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ 
สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
           สังเกต 
 
 
 
 
            สังเกต 
 
 

 
แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
 
 
แบบบันทึกการสังเกต 
 
 

11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
11.1  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 

 11.2  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายยงยศ  ศิริสัมพันธ์)                               (นายวิทยา  ทองโสม) 
          ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม                                  ผูอํ้านวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายบรรชา  ชื่นชาต)ิ 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร  พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
แผนงำน  บริหำรบุคคล 
สนองยุทธ์ศำสตร์ ๑. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

๓. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.  ข้อ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่   1.1  (ข้อที่ 1-6) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยทิวำ  นำคทิม 
   คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม   
 ที่ปรึกษำโครงกำร นำยวิทยำ  ทองโสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 พฤษภำคม 2565 – 31 มีนำคม 2566 
............................................................................................................................. ..................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาให้ครูผู้สอนปฏิบัติงาน           
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการดําเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกระบวน การเรียนการสอนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้มาให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนวัดสันติธรรมจึงได้จัดทําโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ           
ทั้งนี้เพ่ือให้ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
2.4 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 2.5 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
3.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 90 สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 90 สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 



 

ด้ำนคุณภำพ 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิ ต

สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริหาร จัดการชั้นเรียนเชิงบวก          
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 4.  วิธีด ำเนินกำร 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2 ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4 จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2 ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2 ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

• กิจกรรมจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
• กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
• กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
• กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
• กิจกรรมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

 วัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
• กิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
• กิจกรรมโฮมรูม 

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

• กิจกรรมการจัดทําแบบการวัดและประเมินผล 
• กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

      วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง            
การจัดการเรียนรู้ 

• กิจกรรมสนทนาวิชาการ 
• กิจกรรมจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

4.3 ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 



 

 5.1 ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันตธิรรม 
 5.2 คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3 นักเรียนโรงเรียนวัดสันตธิรรม 
 5.4 คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5 ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
8. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
2.  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
4 . จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 

1  เม.ย. 2565 - 
30 เม.ย. 2566 

ครทูิวา  นาคทิม 
คณะครู  

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

1  เม.ย. 2565 - 
30 เม.ย. 2565 

ครดูุษณี   อุดมพรวัฒนะ 
 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
กิจกรรมกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล  

1. ประชุมวางแผน และสํารวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
รายบุคคล 

2. กําหนดปฏิทินออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ของนักเรียน 
ทุกระดับชั้น 

3. มอบหมาย และดําเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตาม 
ปฏิทินประเมินและสรุปกิจกรรม 

 
 
 

16 พ.ค. 65 - 
31 มี.ค. 66 

 

 
 
 

ครทูิวา  นาคทิม 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. ประชุมครูสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทํา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ประเมินและ 

สรุปกิจกรรม 
 

16 พ.ค. 65 - 
31 มี.ค. 66 

ครทูิวา  นาคทิม 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทํางาน มอบหมายงาน 
3. ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพประเมินและสรุปกิจกรรม 

16 พ.ค. 65 - 
31 มี.ค. 66 

 

ครทูิวา  นาคทิม 
 

กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่น 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้ง มอบหมาย คณะกรรมการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
3. ดําเนินการตามปฏิทินประเมินและสรุปกิจกรรม 

16 พ.ค. 64 - 
31 มี.ค. 65 

ครทูิวา  นาคทิม 
 

กิจกรรมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทํางาน มอบหมายงาน 
3. ดําเนินงานตามกิจกรรมการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนละ ๒ เรื่อง ต่อครู ๑ คน ประเมินและสรุปกิจกรรม 

16 พ.ค. 64 - 
31 มี.ค. 65 

ครทูิวา  นาคทิม 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. ประชุมวางแผนการพัฒนากิจกรรม 
2. ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
3. นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ประเมินและสรุป 

กิจกรรม 

16 พ.ค. 64 - 
31 มี.ค. 65 

ครทูิวา  นาคทิม 

วัตถุประสงค์ที่  3   เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ      
ชั้นเรียนเชิงบวก 
กิจกรรมโฮมรูม 

1. ประชุมวางแผน  
2. ครูที่ปรึกษาประจําชั้นพบนักเรียน ในชั่วโมงโฮมรูม 

      ๓.   เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดข้อมูลรายบุคคลของ
นักเรียน 

16 พ.ค. 64 - 
31 มี.ค. 65 

 

ครทูิวา  นาคทิม 
คณะครู  



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมกำรจัดท ำแบบวัดเพื่อวัดและประเมินผล 

1. ประชุมวางแผน  
2. แต่งตั้งคณะทํางาน  มอบหมายงาน 
3. ดําเนินการให้ครูมีการวัดประเมินผลโดยมุ่งเน้น 

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย 
4. จัดทําคลังข้อสอบประเมินและสรุปกิจกรรม 

16 พ.ค. 65 - 
31 มี.ค. 66 

 

ครนูันทรัตน์  คงคะชาติ 
 

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  
1. ประชุมวางแผน  
2. ครูประจําชั้นคัดกรองนักเรียนในห้องเรียนที่มีปัญหา 

เกี่ยวกับการอ่าน และการคิดคํานวณ 
     ๓.  ครูประจําชั้นและครูที่รับผิดชอบกิจกรรมจัดทํา
เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริม 
     ๔. สรุปผลกิจกรรม 

16 พ.ค. 64 - 
31 มี.ค. 65 

 

ครทูิวา  นาคทิม 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ท่ี 5 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมสนทนำวิชำกำร 
     ๑.  ประชุมครูชี้แจงกิจกรรม 
     ๒.  ดําเนินงานสนทานาวิชาการ อย่างน้อยเดือนละ  
๑ ครั้ง 
     ๓.  สรุปผลกิจกรรม 

16 พ.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

 

ครทูิวา  นาคทิม 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
๑.  ประชุมวางแผน 
๒.  แต่งตั้งคณะทํางาน มอบหมายงาน 
๓.  ดําเนินงานตามกิจกรรมการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนละ ๒ เรื่อง ต่อครู ๑ คน ประเมินและสรุปกิจกรรม 

16 พ.ค. 65 - 
31 มี.ค. 66 

ครทูิวา  นาคทิม 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตามการ
ดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่กําหนด 

16 พ.ค. 64 - 
31 มี.ค. 65 

 

ครทูิวา  นาคทิม 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
   1.  สรุปประเมินโครงการฯ 
   2.  จัดทํารายงานโครงการฯ 
 

16 พ.ค. 64 - 
31 มี.ค. 65 

 

ครทูิวา  นาคทิม 
 

 
 



 

9. งบประมำณ   จํานวนเงิน 16,000  บาท จากงบรายหัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล - - - ครทูิวา  นาคทิม 

2. กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ - 3,000 3,000 ครทูิวา  นาคทิม 

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - ครทูิวา  นาคทิม 

4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - ครทูิวา  นาคทิม 

5. กิจกรรมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน - - - ครทูิวา  นาคทิม 

6. 
กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - ครทูิวา  นาคทิม 

7. 
กิจกรรมการจัดทําแบบการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย 

- 5,000 5,000 ครูนันทรัตน์  คงคะชาต ิ

8. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม - - - ครทูิวา  นาคทิม 

 รวมทั้งสิ้น - 8,000 8,๐๐๐ ครทูิวา  นาคทิม 

หมำยเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
รำยละเอียดงบประมำณ   จํานวนเงิน 16,000  บาท จากงบรายหัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

อุดหนุน เรียนฟรี รวม ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล - - - ครทูิวา  นาคทิม 

2. กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ - - 6,000 ครทูิวา  นาคทิม 

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - ครทูิวา  นาคทิม 

4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - ครทูิวา  นาคทิม 

5. กิจกรรมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน - - - ครทูิวา  นาคทิม 

6. 
กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดู งานแหล่ง
เรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - ครทูิวา  นาคทิม 

7. 
กิจกรรมการจัดทําแบบการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย 

- - 10,000 ครนูันทรัตน์  คงคะชาติ 

8. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม - - - ครทูิวา  นาคทิม 

 รวมทั้งสิ้น - - ๑๖,๐๐๐  

หมำยเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 

10.  กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2  ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
4  ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา 
ผู้เรียน 
5 ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การ 
จัดการเรียนรู้ 
 
ด้ำนคุณภำพ 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี 
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมา 
พัฒนาผู้เรียนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ 

สังเกต 
 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 
 

สังเกต 
 
 
 

สังเกต 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
 
 

 
11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 11.1  ครูผู้สอนจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 11.2  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมำยเหตุ ระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม
เนื่องจากเกิดโรคระบาด (โควิด) 
 
 
 
 
 
 



 

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายทิวา  นาคทิม)                         (นายวิทยา  ทองโสม) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม               ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายบรรชา  ชื่นชาติ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงกำร  โครงกำรบริหำรงำนทั่วไปและงำนสัมพันธ์ชุมชน 
แผนงำน  บริหำรทั่วไป 
สนองยุทธ์ศำสตร์ ๑. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
   ๕. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.  ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่   ข้อที่ 1 - 6 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยประสงค์  นำมนนท์ 
   คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ที่ปรึกษำโครงกำร นำยวิทยำ  ทองโสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 พฤษภำคม 2565 – 31 มีนำคม 2566 
 
...................................................................................... ............................................................................ 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

งานประชาสัม พันธ์   เป็ น งานที่ มี การติดต่อสื่ อสารที่ จํ าเป็ นรูปแบบหนึ่ ง  เพ่ื อ เผยแพร่ความรู้   
ข่าวสาร  ข้อมูล  และเรื่องราวต่างๆจากสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน  แหล่งข้อมูล  ความเคลื่อนไหวต่างๆ  ให้
บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรู้  โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังต้องจัดทํา  ข้อมูล  ข่าวสาร  
กิจกรรม  ผลงานของนักเรียน  ครู  และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่โดยผ่านสื่อที่หลากหลายไปยังภายนอก 
สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกิดความนิยม  เลื่อมใส  ศรัทธา  และมีทรรศนะคติที่ดี  ในการบริหารงานของ
โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งฐานะผู้ส่งสารและรับสาร  จัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่างๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน   

โรงเรียนวัดสันติธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การจัดระบบงานประชาสัมพันธ์  
สามารถดําเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  และชัดเจน   จึงจําเป็นต้องวางแผนจัดโครงสร้างและบุคลากร
รับผิดชอบ  ตลอดจนการใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่มีอยู่  ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม  ครบวงจร เป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน   กําหนดแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียน  ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน   จึงได้จัดให้มีการ
ดําเนินงานโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่าง ๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มี 
ประโยชน์ ความสําเร็จของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน สามารถสร้างภาพพจน์ ความเลื่อมใส และ
ทรรศนะคติท่ีดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน   

2.2  เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          2.3  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กําหนด 
          2.4  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 



 

 
3.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

3.1  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มี 
ประโยชน์ ความสําเร็จของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน    สามารถสร้างภาพพจน์  ความเลื่อมใส  
และทรรศนะคติที่ดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน  ร้อยละ 80 

3.2  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 80 
3.3  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กําหนด ร้อยละ 80 
3.4  ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 80 

ด้ำนคุณภำพ 
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มี 

ประโยชน์ ความสําเร็จของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน  สามารถสร้างภาพพจน์  ความเลื่อมใส  
และทรรศนะคติที่ดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บริหารจัด
การศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กําหนดและชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจศรัทธา เชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
4.  วิธีด ำเนินกำร 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มี
ประโยชน์ และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

•  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ 

•  กิจกรรมรับ – ส่งหนังสือราชการ 
•  กิจกรรมจัดเก็บหนังสือราชการ    
•  กิจกรรมข้อมูลนักเรียน 
•  กิจกรรมสั่งซื้อระเบียนผลการเรียน (ปพ. 2 และปพ. 3) 
•  กิจกรรม One  Stop  Service 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
• กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน 
• กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  วัตถุประสงค์ที่ 3   เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กําหนด 
• กิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
• กิจกรรมงานประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 
วัตถุประสงค์ที่ 4  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

• กิจกรรมจัดนิทรรศการรายงานผลการจัดการศึกษา      
4.3 ขั้นนิเทศติดตาม (C) 

  ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
8.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
2.  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
4 . จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
ขั้นดําเนินการ (D) 
3. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและ 
มอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

1เม.ย. 65-30เม.ย.66 ครปูระสงค์  นามนนท์ และคณะครู 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
   - สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line, Facebook  
3.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 
16 พ.ค. 65-31 มี.ค. 2566 

 
 
 

 
 
 
 



 

1. ประชุมคณะครู 
2. จัดทําทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ 

 3. ดําเนินการรับ – ส่งหนังสือกับหน่วยงาน/
บุคคล ที่เก่ียวข้อง 
 4. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กิจกรรมจัดเก็บหนังสือรำชกำร    
1. ประชุมคณะครู 
2. จัดทําแฟ้มเก็บเอกสารระหว่างปี 
3. จัดทําแฟ้มเก็บเอกสารรายปี 

  4. สํารวจหนังสือเพ่ือจัดเก็บและทําลายตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
  5. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65-31 มี.ค. 2566 ครูประสงค์  นามนนท์ 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 

กิจกรรมข้อมูลนักเรียน 
  1.  ประชุมคณะครู   
  2.  จัดทําข้อมูลประชากรวัยเรียน 
  3.  จัดทําข้อมูล  Schoolmis 
  4.  จัดทําข้อมูล Obec 
  5.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมฯ 

16 พ.ค. 65-31 มี.ค. 2566 ครูวิชาญ  พันธุ์สมุทร 
ครูประสงค์  นามนนท์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 

กิจกรรมสั่งซื้อระเบียนผลกำรเรียน(ปพ.2/ปพ.3) 
1.  ประชุมคณะคร ู
2.  ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
3.  บันทึกใบแสดงระเบียนผลการเรียน 
4.  ดําเนินการจัดทําและจัดเก็บใบแสดงระเบียน
ผลการเรียน 

  5.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65-31 มี.ค. 2566 ครูวิชาญ  พันธุ์สมุทร 
ครูประสงค์  นามนนท์ 

 
 
 
 
 

กิจกรรม One  Stop  Service 
1. ประชุมคณะครู 
2.  จัดทําแบบบันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3.  จัดทําแบบบันทึกสถิติการมาเรียน 
 
 
 
 
 

 ครูวิชาญ  พันธุ์สมุทร 
ครูประสงค์  นามนนท์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
4.  จัดทําคําสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  5.  บริการด้านข้อมูลแก่บุคลากร 
- ทะเบียนเครื่องราช 
- ก.พ.7 
- ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
- ทะเบียนเลขภาษีเงินได้ 

6.  บริการแบบพิมพ์ต่างๆ 
- บันทึกข้อความ/คําร้อง 
- การลา 
- ใบรับรอง 

             -    อ่ืน ๆ 
  7.  สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65-31 มี.ค. 2566 ครูประสงค์  นามนนท์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน บ้ำน วัด โรงเรียน 
1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมปรึกษาหาแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาคุณธรรม
จรยิธรรมของนักเรียน 
2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป 

 
 

16 พ.ค. 65-31 มี.ค. 2566 

 
 

ผอ.วิทยา  ทองโสม 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมปรึกษาหาแนวทางเก่ียวกับแนวทางการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2. แนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
   - จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
   - ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   - รับบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน สิ่งของ
เครื่องใช้จากผู้มีจิตศรัทธา ฯลฯ 
3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมฯ 
 
 
 
 
 

16 พ.ค. 65-31 มี.ค. 2566 ผอ.วิทยา  ทองโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมปรึกษาหาแนวทางเก่ียวกับ 
  2.สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมงำนประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
  1.ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมปรึกษาหาแนวทางเก่ียวกับ 
  2.สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65 -  31 มี.ค. 66 ผอ.วิทยา  ทองโสม 
 

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ
ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
กิจกรรมจัดนิทรรศกำรรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
   1. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดนิทรรศการรายงานผลการจัดการศึกษา 
ประจําปี 
   2. จัดนิทรรศการรายงานผลการจัดการศึกษา 
ประจําปี และมอบประกาศนียบัตรสําหรับ 
นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล/ป.6/ม.3 
   3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม

ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 

16 พ.ค. 65 -  31 มี.ค. 66 

 
 
 

ครูทิพรัตน์   สว่างศรี 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม
การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่กําหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
    1.  สรุปประเมินโครงการฯ 
    2.  จัดทํารายงานโครงการฯ    

16 พ.ค. 64 -  31 มี.ค. 65 ครูประสงค์  นามนนท์ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 

 
 

 
 
 
 
 



 

9. งบประมำณ   จํานวนเงิน 26,500  บาท จากงบรายหัว/เรียนฟรี   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรม เรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียน 

- 5,000 500 ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 

2. กิจกรรมรับ – ส่งหนังสือราชการ - 1,000 1,000 ครปูระสงค์  นามนนท์ 

3. กิจกรรมจัดเก็บหนังสือราชการ - 1,000 1,000 ครูประสงค์  นามนนท์ 

4. กิจกรรมข้อมูลนักเรียน - 1,000 1,000 ครูวิชาญ  พันธุ์สมุทร 

5. กิจกรรมสั่งซื้อระเบียนผลการเรียน (ปพ.2,3) - 1,500 1,500 ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 

6. กิจกรรม One  Stop  Service - 2,500 2,500 ครปูระสงค์  นามนนท์ 

7. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน - 500 500 ผอ.วิทยา   ทองโสม 

8. กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา - 500 500 ผอ.วิทยา   ทองโสม 

9. 
กิจกรรมจัดนิทรรศการรายงานผลการจัด
การศึกษา 

500 2,000 2,500 ครูทิพรัตน์   สว่างศรี 

 รวมทั้งสิ้น 500 12,750 13,250 - 

หมำยเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

งบประมำณ 

อุดหนุน เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืน รวม ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราว
ต่างๆของโรงเรียน 

5,500 -   5,500 ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 

2. กิจกรรมรับ – ส่งหนังสือราชการ 2,000 -   2,000 ครปูระสงค์  นามนนท์ 

3. กิจกรรมจัดเก็บหนังสือราชการ 2,000 -   2,000 ครปูระสงค์  นามนนท์ 

4. 
กิจกรรมข้อมูลนักเรียน 2,000 -   2,500 ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 

 

5. 
กิจกรรมสั่งซื้อระเบียนผลการเรียน 
(ปพ.2,3) 

3,000 -   3,000 ครวูิชาญ  พันธุ์สมุทร 
 

6. 
กิจกรรม One  Stop  Service 5,000 -   5000 ครปูระสงค์  นามนนท์ 

 

7. 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน 

1,000 -   1000 ผอ.วิทยา   ทองโสม 

8. 
กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

1,000 -   1,000 ผอ.วิทยา   ทองโสม 

9. 
กิจกรรมจัดนิทรรศการรายงานผล
การจัดการศึกษา 

5000 -   5000 ครทูิพรัตน์   สว่างศรี 

 
รวมทั้งสิ้น 26,500 

 
-   26,500 

 
- 

    หมำยเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.  กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำร

ประเมิน 
เครื่อง
มือที่
ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
   3.1  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ  เหตุการณ์
ปัจจุบันที่มี 
ประโยชน์ ความสําเร็จของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน    สามารถ
สร้างภาพพจน์  ความเลื่อมใส  และทรรศนะคติท่ีดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน  ร้อยละ 
80 
   3.2  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 80 
   3.3  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กําหนด ร้อย
ละ 80 
    3.4  ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ 
    สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ 
เหตุการณ์ปัจจุบันที่มปีระโยชน์ ความสําเร็จของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  
หน่วยงาน  ชุมชน  สามารถสร้างภาพพจน์  ความเลื่อมใส  และทรรศนะคติที่ดีเกิด
ประโยชน์แก่โรงเรียน  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บริหารจัด
การศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กําหนดและชุมชนเกิดความพึงพอใจ
ภาคภูมิใจศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
สังเกต 

 
 
 
 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

 
สังเกต 

 
แบบ

บันทึก
การ

สังเกต 
 

 
 
 
 

แบบ
บันทึก
การ

สังเกต 
 
แบบ

บันทึก
การ

สังเกต 
 

แบบ
บันทึก
การ

สังเกต 
 

 
แบบ

บันทึก
การ

สังเกต 
 
11.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

3.1  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มี 
ประโยชน์ ความสําเร็จของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน    สามารถสร้างภาพพจน์  ความเลื่อมใส  
และทรรศนะคติที่ดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน  

3.2  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  



 

3.3  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กําหนด  
3.4  ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
หมำยเหตุ ระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม

เนื่องจากเกิดโรคระบาด(โควิด) 
 

 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายประสงค์  นามนนท์)               (นายวิทยา  ทองโสม) 
        ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม                                      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรชา  ชื่นชาติ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงกำร        โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ พัสดุและสินทรัพย์ 
แผนงำน   บริหำรงำนงบประมำณ 
สนองยุทธศำสตร์                ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร 
                                        จัดกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรใหม่ 
สอดคล้องกับมำตรฐำน  สพฐ. มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
                                        ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำยชัชวำลย์  จิตรขุนทด 
    คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ที่ปรึกษำโครงกำร  นำยวิทยำ  ทองโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  16 พฤษภำคม 2565 – 31 มีนำคม 2566 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารงานงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสันติธรรม           
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545  มาตรา 39        
ซึ่งกระจายอํานาจการบริหารสู่สถานศึกษานั้น  การบริหารงบประมาณนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงาน/โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา การบริหารงบประมาณต้องปฏิบัติโดยยึด
ความถูกต้องตามคําสั่ง  นโยบาย  ระเบียบ  กฎหมายของทางราชการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
         โรงเรียนวัดสันติธรรม ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารงบประมาณทั้งที่ได้รับการจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนจึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค ์
       2.1  เพ่ือส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           2.2  เพ่ือส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้มีความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

3.  เป้ำหมำย 
          ด้ำนปริมำณ 
           3.1  การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
           3.2  การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

ด้ำนคุณภำพ        
การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการบริหารงบประมาณมีความโปร่งใสและถูกต้อง

ตามระเบียบของทางราชการ  

  4.  วิธีด ำเนินกำร 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 



 

 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• จัดทําแผนและเสนอของบประมาณให้ตรงตามความต้องการ 
• จัดทําแผนการใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
• การทําบัญชีการเงิน 
• การจัดซื้อจัดจ้าง 
• การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
• การจําหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
• การรายงาน การรับ – จ่ายเงินอุดหนุน 
• จัดทําระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้มีความโปร่งใสและถูกต้องตาม 
ระเบียบของทางราชการ 

• จัดทําแผนและเสนอของบประมาณให้ตรงตามความต้องการ 
• จัดทําแผนการใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
• การทําบัญชีการเงิน 
• การจัดซื้อจัดจ้าง 
• การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
• การจําหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
• การรายงาน การรับ – จ่ายเงินอุดหนุน 
• จัดทําระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา   

4.3 ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
 



 

 
8. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
2.  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
4 . จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 

1 เม.ย. 65 -   
30 เม.ย. 65 

 
 
 

 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
และคณะครู 
 
 
 
 
 

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและ
มอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

1 เม.ย. 65 -   
30 เม.ย. 65 

 
 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
 
 

 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• จัดทําแผนและเสนอของบประมาณให้ตรงตาม

ความต้องการ 
1. ประชุมคณะครูดําเนินการจัดทําแผนและ 

เสนอของบประมาณให้ตรงตามความต้องการ 
2. ดําเนินการจัดทําแผนและเสนอขอ 

งบประมาณ 
    3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

 
 

ครชูัชวาลย์ จิตรขุนทด 
คณะครู 

 
 
 
 
 
 

• จดัทําแผนการใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
1. ประชุมคณะครูดําเนินการจัดทําแผนการใช้ 

เงินตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    2. ดํ า เนิ น ก ารจั ด ทํ าแผ น การ ใช้ เงิ น ต าม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด 
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

ครชูัชวาลย์ จิตรขุนทด 
คณะครู 

 
 
 
 
 

• การทําบัญชีการเงิน 
   1. ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีการเงินตามหลักฐาน
การจ่ายเงินและเก็บเอกสารการเบิกจ่าย 
    2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

ครลูะมัย เพ็ญธัญการ 
ครูกุหลาบ  น้อยเอ่ียม 
 



 

• การจัดซื้อจัดจ้าง 
     1. ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําเอกสารจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยศึกษาระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ 2535 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
ครทูิวา นาคทิม 
ครนูันทรัตน์ คงคะชาติ 

• การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
     ๑. ผู้รับผิดชอบดําเนินการลงทะเบียนพัสดุ 
     ๒. ผู้รับผิดชอบดําเนินการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

โดยศึกษาระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ 2535 
     3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
ครทูิวา นาคทิม 
 

• การจําหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
     1.ผู้รับผิดชอบดําเนินการจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
โดยศึกษาระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ2535 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

ครทูิวา นาคทิม 
ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
 
 
 

• การรายงาน การรับ – จ่ายเงินอุดหนุน 
     1. ผู้รับผิดชอบดําเนินการรายงานการรับ-
จ่ายเงินอุดหนุนต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้น
สังกัด  ลงระบบการเงิน(อีบัสเจ็ส) 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65-  
 31 มี.ค. 656 

ครลูะมัย เพ็ญธัญการ 
ครูกุหลาบ  น้อยเอ่ียม 
 
 

• จัดทําระบบควบคุมภายในของ 
สถานศึกษา  
     1. ประชุมคณะครูร่วมกันวิเคราะห์ระบบ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา 
     2. ดําเนินการจัดทําระบบควบคุมภายในของ
สถานศึกษา 
    3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด 
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

ผอ.วิทยา  ทองโสม 
คณะครู 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
งบประมาณให้มีความโปร่งใสและถูกต้องตาม 
ระเบียบของทางราชการ 

• จัดทําแผนและเสนอของบประมาณให้ตรง 
ตามความต้องการ 

1. ประชุมคณะครูดําเนินการจัดทําแผนและ 
เสนอของบประมาณให้ตรงตามความต้องการ 
    2.ดําเนินการจัดทําแผน/เสนอของบประมาณ 

 
 
 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

 
 
 
ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
 



 

    3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
 

 ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 

• จัดทําแผนการใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับ 
จัดสรร 

1. ประชุมคณะครูดําเนินการจัดทําแผนการใช้ 
เงินตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
     2. ดําเนินการจัดทําแผนการใช้เงินตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 65 -  
31 มี.ค. 66 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
ครูนันทรัตน์ คงคะชาติ 

คณะครู 
 
 
 
 

• การทําบัญชีการเงิน 
   1. ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีการเงินตามหลักฐาน
การจ่ายเงิน 
    2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 64 -  
31 มี.ค. 65 

ครลูะมัย เพ็ญธัญการ 
ครูกุหลาบ  น้อยเอ่ียม 
 
 
 

• การจัดซื้อจัดจ้าง 
     1. ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําเอกสารจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยศึกษาระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ2535 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 64 -  
31 มี.ค. 65 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
ครทูิวา นาคทิม 
ครสูาวนันทรัตน์ คงคะชาติ 
 

• การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
      1. ผู้รับผิดชอบดําเนินการลงทะเบียนพัสดุ  
ครุภัณฑ์ โดยศึกษาระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ2535 

3. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

 

16 พ.ค. 64 -  
31 มี.ค. 65 

ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
ครทูิวา นาคทิม 
 
 

• การจําหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
     1. ผู้รับผิดชอบดําเนินการจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
โดยศึกษาระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ2535 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป      
 
 
 
 
 
 

16 พ.ค. 64 -  
31 มี.ค. 65 

ครทูิวา นาคทิม 
ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
• การรายงาน การรับ – จ่ายเงินอุดหนุน 

     1. ผู้รับผิดชอบดําเนินการรายงานการรับ-
จ่ายเงินอุดหนุนต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้น
สังกัด 
     2. สรุปประเมินผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 64 -  
31 มี.ค. 65 

ครลูะมัย เพ็ญธัญการ 
ครูกุหลาบ  น้อยเอ่ียม 
 
 
 

• จัดทําระบบควบคุมภายในของ 
สถานศึกษา  
     1. ประชุมคณะครูร่วมกันวิเคราะห์ระบบ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา 
     2. ดําเนินการจัดทําระบบควบคุมภายในของ
สถานศึกษา 
     3. สรุปประเมินผลเพื่อวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

16 พ.ค. 64 -  
31 มี.ค. 65 

ครวูิทยา  ทองโสม 
คณะครู 
 
 
 
 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม
การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้ 
เป็นไปตามภาระงานที่กําหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
    1.  สรุปประเมินโครงการฯ 
    2.  จัดทํารายงานโครงการฯ 

16 พ.ค. 64 -  
31 มี.ค. 65 

 
ครวูิทยา  ทองโสม 
ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
ครทูิวา นาคทิม 
ครนูันทรัตน์ คงคะชาติ 
ครลูะมัย เพ็ญธัญการ 
ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 
 

 
9. งบประมำณ   จํานวนเงิน 4,500 บาท จากงบรายหัว/งบรายฟรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
จัดทําแผนและเสนอของบประมาณให้ตรง
ตามความต้องการ 

- 250 250 ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 

2. 
จัดทําแผนการใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

- 250 250 ครูชัชวาลย์  จิตรขุนทด 

3. การทําบัญชีการเงิน - 500 500 ครลูะมัย เพ็ญธัญการ 

4. การจัดซื้อจัดจ้าง - 500 500 ครูชัชวาลย์  จิตรขุนทด 

5. 
การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ - 250 250 ครูชัชวาลย์  จิตรขุนทด 

ครูทิวา  นาคทิม 
6. การจําหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ - 250 250 ครูทิวา  นาคทิม 



 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ผู้รับผิดชอบ 

7. การรายงาน การรับ – จ่ายเงินอุดหนุน - 500 500 ครูสาวนันทรัตน์ คงคะชาติ 

8. จัดทําระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา - 250 250 ครูวิทยา  ทองโสม 

 รวมทั้งสิ้น - 2250 2250 - 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

อุดหนุน เรียนฟรี รวม ผู้รับผิดชอบ 

1. 
จัดทําแผนและเสนอของบประมาณให้ตรง
ตามความต้องการ 

500 - 500 ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 

2. 
จัดทําแผนการใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

500 - 500 ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 

3. การทําบัญชีการเงิน 1,000 - 1,000 ครลูะมัย เพ็ญธัญการ 

4. การจัดซื้อจัดจ้าง 1,000 - 1,000 ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 

5. 
การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 500 - 500 ครชูัชวาลย์  จิตรขุนทด 

ครทูิวา  นาคทิม 
6. การจําหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 500 - 500 ครทูิวา  นาคทิม 

7. การรายงาน การรับ – จ่ายเงินอุดหนุน 1,000 - 1,000 ครสูาวนันทรัตน์ คงคะชาติ 

8. จัดทําระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 500 - 500 ครวูิทยา  ทองโสม 

 รวมทั้งสิ้น 4,500 - 4,500 - 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
 
10.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
           1. การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
           2. การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใส
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
ด้ำนคุณภำพ        

การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการบริหารงบประมาณมีความ
โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
 

สังเกต 
 

 
 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

 
 

 

 



 

11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
11.1  การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนความโปร่งใสและถูกต้อง 

ตามระเบียบของทางราชการ 
 11.2  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมำยเหตุ ระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม

เนื่องจากเกิดโรคระบาด(โควิด) 
 
 
 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายชัชวาลย์  จิตรขุนทด)                   (นายวิทยา  ทองโสม) 
          ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม                                 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรชา  ชื่นชาติ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงกำร  อำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนและอำหำรเสริมนม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสำยไหม  เกสกำร/นำงดุษณี  อุดมพรวัฒนะ 
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง    
ระยะเวลำด ำเนินงำน     ปีกำรศึกษำ  2565 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 100 วัน  

(วันที่ 1 ก.ค. 65 – 30 พ.ย. 65) 
   ปีกำรศึกษำ  2565  ภำคเรยีนที่ 2 จ ำนวน 100 วัน  

          (วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 30 มี.ค.66) 
สนองยุทธ์ศำสตร์ ๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ. ข้อ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่  1.1  (ข้อที่ 1-6) 
งบกำรสนันสนุนจำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
อาหารเป็นปัจจัยที่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรง   มีส่วนสําคัญในการพัฒนาคนให้มีความสุขทั้ง  

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 4 – 15 ปี ซึ่งจะเป็นวัยที่มีการพัฒนา สนใจสิ่ง
รอบตัวต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น อาหารจึงมีความจําเป็นสําหรับเด็กวัยนี้เป็นอย่างมาก 
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมในโรงเรียน จัดทําขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนมในโรงเรียน อย่างเพียงพอ  ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรคและเมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการ
พัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ และสติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

    ดังนั้น โรงเรียนวัดสันติธรรม ตําบลหนองกรด อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์    ได้ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการจัดทําโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมในโรงเรียน ให้นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 
2-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสม
ต่อความต้องการของร่างกาย มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีภาวะโภชนาการที่ดี เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.1 เพ่ือให้นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
ครบทุกคน 
๒.2 เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมทีม่ีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการ
ของร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๒.3 เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี 

 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้ำนปริมำณ 
  3.1.1  นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประทานอาหารกลางวัน
และอาหารเสริมนมครบทุกคน 

 3.1.2  นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ ๑๐๐ มีอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนมทีม่ีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 



 

3.1.๓  นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ ๑๐๐ มีภาวะโภชนาการที่ดี 
 
3.2 ด้ำนคุณภำพ 

นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมครบ
ทุกคน มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีภาวะ
โภชนาการที่ดี 

4. วิธีด ำเนินกำร 
4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 

  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

4.3 ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 
 
5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

 กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการ 
4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
  

1 เม.ย. 65 – 
 30 เม.ย. 65 

ครูสาวกุหลาบ น้อยเอ่ียม 
ครูดุษณี  อุดมพรวัฒนะ 

ขั้นดําเนินการ (D) 
1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการ
และมอบหมายภาระงาน 

16 พ.ค. 64 -  31 มี.ค. 65 ครูสำยไหม  เกสกำร 
ครูดุษณี  อุดมพรวัฒนะ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 16 พ.ค. 65 -  31 มี.ค. 65 ผู้อํานวยการโรงเรียน 
3 ประชุมคณะกรรมการ ประสานชุมชน 
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วม (ร่วมคิด 
ร่วมวางแผน   ร่วมทํา ร่วมลงทุน ร่วม
ประเมิน) 

16 พ.ค. 65-  31 มี.ค. 66 ผู้อํานวยการโรงเรียนและคณะครู
โรงเรียนวัดสันติธรรม 

4 จัดทําโครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนมพร้อมขออนุมัติโครงการ  

16 เม.ย.65 -  31 มี.ค. 66 ครูสำยไหม  เกสกำร 
(อาหารกลางวัน) 

ครดูุษณี  อุดมพรวัฒนะ(นม) 
ธุรการโรงเรียนวัดสันติธรรม 

๕ ดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนและอาหารเสริมนม
โรงเรียน 

16 พ.ค. 65 -  31 มี.ค. 66 ครูสำยไหม  เกสกำร 
ครูดุษณี  อุดมพรวัฒนะ 

 
ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
   ๑. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ 
นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอย
อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการกําหนด 
 

16 พ.ค. 65 -  31 มี.ค. 66 คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
๑. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
โครงการนําเสนอผู้บริหารและคืนเงินใน
ส่วนที่เหลือจากโครงการส่งคืน อบต. 

16 พ.ค. 64 -  31 มี.ค. 65 ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ครูสำยไหม  เกสกำร 

ครูดุษณี  อุดมพรวัฒนะ 
ธุรการโรงเรียนวัดสันติธรรม 

 



 

หมายเหตุ  ระยะเวลาในการดําเนินการในปีการศึกษา  2565  มีการเลื่อนระยะในการดําเนินงานเนื่องจากเกิดโรคระ
บาค(โควิค) 
๙. งบประมำณ   
 -  งบประมาณได้รับการสนับสนุนโครงการจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด ปีงบประมาณ  2565  ภาค
เรียนที่  1  จํานวน  100 วัน จํานวนนักเรียน 234 คน (จํานวนทั้งสิ้น 100X 234 X211 ) เป็นจํานวนเงิน 
491,400 บาท     (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทสี่ร้อยถ้วน) 
 -  งบประมาณในการสนับสนุนโครงการจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด ปีงบประมาณ  2565  ภาค
เรียนที่  2  จํานวน  100 วัน จํานวนนักเรียน 234 คน (จํานวนทั้งสิ้น 100X 234 X211 ) เป็นจํานวนเงิน 
491,400 บาท     (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทสี่ร้อยถ้วน) 

รวมทั้งสิ้น   982,800 (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  งบประมาณอาจจะเพ่ิมหรือลดปีการศึกษา  2565  ขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนและวันปิดเปิดภาค

เรียนจริงเงินงบประมาณที่เหลือส่งคืนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรดเมื่อสิ้นสุดโครงการโครงการอาหารเสริมนม
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรดเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างและจัดส่งนมเอง 

 
๑๐. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
 ๑. นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประทานอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนมครบทุกคน 
2  นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ ๑๐๐ มีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
ทีม่ีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๓  นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ ๑๐๐ มีภาวะโภชนาการที่ดี 
           
ด้ำนคุณภำพ        
   นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
ครบทุกคน มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อ
ความต้องการของร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
มีภาวะโภชนาการที่ดี 
 

สํารวจนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบภาวะโภชนาการ
ของนักเรียน 

แบบสํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสํารวจ 

๑๑. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑๑.1  นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมครบ

ทุกคน 
๑๑.2  นักเรียนมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมทีม่ีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของ

ร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๑๑.3  นักเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดี 



 

 
 
 
ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ .......................................... ........ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวสายไหม  เกสการ)             (นายวิทยา  ทองโสม) 
           ครูโรงเรียนวัดสันตธิรรม               ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายบรรชา   ชื่นชาติ)  
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  
              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกรด 
โครงกำรอำหำรกลำงวัน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
รายงาน ณ ………………………………………………………………………………………… 

๑. หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสันติธรรม   
๒. งบประมาณ 
 ๒.๑ งบประมาณของโครงการทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุน   บาท 
 ๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดําเนินงานโครงการ  บาท 
 ๒.๓ งบประมาณคงเหลือ     บาท  
๓. ผลการดําเนินการ 
 ๓.๑ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 
เลขท่ี........./...........วันท่ี เดือน  พ.ศ   ได้รับดําเนินการตามวตัถุประสงคข์องโครงการเมื่อวันที ่ เดือน  พ.ศ.          
และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่    เดือน  พ.ศ    
 ๓.๒ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสําเนาเอกสารใบเสรจ็รับเงินหรือเอกสารหลักฐานอืน่ จํานวน     -   ชุด  จํานวนเงิน  -     บาท 
(         -        ) ของการดําเนินการตามโครงการที่ไดร้ับเงินอุดหนนุมาพร้อมหนังสือน้ีเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 
 ๓.๓ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ  จํานวน     บาท  คืนมาพร้อมหนังสือน้ี 
 ๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ (เขียนให้เห็นว่าเกดิประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงิน
อุดหนุนอย่างไร  เด็กนักเรยีนโรงเรียนวัดสันติธรรมได้รับประทานอาหารกลางวันครบ   
๔. ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดาํเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก              -                         จึงขอส่งเงินคืน 
จํานวนเงิน      -          บาท (         -          ) มาพร้อมหนังสือนี ้
 
 

         ลงช่ือ                           ผู้รายงาน  
         (นายวิทยา  ทองโสม) 

                                                         ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดสนัติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

จ ำนวน 100  วัน 
โรงเรียนวัดสันติธรรม 

 
วัน เดือน  ปี 

 
รำยกำร 

รำยกำรรับ – จ่ำย 
รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 

 รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 100 วัน    
 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  

ตาม บย.ท่ี .................................. 
   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ที่ .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

 จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ตาม บย.ท่ี .................................. 

   

รวม     

 
 

         ลงช่ือ                           ผู้รายงาน  
         (นายวิทยา  ทองโสม) 

                                                          ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดสันติธรรม 

 
 



 

 
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนวันสันติธรรม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1. เพศ............ ชาย............. หญิง  
2. อายุ ................. ปี  
3. ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น…………………………………………………….……  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์ตัดสินความสําเร็จ 

ของโครงการอาหารกลางวันในแต่ละข้อมากท่ีสุด โดยมีน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
รำยกำร ควำมพึงพอใจ 

1. โรงเรียนมีการสํารวจความต้องการอาหารกลางวัน นักเรียน 5 4 3 2 1 
2.โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการบริการแก่นักเรียน      
3. ปริมาณอาหารกลางวันที่จัดให้มีความเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน      
4.อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด      
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้      
6. รูปแบบของการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน มีความเหมาะสม      
7. สถานที่ประกอบอาหารและภาชนะท่ีใช้มีความสะอาด เหมาะสมของ      
8. บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหารสะอาดเป็นระเบียบ      
9.การล้างภาชนะอุปกรณ์ท่ีถูกต้องตามสุขลักษณะ      
10.การประกอบอาหารของโรงเรียนได้รับการควบคุมดูแลความสะอาดและ
สุขลักษณะ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบติดตำมประเมินโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถม   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ค ำชี้แจง 

แบบติดตามประเมินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม ประกอบด้วย  3  ตอนดังนี้ 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ตอนที่  2  สภาพการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานโครงกลางอาหารกลางวัน 
ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
1.  ชื่อโรงเรียน  วัดสันติธรรม(OBEC)................................................................. .............. 

 สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต  1  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 
 รหัสไปรณีย์  60240   โทรศัพท์..................................โทรสาร....................................................  
 E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ประเภทโรงเรียน.................................................... .............................................................. 
3. จํานวนครูและบุคลากร...................................................................................... ..คน 
4. นักเรียนปีการศึกษา......................จํานวน...............................................คน(ข้อมูลวันที่  10  มิ.ย.) 

 
ระดับ จํานวน

นักเรียน 
นักเรยีนที่ขาดแคลน

อาหารกลางวัน 
จํานวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(คน) 

น้ําหนัก
ต่ํากวา่
เกณฑ ์

น้ําหนัก
เกินเกณฑ ์

น้ําหนัก
พอดี
เกณฑ ์

ส่วนสูงต่ํา
กว่าเกณฑ ์

ส่วนสูง
เกินเกณฑ ์

ส่วนสูง
พอดี
เกณฑ ์

ชั้นอนุบาลปีที่  2         
ชั้นอนุบาลปีที่  2         
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1         
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2         
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3         
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4         
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5         
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         
สรุปผล         

 
5.  ขนาดของโรงเรียนเป็นโรงเรียน..................................................จํานวนนักเรียน........................คน 
6.  พ้ืนที่โรงเรียน...................ไร่.............................งาน............................ตารางวา 
 พ้ืนที่ทําเกษตรเพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
....................ไม่มี 
....................มีจํานวน...................ไร่.............................งาน............................ตารางวา  
 
 
 
  
 



 

  
ตอนที่  2  สภำพกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนโครงกลำงอำหำรกลำงวัน 

 

รำยกำร ระดับคุณภำพ 
ด้านการวางแผน      
1.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง      
2.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเหมาะสม      
3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการ  ขาดแคลนนักเรียน      
ด้านการดําเนินงาน      
1.จัดอาหารกลางวันตามเมนูอาหารกลางวัน      
2.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการ      
3.นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมการดําเนินงาน      
4.สถานที่ประกอบอาหาร  เหมาะสมถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร      
5.สถานที่รับประทานอาหาร  เหมาะสมถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร      
6.วัสดุอุปกรณ์สําหรับการประกอบอาหาร  ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร      
ด้านการประเมินผล      
1.มีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน      
2.มีหลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ      
3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการประเมินโครงการ      
สรุปผล      
 
การดําเนินโครงการคิดเป็นร้อยล่ะ.................................................................................................. ........... 

 
ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

งบประมาณอาหารกลางวันได้รับการสนันสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด 

รำยกำร 
รายรับ รายจ่าย ส่งคืนอบต 

หมาย
เหตุ 

วัน ยอดเงิน วัน ยอดเงิน วัน ยอดเงิน  
ภำคเรียนที ่1   

ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
       

ภำคเรียนที่2   
ปีกำรศึกษำ ๒๕65 

       

สรุปผล        
     
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับชั้นปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงกำร     พัฒนำคุณภำพเด็กระดับปฐมวัย  
แผนงำน    กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
สนองยุทธศำสตร์ 1.  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผล  

3.  ผลิตและพัฒนำก ำลังคนรวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดกับควำมต้องกำร
ของประเทศ 

สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.  ข้อ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่    1 (ข้อที่ 1-4)  
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวสำยไหม  เกสกำร หัวหน้ำ 

นำงอำริยำ  เหรียญทอง ผู้ช่วย/เลขำนุกำร 
ที่ปรึกษำโครงกำร        นำยวิทยำ  ทองโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ลักษณะโครงกำร   (  )  โครงกำรใหม่   ( /  ) โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ๑๖ พฤษภำคม  2565 –  ๓1 มีนำคม ๒๕๖6 
..................................................................................................................................................  
๑.หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญมากที่จะต้องเน้นถึงความละเอียดอ่อน
ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กในวัยนี้  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับห้องเรียน  มีการ
พักผ่อนเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่สนองความต้องการของผู้เรียนทั้ง ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  โรงเรียนจึง
จําเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้อยู่ในที่สะอาด  ปลอดภัย  อากาศสดชื่น  ส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้และ
พัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน เด็กปฐมวัยทุกคน  มีการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่  มี
สื่อวัสดุอุปกรณ์  มีของเล่นหลากหลายเหมาะสมกับวัยให้เด็กได้เล่นเรียนรู้ด้วยตนเอง  และสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  ครอบครัว  ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพราะยังปรับสภาพจากการอยู่บ้าน เพ่ือเข้า
มาอยู่ในโรงเรียนเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อดูแลเด็กให้มีความพร้อมทั้ง ๔ ด้านและมีความสุขในการเรียน 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

๓. เป้ำหมำย  
๓.๑ด้ำนปริมำณ 
๑. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 
๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๓. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ 
๔. เดก็ปฐมวัยร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 
๓.๒ ด้ำนคุณภำพ 
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 



 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ 
4.  วิธีด ำเนินกำร 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่หนูน้อยวัยใส 
2.  กิจกรรมหนูน้อยนักรณรงค์ 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1. กิจกรรมหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ที่ ๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 
1.  กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
2. กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ที่ ๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
1.  กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ ICT (เรียนฟรี 15 ปี) 
2. กิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน 

4.4  ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.5  ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
 



 

8. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2.  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการ 
4 . จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 
 
 
 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นดําเนินการ (D) 
1 . ป ระชุ มคณ ะทํ างาน เพ่ื อชี้ แจ งโครงการและ
มอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 
 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

วัตถุประสงค์ที่  1  มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่หนูน้อยวัยใส 
1.เด็กร่วมกิจกรรมการล้างมือ  โดยให้ความรู้เด็กล้างมือ  
7  ขั้นตอนโดยมีน้ํายาล้างมือส่งเสริมให้เด็กล้างมือก่อน
รับปรทานและหลังจากออกห้องน้ํา 
2.ดูแลไม่ให้เด็กเป็นเหาโดยการตรวจ ผม  เล็บมือ  ขี้
ไคล  ปาก  ฟัน 
3.ดูแลที่นอน  โดยให้เด็กนํากลับไปซักทุกวันศุกร์ 
4.ดูแลการใช้ห้องน้ํา  โดยจัดให้มีห้องน้ําในห้องเรียน
เพ่ือสะดวกในการขับถ่ายและเพ่ือความปลอดภัยของ
เด็ก 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

กิจกรรมหนูน้อยนักรงค์รงณ์ 
1.ส่งเสริมให้เด็กท้ังขยะให้เป็นที่  ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 
2.ช่วยกันขัดน้ํา  เมื่อออกจากห้องน้ําปิดไฟ  ปิดพัดลม
เมื่อออกจากห้องทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
กิจกรรมค่ายวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม 
1.ครูจัดประสบการณ์  โดยให้เด็กปฏิบัติธรรมโดยมีพระ
เป็นผู้ให้การอบรมร่วมกับครู 
2.สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน 
 

๑๖ พฤษภาคม  2565 
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕66 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

กิจกรรมที่  2 หนูน้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย 
1.ครูสอนให้เด็กรู้จักไหว้  เมื่อเจอผู้ใหม่หรือไหว้เมื่อจะ
กลับบ้าน  ขอบคุณเมื่อมีคนให้ของ  รู้จักขอโทษเมื่อทํา
ความผิด 

๑๖ พฤษภาคม  2565 
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕66 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

วัตถุประสงค์ที ่๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 
กิจกรรม หนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.ส่งเสริมให้เด็กอนุรักษ์ธรรมชาติ  ไม่เด็ดใบไม้ ดอกไม้
ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน 
2.ทิ้งขยะให้เป็นที่  โดยครูจัดถังขยะไว้ให้หลังห้องเรียน
และดูแลการทิ้งขยะให้ลงถังขยะ 
 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
1.จัดให้เด็กได้ทัศนศึกษาททั้งในโรงเรียนเช่นห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  สนามเด็กเล่น  นอกห้องเรียนโดยจัด
ให้ไปเที่ยวนอกห้องเรียน  ดช่น  วัด  อนามัยและท่ี
เที่ยวอืน่ๆ 
 
 

๑๖ พฤษภาคม  2565 
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ที่ ๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ ICT (เรียนฟรี 15 ปี) 
1.เด็กเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ  
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์  เด็กสามารถใช้
เครื่องมือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
 
 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 



 

กิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน 
1.จัดให้มีมมุหนังสือใรห้องเรียน  โดยฝึกนิสัยรักการ
อ่าน  โดยครูจัดหน้าสื่อให้เพียงพอกับเด็กในห้องเรียน  
ครูเล่านิทานให้เด็กฟังในตอนเช้าและตอนก่อนนอน 

๑๖ พฤษภาคม 2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 

 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1.จัดหลักสูตรและพัฒนาครูให้เหมาะกับเด็กปฐมวัยโดย
ให้เหมาะกับสถานศึกษาและวุฒิภาวะของเด็ก 

๑๖ พฤษภาคม 2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม
การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้ 
เป็นไปตามภาระงานที่กําหนด 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
    1.  สรุปประเมินโครงการฯ 

    2.  จัดทํารายงานโครงการฯ 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

 
๙.งบประมำณ จํานวนเงิน ๑๑,๘00 บาท จากงบรายหัว/งบรายฟรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๕.๑ เงินงบประมาณ  12,800  บาท 
  ๕.๒เงินนอกงบประมาณ          -       บาท 
  ๕.๓ เงินอ่ืนๆ   -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น 12,800  บำท 

 
๕.๔รำยละเอียดงบประมำณ12,800บำท 
 

รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ งบด ำเนินงำน 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่หนูน้อยวัยใส - 2,800 10,000 11,800 
2.กิจกรรมหนูน้อยนักรงณรงค์ - - - - 
3.กิจกรรมค่ายวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม - - - - 
4.กิจกรรมหนูน้อยรักวัฒนธรรมไทย - - - - 
5. กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม - - - - 
6.กิจกรรม ทัศนศึกษา - - - - 
7.กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้  ICT - - - - 
8.กิจกรรมส่งเสิมหนูน้อยรักการอ่าน - - - - 
9.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- - - - 

                                                     รวม 11,800 
 



 

รำยละเอียดงบประมำณ12,800บำท 
รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบดําเนินงาน 

อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืนๆ หมายเหตุ 
1.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่หนูน้อยวัยใส 12,800 - - - 
2.กิจกรรมหนูน้อยนักรงณรงค์ - - - - 
3.กิจกรรมค่ายวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม - - - - 
4.กิจกรรมหนูน้อยรักวัฒนธรรมไทย - - - - 
5. กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม - - - - 
6.กิจกรรม ทัศนศึกษา - - - - 
7.กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้  ICT - - - - 
8.กิจกรรมส่งเสิมหนูน้อยรักการอ่าน - - - - 
9.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- - - - 

          รวม 12,800 - - - 
สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
๑0 .กำรวัด / ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยได้รับเพ่ือ
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 
 

๑.การสัมภาษณ์ 
๒.การสอบถาม 
๓.การสังเกตพฤติกรรม 
 

๑. แบบประเมินพัฒนาการ 
๒. แบบสังเกต 
๓.แบบสัมภาษณ์ 
แหล่งข้อมูล 
๑.คร ู
๒.เด็ก 
๓.ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๔.ภาพกิจกรรม 

๒. ร้อยละ ๘๐เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 
 

๑.การสัมภาษณ์ 
๒.การสอบถาม 
๓.การสังเกตพฤติกรรม 
 

๑. แบบสัมภาษณ์ 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสังเกตพฤติกรรม 
แหล่งข้อมูล 
๑.เด็ก 
๒.คร ู
๓.ภาพกิจกรรม 



 

 ๓.ร้อยละเด็กปฐมวัย ได้รับการ พัฒนา
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
 

๑.การสัมภาษณ์ 
๒.การสอบถาม 
๓.การสังเกตพฤติกรรม 
 

๑.แบบสัมภาษณ์ 
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบสังเกตพฤติกรรม 
๔.แบบประเมิน 
แหล่งข้อมูล 
๑.เด็ก 
๒.คร ู
๓.ภาพกิจกรรม 

๔. ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยได้รับ
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
 
 

๑.การสัมภาษณ์ 
๒.การสอบถาม 
๓.การสังเกตพฤติกรรม 
๔.การตรวจ/ประเมินผลงาน
นักเรียน 

๑. แบบสัมภาษณ์ 
๒. แบบสอบถาม 
๓.แบบสังเกตพฤติกรรม 
แหล่งข้อมูล 
๑.เด็ก 
๒.คร ู
๓.ภาพกิจกรรม 

๑๑.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๑.๑เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 
 ๑๑.๒เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรเด็กและได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์
ตรง 

๑๑.๓ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อม 
 ๑๑.๔ เด็กปฐมวัยผ่านการประเมินพัฒนาการบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา  

หมายเหตุระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม
เนื่องจากเกิดโรคระบาค(โควิค) 

 
 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นางสาวสายไหม  เกสการ)    (นายวิทยา   ทองโสม) 
                ครู โรงเรียนวัดสันติธรรม                  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 

 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นายบรรชา  ช่ืนชาติ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

 
 
 



 

โครงกำร     กำรบริหำรและกำรจัดกำรปฐมวัย  
แผนงำน    กลุ่มกลุ่มบริหำรทั่วไป 
สนองยุทธศำสตร์   ๒. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.  ข้อ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่    2  (ข้อที่ 1-6)  
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวสำยไหม  เกสกำร หัวหน้ำ 

นำงอำริยำ  เหรียญทอง ผู้ช่วย/เลขำนุกำร 
ที่ปรึกษำโครงกำร   นำยวิทยำ  ทองโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ลักษณะโครงกำร   (  )  โครงกำรใหม่   ( /  ) โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ๑๖ พฤษภำคม  2565  –  ๓0 เมษำยน  ๒๕๖6 
............................................................................................................................................................................. 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายของโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. วัตถุประสงค์                     

 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น                     
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน                 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

            ๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
            ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
            ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
๓. เป้ำหมำย 

๓.๑ ด้ำนปริมำณ 
๓.๑.๑. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  คิดเป็นร้อย

ละ ๘0                   
 ๓.๑.๒ สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน      คิดเป็นร้อยละ ๑00             
 ๓.๑.๓ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  คิดเป็นร้อยละ ๑00        
 ๓.๑.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   
คิดเป็นร้อยละ80                   
๓.๑.๕ สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
คิดเป็นร้อยละ ๘0                   
  ๓.๑.๖ สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
คิดเป็นร้อยละ ๘0                 

     ๓.๒ ด้ำนคุณภำพ 
สถำนศึกษำมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมีครเูพียงพอกับชั้น
เรียน   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  



 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 
    วัตถุประสงค์ที ่ ๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น                     

• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย    
 วัตถุประสงค์ที ่  ๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   

• กิจกรรมการจัดครูครบชั้น            
   วัตถุประสงค์ที ่  ๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

• กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
            วัตถุประสงค์ที ่  ๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

• กิจกรรมหนูน้อยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            วัตถุประสงค์ที ่  ๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

• กิจกรรมสารสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่บ้าน 

             วัตถุประสงค์   ๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
• กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

• กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

• กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
2.  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
4 . จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

 

วัตถุประสงค์ที ่ ๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น                     

• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
1.ครูพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของเด็ก 
2.มีการจัดทําหลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็ก 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

วัตถุประสงค์ที ่  ๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
กิจกรรมการจัดครูครบชั้น     
1.ครูมีวุฒิทางการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยหรือการอบรมการเรียน
การสอนปฐมวัย 
2.ครูมีความรักเด็ก  จิตใจดี  อารมณ์ขันและใจเย็น  ให้ความเป็นกันเอง
กับเด็กอย่างเสมอภาค 
3.มีบุคลิคของการเป็นผู้สอน  เข้าใจและยอมรับสภาพของเด็กตาม
วัย         

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

วัตถุประสงค์ที่   ๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
1.ส่งเสริมผู้สอน  พัฒนาตนเองทางด้านความรู้ให้มีความก้าวหน้าอยู่
เสมอ 
2.ส่งเสริมให้ครูผู้สอน  สร้างนวตกรรมใหม่ๆเพ่ือนํามาพัฒนาและ
แก้ปัญหาให้กับเด็กในห้อง 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

วัตถุประสงค์ที ่  4 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
กิจกรรมสารสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่บ้าน 
1.ครูจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้ผู้ปกครองรับรู้ว่าเด็กได้ทํา
อะไรบ้างและลูกหลานให้ผู้ปกครองร่วมมือในการทํากิจกรรมอะไรบ้าง 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 



 

7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
8. งบประมำณ 
  ๕.๑ เงินงบประมาณ  1,200  บาท 
  ๕.๒เงินนอกงบประมาณ          -       บาท 
  ๕.๓ เงินอ่ืนๆ   -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น  1,200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์   5 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
1.โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน 
2.ครูจัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองทํากิจกรรมร่วมกัน 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 
2.การบริหารและจัดการผู้บริหารเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3.ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
4.โรงเรียนใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
-จัดให้มีการเยี่ยมบ้านเพื่อนํามาวิเคราะห์ว่าเด็กแต่ละคนเพ่ือแก้ปัญหา
เด็กแต่ละคนว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตามการดําเนินงานและ
คอยอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้ 
เป็นไปตามภาระงานที่กําหนด 
 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
    1.  สรุปประเมินโครงการฯ 
    2.  จัดทํารายงานโครงการฯ 

16 พ.ค. 65 – 
31 มี.ค. 66 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 



 

๕.๔รายละเอียดงบประมาณ  1,200  บาท 
รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ งบด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย - 300 300 600 

กิจกรรมจัดครูครบชั้น - - - - 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - - - - 
กิจกรรมสารสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่บ้าน - 300 300 600 
กิจกรรมหนูน้อยภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - - 
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- - - - 

กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- - - - 

                                                     รวม 1,200 
 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบดําเนินงาน รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย   600 - 600 
กิจกรรมจัดครูครบชั้น - - - 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - - - 
กิจกรรมสารสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่บ้าน 600 - 600 
กิจกรรมหนูน้อยภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - 
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- - - 

กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- - - 

                                                     รวม 1,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑0 .กำรวัด / ประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘0 ของครมูีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

๑.การสัมภาษณ์ 
๒.การสอบถาม 
๓.การบันทึกการร่วมกิจกรรม 
 

๑.แบบสัมภาษณ์ 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
แหล่งข้อมูล 
๑. เด็กนักเรียน 
๒. คร ู
๓. ผู้ปกครอง 
๔.ภาพกิจกรรม 
๕.ชุมชน 

๒. ร้อยละ ๑00 ของครจูัดครูให้
เพียงพอกับชั้นเรียน 

๑.การสัมภาษณ์ 
๒.การสอบถาม 
๓การบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

๑. แบบสัมภาษณ์ 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
๔. แบบสัมภาษณ์ 
แหล่งข้อมูล 
๑. เด็กนักเรียน 
๒. คร ู
๓. ผู้ปกครอง 
๔.ภาพกิจกรรม 
๕.ชุมชน 

๓.ร้อยละ ๑00  ของครสู่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

๑.การประเมินความพึงพอใจ 
๒.การสอบถาม 
๓.การสัมภาษณ์ 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบสัมภาษณ์ 
แหล่งข้อมูล 
๑.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
๒.ภาพกิจกรรม 

๔.ร้อยละ ๘0 ของครูจัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 
 
 

๑.การสํารวจการพัฒนา
บุคลากร 
๒. การสรุปรายงานการ
พัฒนาของบุคลากร 
 

๑.แบบสํารวจการพัฒนาบุคลากร 
๒.แบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล 
๑. .คร ู
๒. เกียรติบัตร 
 

๕.ร้อยละ ๘0 ของครูให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๑.การประชุมครู 
 

๑.บันทึกการประชุม 
แหล่งข้อมูล 
๑.คณะครู 
๒.บันทึกการประชุม PLC 
๓.ภาพถ่าย 



 

๖. ร้อยละ ๘0 ของครูมีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วน 

๑.การศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบต่างๆ 
๒.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร 
 

๑. แบบรายงานการศึกษาดูงาน 
แหล่งข้อมูล 
๑.โรงเรียนต้นแบบ 
๒.คร ู
๓.ภาพถ่าย 

๑๑.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑๑.๑ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของตนเองและสถานศึกษา 
๑๑.๒ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLCร่วมประชุมสนทนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้ 
๑๑.๓ ครูได้รับการพัฒนาตนเองและนําผลการพัฒนามาใช้อย่างเหมาะสม สม่ําเสมอต่อเนื่อง 
๑๑.๔ ครูได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๑๑.5 ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือจึงทําให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างดียิ่ง 
๑๑.6 ผู้ปกครองได้รับข่าวสารจาโรงเรียนอย่างรวดเร็วทันท่วงที 

 
หมายเหตุระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม

เนื่องจากเกิดโรคระบาค(โควิค) 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นางสาวสายไหม  เกสการ)    (ครูวิทยา   ทองโสม) 
              ครู โรงเรียนวัดสันติธรรม                    ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดสันติธรรม 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายบรรชา  ช่ืนชาติ) 
           ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร      พัฒนำกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั  
     กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
สนองยุทธศำสตร์ ๔. เพิ่มโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต  
๕. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  

สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.  ข้อ 3กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่    3 (ข้อที่ 1-4)  
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวสำยไหม  เกสกำร หัวหน้ำ 

นำงอำริยำ  เหรียญทอง ผู้ช่วย/เลขำนุกำร 
ที่ปรึกษำโครงกำร   นำยวิทยำ  ทองโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ลักษณะโครงกำร   (  )  โครงกำรใหม่   ( /  ) โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ๑๖ พฤษภำคม  2565  –  ๓0 เมษำยน  ๒๕๖6 
.............................................................................................................................................................................. 

1. หลักกำรและเหตุผล 

แนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ในมาตรา 42 ถือ ว่า
ผู้เรียนสําคัญที่สุด กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วย สมอง ด้วยกาย และ
ด้วยใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติจริง 
สามารถทํางานเป็นทีมได(้สมศักดิ,์ 2543) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 กําหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ,2545) และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 กําหนดหลักการ ข้อ 3 ซึ่งกําหนดไว้ว่า“ส่ง เสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นี้ เองทําให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาขึ้น และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญก็เป็นประเด็นสําคัญ ประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (วิภาภรณ์, 2543) 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิ ด
คุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความ สําคัญกับผู้ เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้
พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการ จัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษา
และทฤษฎีการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาอย่าง ต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม ต้องการอย่างได้ผล (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542) 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๒.1 1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
    ๒.๑.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

               ๒.๑.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
        ๒.๑.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



 

๓. เป้ำหมำย  

๓.๑ด้ำนปริมำณ 
    ๓.1 1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
    ๓.๑.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

               ๓.๑.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
       ๓.๑.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๓.๒ ด้ำนคุณภำพ 

            สถานศึกษาจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    ครสูร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4.  วิธีด ำเนินกำร 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

วตัถุประสงค์ที่ ๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
          กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ที ่๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ที่ ๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 

  กิจกรรมจูงน้องข้ามฝั่งสู่บัณฑิตน้อย 
4.3  ขั้นนิเทศติดตำม (C) 

 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4  ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 



 

 5.3  เด็กโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
๘.  ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
2.  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
4 . จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 

สิ้นเดือนมีนาคม ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓0 เมษายน  ๒๕๖6 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
1.จัดประสบการณ์เรียนรู้สําหรับ 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓0 เมษายน  ๒๕๖6 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

วัตถุประสงค์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
1.จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือกระทําเรียนรู้ผ่านประสบสัมผัสทั้งห้า 
ได้เคลื่อนไหว  สํารวจ  เล่น  สังเกต  สืบค้น  ทดลองและคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
2.ใช้กิจกรรมการเล่นการเล่นเป็นสื่อเรียนรู้สําหรับเด็ก  ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓0 เมษายน  ๒๕๖6 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

วัตถุประสงค์ที่ ๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1.จดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่เสริมสร้างให้เด็ก
ทํากิจกรรมได้เต็มศักยภาพ  ความแตกต่างแต่ละบุคคล 
2.ใช้สื่อและเทคโนโลยี  ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓0 เมษายน  ๒๕๖6 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 



 

๙. งบประมำณ 
  ๕.๑ เงินงบประมาณ       17,000       บาท 
  ๕.๒เงินนอกงบประมาณ          -       บาท 
  ๕.๓ เงินอ่ืนๆ   -  บาท 
   รวมทั้งสิ้น  17,000   บำท 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมจูงน้องข้ามฝั่งสู่บัณฑิตน้อย - - - - 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ - 7,000 10,000 17,000   
                                                     รวม 17,000   

 
รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบดําเนินงาน 

อุดหนุน เรียนฟรี รวม 
กิจกรรมจูงน้องข้ามฝั่งสู่บัณฑิตน้อย - - - 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 17,000 - 17,000   
                                                     รวม 17,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ที่ ๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป 
กิจกรรมจูงน้องข้ามฝั่งสู่บัณฑิตน้อย 
1.เมื่อเด็กได้ประเมินพัฒนาการแล้ว  เด็กสามารถเลื่อนไปสู่ชั้นเรียน
ต่อไป 
2.เป็นความสําเร็จของการเรียนของเด็ก  จึงจัดให้มีงานรับบัณทิตน้อย 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓0 เมษายน  ๒๕๖6 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
     ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตามการดําเนินงานและ
คอยอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้ 
เป็นไปตามภาระงานที่กําหนด 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓0 เมษายน  ๒๕๖6 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
    1.  สรุปประเมินโครงการฯ 
    2.  จัดทํารายงานโครงการฯ 

๑๖ พฤษภาคม  2565  
–  ๓0 เมษายน  ๒๕๖6 

ครูสายไหม  เกสการ 
ครูอาริยา  เหรียญทอง 



 

๑0.กำรวัด / ประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘0 ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 
 
 

๑.การสัมภาษณ์ 
๒.การสอบถาม 
๓.การบันทึกการร่วมกิจกรรม 
 

๑.แบบสัมภาษณ์ 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
แหล่งข้อมูล 
๑. เด็กนักเรียน 
๒. คร ู
๓. ผู้ปกครอง 
๔.ภาพกิจกรรม 
๕.ชุมชน 

๒. ร้อยละ ๘0 ของผู้ปกครองได้รับ
ข่าวสารจากโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ 

๑.การสัมภาษณ์ 
๒.การสอบถาม 
๓.การบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

๑. แบบสัมภาษณ์ 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
๔. แบบสัมภาษณ์ 
 
แหล่งข้อมูล 
๑. เด็กนักเรียน 
๒. คร ู
๓. ผู้ปกครอง 
๔.ภาพกิจกรรม 
๕.ชุมชน 

 
๑๑.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสวยงามและมีความ
ปลอดภัย 
 2.เด็กชั้นปฐมวัยได้รับการเสริมสร้างพัฒนาในด้านต่างอย่างเหมาะสมและมีการพัฒนาเทคโนโลยีเขามา
เสริมสร้างในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 3.เด็กได้รับเกียรติและมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย 

หมายเหตุระยะในการดําเนินโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงานจากกําหนดเดิม
เนื่องจากเกิดโรคระบาค(โควิค) 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสายไหม   เกสการ)    (นายวิทยา   ทองโสม) 
        ครู โรงเรียนวัดสันติธรรม                          ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรชา  ชื่นชาติ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 

โครงกำร   กำรจดักำรศึกษำและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
 แผนงำน   บริหำรทั่วไป 
สนองยุทธ์ศำสตร์ ๑. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
   ๕. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร โครงกำรใหม่ 
สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.  ข้อ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่   1.1  (ข้อที่ 1-6) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยทิวำ  นำคทิม   
   คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ที่ปรึกษำโครงกำร ครูวิทยำ  ทองโสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 พฤษภำคม 2565 – 31 มีนำคม 2566 
............................................................................................................................. ..................................... 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกําหนดฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓ คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
โรคโดยเคร่งครัด เนื่องด้วยสถานการณ์การเกิดและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) พบว่ามี
รายงานการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัด อีกท้ังมีรายงานการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ เพ่ือเป็น
การป้องกันการระบาดที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤตการณ์จากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติ ซึ่งการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จําเป็นต้องมีการดําเนินการให้ความรู้ คําแนะนํา การดูแลเฝ้าระวังป้องกัน
ตนเองให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
นักเรียนจึงต้องมีมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือนักเรียนได้รับการเรียนรู้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์  ในช่วงสถานการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
2.2 เพ่ือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม ได้รับความปลอดภัยจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)         
3.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

3.1  นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเรียนรู้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์  ในช่วงสถาน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
๓.๒ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความปลอดภัยจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)         
 
 

ด้ำนคุณภำพ 



 

๓.๓ นักเรียน ได้รับการเรียนรู้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์  พร้อมได้รับสื่อการสอนและ
การดูแลจากครู  

๓.๔ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรมไม่ติดเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)         
4.  วิธีด ำเนินกำร 
 4.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  4.1.2  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
  4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
  4.1.4  จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 4.2  ขั้นดําเนินการ (D) 
  4.2.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
  4.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือนักเรียนได้รับการเรียนรู้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์  ในช่วงสถาน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

• กิจกรรมจัดทําสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์   
• กิจกรรมติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน 

วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
• เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น การติดป้ายนิเทศ การ แตรียม อ้าง
ล้างมือ การจัดเตรียมหน้ากากผ้าอนามัย  การจัดห้องเรียน ฯลฯ 

4.3 ขั้นนิเทศติดตาม (C) 
  ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกําหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
จัดทํารายงานโครงการนําเสนอผู้บริหาร 

5.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 5.1  ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.2  คณะครูโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.3  นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.4  คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 5.5  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565- 31 มีนาคม 2566 
7.  สถำนที ่
 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
 
 
8.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 



 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนวัดสันติธรรมในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
2.  ศึกษาผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการ 
4 . จัดทําโครงการ นําเสนอต่อผู้บริหาร 
ขั้นดําเนินการ (D) 
4. ประชุมคณะทํางานเพ่ือชี้แจงโครงการและ 
มอบหมายภาระงาน 
2. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา 
ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

16 พฤษภาคม 2565 –  
31 มีนาคม 2566 

ครทูิวา  นาคทิม และคณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือนักเรียนได้รับการเรียนรู้ใน
การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์  
ในช่วงสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) 
- กิจกรรมจัดทําสื่อการเรียนการสอนทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์   
- กิจกรรมติดตามการเรียนการสอนออนไลน์

ของนักเรียน 
วัตถุประสงค์ที่ 2   เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการ

ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น 
การติดป้ายนิเทศ การ เตรียม อ้างล้างมือ การ
จัดเตรียมหน้ากากผ้าอนามัย  การจัด
ห้องเรียน ฯลฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 

16 พฤษภาคม 2565 – 
 31 มีนาคม 2566 

 
 
 
 
 

ครทูิวา  นาคทิม และคณะครู 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C)   



 

 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม
การดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่กําหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
    1.  สรุปประเมินโครงการฯ 
    2.  จัดทํารายงานโครงการฯ    

16 พฤษภาคม 2565 –  
31 มีนาคม 2566 

ครปูระสงค์  นามนนท์ 
 
 

 
9. งบประมำณ   จํานวนเงิน 70,000 บาท จากงบรายหัว/เรียนฟรี   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดทําสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่าน     คณะครูทุกท่าน 

2. 
กิจกรรมติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ของ
นักเรียน 

   คณะครูทุกท่าน 

3. 

เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการ
ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น การ
ติดป้ายนิเทศ การ เตรียม อ้างล้างมือ การ
จัดเตรียมหน้ากากผ้าอนามัย  การจัดห้องเรียน 
ฯลฯการจดัซื้อชุดตรวจATK 

 70,000 
 

 ครทูิวา  นาคทิม 
ครปูระสงค์  นามนนท์

คณะครูทุกท่าน 

 
รวมทั้งสิ้น  70,000 

 
 - 

งบประมำณ  จํานวนเงิน 70,000  บาท จากงบรายหัว/เรียนฟรี/อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้

สถำนศึกษำ 
อ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดทําสื่อการเรียนการสอน
ทางไกลผ่าน  

 0   คณะครูทุกท่าน 

กิจกรรมติดตามการเรียนการสอน
ออนไลน์ของนักเรียน 

 0 
 

  คณะครูทุกท่าน 

เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ 
ในการป้องกันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) เช่น การติดป้าย
นิเทศ การ เตรียม อ้างล้างมือ การ
จัดเตรียมหน้ากากผ้าอนามัย  การจัด
ห้องเรียน ฯลฯ 

 70,000 
 

  ครทูิวา  นาคทิม 
ครปูระสงค์  นามนนท์

คณะครูทุกท่าน 

รวมทั้งสิ้น  15,000    

         หมำยเหต ุ ใช้ในการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 



 

ปลอดภัยตามประกาศของสพฐในเรื่องกําหนดเงื่อนไขการใช้ 
 
10.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
3.1  นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเรียนรู้ใน
การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์  
ในช่วงสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) 
๓.๒ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
วัดสันติธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความปรอดภัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)         

 
ด้ำนคุณภำพ 

๓.๓ นักเรียน ได้รับการเรียนรู้ในการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านระบบออนไลน์  พร้อมได้รับสื่อการ
สอนและการดูแลจากครู  
๓.๔ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
วัดสันติธรรมไม่ติดเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19)         

 
 

 
สังเกต 

 
 
 
 
 

สังเกต 
 

 
 

สังเกต 
 

 
สังเกต 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
 
 
 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

 
 

แบบประเมินความพร้อม 
 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

11.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 ๑๑.๑ นักเรียน ได้รับการเรียนรู้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์  พร้อมได้รับสื่อการสอน

และการดูแลจากครู  
๑๑.๒ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสันติธรรมไม่ติดเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)         
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายทิวา  นาคทิม)               (นายวิทยา  ทองโสม) 
        ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม                                      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบรรชา  ชื่นชาติ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนวัดสันติธรรม 
เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 

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

  ด้วยโรงเรียนวัดสันติธรรม  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2565 – ๒๕๖5และตามคําสั่งโรงเรียนวัดสันติธรรม ที่ 15/๒๕๖5 ลงวันที่ 22 เมษายน ๒๕๖5 ได้เสนอให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดสันติธรรม ได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖5 จํานวน ๑2 โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ            
วันที่ 26 เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนสืบไป 
 
 
 
. 
 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 27  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
   

 ลงชื่อ ………………………………………… 
  (นายวิทยา  ทองโสม) 

  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดสันติธรรม 

รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 โรงเรียนวัดสันติธรรม  

1. นายบรรชา  ชื่นชาต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

2. นายชัย  วจีสัจจะ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 

3. นายชง  นคร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

4. ร.ท.จิรพัฒน์  บุญพรต  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

5. นายพนม  ศรีพิรอด  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

6. นางนัยนา  บุญฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

7. นายสายชล  เข็มทอง       ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

8. นายชาตรี  สุนทรทิพย์ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

9. พระครูนิติธรรมานุกูล   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 

10. นายสมบัติ   ภูมี   ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 

11. นายสมบัติ  พรมโชติ   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 

12. นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร   ผู้แทนครู    กรรมการ 

13. นายอดิเรก  บุญฤทธิ์              ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 

14.  นายชลอ  โฉมศรี            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

15. นายวิทยา  ทองโสม            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม  กรรมการ/เลขานุการ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนวัดสันติธรรม 
ที่  15/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 
     

  ด้วยโรงเรียนวัดสันติธรรม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการตามนโยบายการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือนําสู่
การปฏิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  ดังนั้นจึงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกฝ่าย ทั้งครู อาจารย์ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นําชุมชน และ
นักเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังนี้      
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

  รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 โรงเรียนวัดสันติธรรม  

1. นายบรรชา  ชื่นชาต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

2. นายชัย  วจีสัจจะ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 

3. นายชง  นคร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

4. ร.ท.จิรพัฒน์  บุญพรต  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

5. นายพนม  ศรีพิรอด  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

6. นางนัยนา  บุญฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

7. นายสายชล  เข็มทอง       ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

8. นายชาตรี  สุนทรทิพย์ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

9. พระครูนิติธรรมานุกูล   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 

10. นายสมบัติ   ภูมี   ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 

11. นายสมบัติ  พรมโชติ   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 

12. นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร   ผู้แทนครู    กรรมการ 

13. นายอดิเรก  บุญฤทธิ์              ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 

14.  นายชลอ  โฉมศรี            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

15.นายวิทยา  ทองโสม            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม  กรรมการ/เลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ๒.๑ นายวิทยา  ทองโสม  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายประสงค์  นามนนท์ ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม       กรรมการ 

๒.๓ นางดุษณี  อุดมพรวัฒนะ ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม       กรรมการ 
๒.๔ นางละมัย  เพ็ญธัญการ ครโูรงเรียนวัดสันติธรรม  กรรมการ 
๒.๕ นางสนธี  ศรีสังข ์  ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม             กรรมการ 

 



 

๒.๖ นางทิพรัตน์  สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม       กรรมการ 
๒.๗ นางภาณุมาส จริยไพสิฐ ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม              กรรมการ 
๒.๘ นายชัชวาลย์  จิตรขุนทด ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม       กรรมการ 
๒.๙ นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม       กรรมการ 
๒.๑๐ นายทิวา  นาคทิม  ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม       กรรมการ 
๒.๑๑ นายยงยศ  ศิริสัมพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม       กรรมการ 
๒.๑๒ น.ส.กุหลาบ  น้อยเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม  กรรมการ 
๒.๑๓ น.ส.นันทรัตน์  คงคะชาติ ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม         กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรศึกษำปฐมวัย 
๓.๑ นายวิทยา  ทองโสม  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม   ประธานกรรมการ 

 ๓.๓ นางอาริยา  เหรียญทอง ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม     กรรมการ 
๓.๓ น.ส.สายไหม  เกสการ ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม          กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มและจัดพิมพ์ 
 ๔.๑ นายชัชวาลย์  จิตรขุนทด  ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม          ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางละมัย  เพ็ญธัญการ ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม  กรรมการ 

  ๔.๓ นายทิวา  นาคทิม         ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม  กรรมการ 
  ๔.๔ น.ส.นันทรัตน์  คงคะชาติ ครูโรงเรียนวัดสันติธรรม           กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ความต้องการการจัด
การศึกษาของโรงเรียน กําหนดยุทธศาสตร์การจัดการ พิจารณาโครงการ เนื้อหาสาระ แผนงานโครงการและกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับภารกิจ จัดทํารูปเล่ม แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  25  เมษายน   ๒๕๖5   ต่อไป 
                      ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         สั่ง ณ วันที่  22  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 
     
   

(ครวูิทยา  ทองโสม) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร  โรงเรียนวัดสันติธรรม  หมู่ 3  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์                             
ที่   วันที่  26  เมษายน  พ.ศ.2565 
เรื่อง  การให้ความเห็นชอบในการใช้แผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2565 

เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสันติธรรม 

ตามท่ีโรงเรียนวัดสันติธรรม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2565 ตามคําสั่งโรงเรียนวัดสันติธรรม ที่  15/2565  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีการศึกษา 2565  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ.2563และได้
เสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดสันติธรรม ได้พิจารณาเห็นชอบแผนงาน โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  8  โครงการ และแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย   โครงการ จํานวน  
๓ โครงการอาหารกลางวัน จํานวน  1 โครงการเฉพาะกิจจํานวน  1 โครงการ   ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 29  เมษายน  พ.ศ.2563 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 

บัดนี้ โรงเรียนวัดสันติธรรม ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติ
การระดับปฐมวัย ประจําปีการศึกษา 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนวัดสันติธรรมให้ความเห็นชอบในการใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 

     (นายวิทยา  ทองโสม) 
         ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสนัติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โรงเรียนวัดสันติธรรม 
  

 
เห็นชอบในการใช้แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ประจําปี

การศึกษา 2563ตามคําสั่งโรงเรียนวัดสันติธรรม ที่  15/2565  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                   ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการสถานศึกษา 
                                             (นายบรรชา  ชื่นชาต)ิ 
 
ลงชื่อ.......................................กรรมการ   ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
         (นายชัย  วจสีัจจะ)                  (นายชง  นคร   ) 
 
 

ลงชื่อ..........................................กรรมการ   ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

         (ร.ท.จิรพัฒน์  บุญพรต )               (นายพนม  ศรีพิรอด ) 
 
 

ลงชื่อ..........................................กรรมการ   ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

         (นางนัยนา  บุญฤทธิ์ )                       (นายสายชล  เข็มทอง) 
 
   

ลงชื่อ..........................................กรรมการ   ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

        (นายชาตรี  สุนทรทิพย์)             (พระครูนิติธรรมานุกูล ) 
 
 

ลงชื่อ..........................................กรรมการ   ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

            (นายสมบัติ   ภูมี)             ( นายสมบัติ  พรมโชติ) 
 
 

ลงชื่อ..........................................กรรมการ   ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
       (นายวชิาญ  พันธุ์สมุทร)              (ครสูมศักดิ์  ปั้นก้อน ) 
 
  
ลงชื่อ..........................................กรรมการ   ลงชื่อ.........................................กรรมการ/ เลขานุการ 
          (นายชลอ  โฉมศรี )                                 (นายวิทยา  ทองโสม ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


