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คำนำ 

 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อใหมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับปฐมวัย สถานศึกษามีความจำเปนตองจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจำปที่สอดคลองกับนโยบาย
และกลยุทธของหนวยงานตนสังกัด โรงเรียนวัดบอพระอินทรเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดภารกิจและเง่ือนไขดังกลาวขางตน โรงเรียนจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 เลมนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ
ตามควยามตองการของหลักสูตรการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร และผูที่มี
สวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ โดยทุกแผนงาน และโครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาเลมนี้ใช
กระบวนการบริหารโครงการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผล เพื่อใหการบริหารจัดการดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบคุณคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน ผูนำชุมชนที่
เปนกำลังสำคัญในการจัดทำแผนโครงการและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หวังวาทุก
ฝายที่เกี่ยวของจะไดนำมาบริหารจัดการโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ 
 
 
  นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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สวนที่ 1  
บทนำ 

 
1. ขอมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทร ตั้งอยูท่ี หมูที ่7 ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย 
18130 โทรศัพท 084-0566147 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรเีขต 1 เปดสอน
ตั้งแตระดับปฐมวัย ( อนุบาล 1 ) ถึงชั้นประถมศึกษาปที ่6 มีเขตพ้ืนที่บริการ 1 หมูบาน ไดแก หมูที ่7 ตำบล
สรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี อยูในกลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา หางจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ระยะทาง 45 กิโลเมตร 
 1.1 ประวัติโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปดทำการครั้งแรกเมื่อ วันที ่ 1 พฤษภาคม 2483 โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดบอพระอินทรเปนที่เรียนโดยการริเริ่มของนายสมพร  พรมออน นายช ูอำพันรัตน นายเงิน แกวนก 
ในวันเปดทำการสอน นายเกลื่อน คชาพงษ ปลัดกิ่งอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรีมา
เปนประธานในพิธีเปด ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบอพระอินทร ตำบลหนองบัว มีนายอนงค จันทรัศม ีมาดำรง
ตำแหนงครูใหญ  
  ตอมาในป พ.ศ.2512 ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียน โดยมีนายชัว้ มวงกรุง เปน
ครูใหญ รวมกันบริจาคเงินจำนวน 1,900 บาท จัดซื้อท่ีดินเนื้อที่ 1 ไร 2 งาน และเมื่อวันที ่ 11 มิถุนายน 
2512 นายสุข นางสมลิ้ม ดพีันธ บริจาคที่ดินใหโรงเรียนอีก 2 งาน 68 ตารางวา รวม เปนที่ดิน 2 ไร 68 
ตารางวา 
  ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดรับอนุมัติงบประมาณจากทางราชการกอสรางอาคารเรียนถาวร 1 หลัง 
เปนเงิน 155,000 บาท เปนอาคาร แบบ ป.1 ข. ใตถุนสูง ขนาด 4 หองเรียน กอสรางจนแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2515 และมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2515 ยายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัด
บอพระอินทรมาเรียน เมื่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2515 เปดทำการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
  วันที ่ 3 กุมภาพันธ 2516 ทำการเปดอาคารเรียน มีนายสวิง บุญกุศล ดำรงตำแหนงเปนครูใหญ 
นายพิพัฒน สุวัฒนวิทตยากร นายอำเภอบานหมอเปนประธานในพิธีเปด นายบุญเกิด วงษดี ศึกษาธิการ
อำเภอบานหมอ เปนผูกลาวรายงาน มีขาราชการครู 3 คน 
  วันที ่ 11 กุมภาพันธ 2518 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแตงตั้งนางสาวยุพา เลิศสมผล 
มาดำรงตำแหนงครู ขณะนั้นมีขาราชการ ครู รวม 4 คน 
  วันที ่ 2 มิถุนายน 2518 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแตงตั้ง นายธีรพงษ หลาบคำ มา
ดำรงตำแหนงครูใหญตรีแทนนายสวิง บุญกุศล ซึ่งไดยายไปดำรงตำแหนงครู โรงเรียนบานหมอ (พัฒนราษฎร)
ตอมา นายธีรพงษ หลาบคำ ไดเปดทดลองสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น โดยดำเนินการในการรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีนักเรียน 35 คน และไดจางนางสาวชูศรี พูลเขตกรม วุฒิ ม.ศ. 3 มาเปนครูจางสอน ตอมา
หองเรียนคับแคบจึงไดขอความรวมมือจากคณะลูกเสือชาวบาน รุน 760 อำเภอบานหมอ ตอเติมอาคารเรียน
ชั้นลาง 1 หอง มูลคา 12,000 บาท จนถึง พ.ศ.2520 จึงเลิกจางครู เนื่องจากเด็กมีจำนวนลดลง 
  วันที ่5 ธันวาคม 2519 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ เพื่อเปน
การราชสักการะ คณะลูกเสือชาวบานอำเภอบานหมอไดจัดสรางเสาธงเหล็กพรอมฐานคอนกรีตกวาง 6 เมตร สูง 
12 เมตร มูลคา 21,000 บาท 
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  ป พ.ศ. 2551 ขณะนั้นนายพิบูลย ธรรมวิจารณ ผูอำนวยการโรงเรียนไดยายไปดำรงตำแหนงรอง
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสระบุร ี เขต 1 จึงได
แตงตั้งนายดำริห เกตุมณี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบอพระอินทร รักษาการแทนในตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ขณะนั้นมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปที ่6 รวม 39 คน มีขาราชการ
ครู 1 คน ครูภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนคาจางจากองคการบริหารสวนตำบลสรางโศก 1 คน 
ตอมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 นางจันทรเพ็ญ โพธิ ไดยายมาดำรงตำแหนงครูที่โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ปฏิบัติหนาที่ครูประจำชั้นอนุบาล รวมขณะนั้นมีขาราขการครู จำนวน 2 คน 
  วันที ่ 3 กุมภาพันธ 2552 นายสุชาติ เตหลิ่ม ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน วัดบอ
พระอินทร และเดือนมกราคม 2553 นายดำริห เกตุมณ ีไดเสียชีวิต เดือนมีนาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 1 ไดจัดสรรตำแหนงขาราชการครูมาใหอีกรวมขณะนั้น มีขาราชการครู 3 คน ครูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 1 คน ครูจางสอนโดยดำเนินการจางโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 ไดจัดสรรตำแหนงครูอัตราจาง 1 
ตำแหนง และครูพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ มาใหอีก 1 ตำแหนง ขณะนั้น จึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 9 
คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวม 64 คน ในชวงนี้ถือวาโรงเรียนวัดบอพระอินทรเปน
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับการพฒันาเปนอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  
  ตอมาจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หองเรียนที่มีอยูไมพอเพียงกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วันที ่4 กันยายน 2553 ชาวบานบอพระอินทรจึงไดทอดผาปาขึ้นเพ่ือรวบรวมทุน
ทรัพยในการสรางอาคารใหกับ นักเรียนชั้นอนุบาล ดำเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม 2553 
ยายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเขามาเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2554 นายบุญสง เกิดหลำ สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เปนตัวแทนมอบ ดร. ปญญา แกวเหล็ก 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต 1 เปนผูรับมอบ และนายสุชาติ เตหลิ่ม ผูอำนวยการ
โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งอาคารนี้มีชื่อวา อาคารบอพระอินทรรวมใจ มีมูลคา 
470,000 บาท 
  วันที่ 5 กันยายน 2554 ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียนโดยมนีายสุชาติ เตหลิ่ม 
เปนผูอำนวยการโรงเรียนรวมกันจัดหาที่ดินเนื้อที ่5 ไร 69.5 ตาราง รวมเปนที่ดิน 7 ไร 1 งาน 7.5 ตารางวา 
และ ทานผูอำนวยการสุชาติ เตหลิ่ม ไดดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน ถึง วันที ่30 กนัยายน 2557 ก็
เกษียณอายุราชการ 
  วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัด
บอพระอินทรจนถึง วันที ่16 พฤษภาคม 2561  
  พ.ศ. 2557 ไดรับงบประมาณ 1,934,000 บาท เพื่อกอสรางอาคารเรียน สปช.104/26     
ใตถุนโลง ดำเนินการสรางเสร็จสงมอบวันที ่5 พฤศจิกายน 2558  
  พ.ศ. 2558 นางดริญญา ชัยปญญา  ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครูผูชวย โรงเรียนวัดบอพระ
อินทร วันที ่10 มีนาคม 2558 และในปเดียวกัน นางอรอุมา นอกกลาง ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครู
ผูชวย วันที ่1 พฤษภาคม 2558 และรับยาย นางขนิษฐา การะเกต ุตำแหนงครู ค.ศ.1 จากโรงเรียนวัดตะโก
สูง (เหรียญอุปถัมภ) ตำบลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แทน นางจันทรเพ็ญ โพธิ ครูค.ศ.3 ซึ่งยาย
ไปโรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
   พ.ศ. 2560 นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครผููชวยโรงเรียนวัด
บอพระอินทร ในวันที ่5 พฤษภาคม 2560  
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   วันที ่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ยายไปดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) จึงแตงตั้งนางสาววรรณภา เงิน
พุม ใหดำรงตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร   อันดับที ่ 1 และนางอรอุมา 
นอกกลาง ใหดำรงตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร อันดับที่ 2  
   วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ครูโรงเรียนวัดโปงกอนเสา อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
   โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร พทุธศักราช 2554 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
แนวของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ เปดการเรียนการ
สอนอยู 2 ระดับ ไดแก ระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 - 6 ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 102 
คน มีขาราชการครู 5 คน ครูอัตราจาง 1 คน ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ครูพระชวยสอน 1 รูป ลูกจางประจำ 1 คน 
อยูในกลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา หางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ี เขต 1 เปน
ระยะทาง 45 กิโลเมตร 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงๆ ต่ำๆ ดินดีสีดำ ไมมี
แหลงน้ำธรรมชาติอาศัยน้ำใตดินเปนสวนใหญ แหลงชุมชนอยูใกลโรงงานปูนซีเมนต มีฝุนรบกวนคอนขางมาก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพแวดลอมของโรงเรียนเต็มไปดวยความเปนธรรมชาติ อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนมีตนไม
ลอมรอบ อากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศรมรื่นตลอดท้ังวัน นักเรียนมีพืน้ที่ในการทำกิจกรรมกลางแจงอยาง
เพยีงพอ อากาศไมรอน ไมหนาวจนเกินไป  
 1.4 วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวัตถุประสงคของการตั้งสถานศึกษาดังนี้ 
  1) เพือ่จัดตั้งเปนโรงเรียนเอกเทศแยกจากวัดบอพระอินทร 
  2) เพือ่จัดทำใหเปนโรงเรียนประจำหมูบานใหบุตรหลานมาเรียนไดอยางสะดวกและทั่วถึง 
  3) เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวม สนับสนุนในการจัดการศึกษา 
  4) เพื่อใหบุตรหลานไดเขามาทำการศึกษาเลาเรียน มคีวามรู อานออกเขียนได และเปนพลเมืองดี
ของสังคม 
 1.5 โครงสรางพื้นฐาน (ไฟฟา ประปา โทรศัพท การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม แหลงน้ำ 
ฯลฯ) 
  แหลงไฟฟาที่โรงเรียนใชสอยไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีไฟฟาใชอยางเพียงพอโดยคำนึงถึง
ความประหยัด 
  แหลงน้ำโดยทั่วไปชุมชน อาศัยน้ำจากใตดินในการปลูกพืชไร และโรงเรียนและชุมชนจะใชน้ำจาก
ประปาหมูบานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตางๆ  
  ดานการติดตอสื่อสาร โรงเรียนวัดบอพระอินทรใช โทรศัพทมือถือ และมีการติดตั้งอินเทอรเน็ต 
ติดตั้งระบบสารสนเทศในโรงเรียน มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูลตลอดจนมีความ
คลองตวัในการบริหารจดัการ 
  ดานการคมนาคม โรงเรียนอยูหางจากถนนบานหมอ - พระพุทธบาท ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอระหวาง
อำเภอบานหมอกับอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี ประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี้โรงเรียนมีถนน
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เชื่อมตอจากโรงเรียนวัดบอพระอินทรไปตำบลหนาพระลาน ไปจังหวัดสระบุรี ซึ่งทำใหการเดินทางมีความ
สะดวกสบาย แตมีขอจำกัดคือไมมีรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเปนการไมสะดวกสำหรับผูที่ไมมีรถสวนตัว 
 1.6 แหลงวัฒนธรรม/ แหลงเรียนรู 
  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นไดแก บอน้ำพระอินทร วัดบอพระอินทร ไรขาวโพด ไรผักหวาน
ปา บอน้ำโบราณ ภูมปิญญาทองถิ่นไดแก การทำไรผักหวานปา นายศิริ อวนแกว การทำขาวเกรียบผักหวาน 
ทองมวนผักหวาน นางอารีย หมูเตะ  
 1.7 ผูบริหาร 
  ปจจุบัน นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร จนถึง
ปจจุบัน 
 1.8  ปรัชญาโรงเรียน  
  ปญญา นารานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของเยาวชน 
 1.9  คำขวัญประจำโรงเรียน  
  เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
 1.10 อัตลักษณของโรงเรียน  
  สามัคค ีเปนบุรุษ และสตรีที่สงางาม 
 1.11 เอกลักษณของสถานศึกษา  
  มารยาทดี มีวินัย น้ำใจงาม 
 1.12 ตราประจำโรงเรียน  
  

 
 
 1.13 สีประจำโรงเรียน ไดแกสี ขาว – เขียว  
  -  สีเขียว หมายถึง ความดีงาม  
  -  สีขาว หมายถึง ปญญาที่บริสุทธิ ์
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1.14 แผนที่โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
รพ.พระพุทธบาท 

 ที�ว่าการอําเภอ พระพุทธบาท 

ร.ร.วัดบ่อพระ

อินทร์

วัดบ่อพระอินทร์ 

ไปหนองโดน 

ถนนพหลโยธิน ไปลพบรีุ ไปกรุงเทพฯ 

ไปบ้านหมอ 
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2. ขอมูลนักเรียน 
 ปจจุบันโรงเรียนวัดบอพระอนิทรมีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้ 
 2.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน 
  2.2 จำนวนหองเรียน 8 หองเรียน 
 

จำนวนชั้นเรียน จำนวน
หองเรียน 

จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1.ระดับกอนประถมศึกษา 
   ชั้นอนุบาล 2. 
   ชั้นอนุบาล 3. 

 
1 
1 

 
8 
9 

 
8 
4 

 
16 
13 

 

รวมระดับกอนประถม 2 17 12 29  
2.ระดับประถม 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
   ชั้นประถมศึกษาปที ่6 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
4 
9 
9 
7 
4 
8 

 
6 
4 
5 
5 
5 
4 

 
10 
13 
14 
12 
9 

12 

 
 
 
 
 
 
 

รวมระดับประถม 6 41 29 70  
รวมทั้งสิ้น 8 58 41 99  

 
3.  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 จำนวนครูและบุคลากรที่มีอัตราอยูในโรงเรียน (ขอมูล 16 พ.ค.62) 
 

ที ่ ชือ่ - สกุล 
อายุ
(ป) 

ตำแหนง วฒุิ วชิาเอก 
สอนชั้น/

วิชา 
1 นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 42 ผูอำนวยการโรงเรียน ค.ม. การบริหาร

การศึกษา 
 

2 นางสาววรรณภา เงินพุม 37 ครู ค.ศ.2 ศษบ. ภาษาไทย ป.2 
3 นางอรอุมา  นอกกลาง 42 คร ูค.ศ.1 ค.บ การ

ประถมศึกษา 
ป.1 

4 นางดริญญา  ชัยปญญา 42 คร ูค.ศ.1 วท.บ คอมพิวเตอร ป.3 
5 นางสาวกนกวรรณ แทนทอง 26 ครูผูชวย คบ. คณติศาสตร ป.5-6 
6 นางขนิษฐา การะเกตุ 35 คร ูค.ศ.1 คบ. ปฐมวัย อนุบาล 
7 นายบุญชวย อวมประเสริฐ 51 ชางสี ชั้น 3 ม.3 - - 
8 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 27 ครูอัตราจาง คบ. ภาษาอังกฤษ ป.4 
9 นางขวัญชนก มวงทอง 34 ภูมปิญญา ม.6 - พี่เลี้ยง

อนุบาล 
10 นางสาวอุมาพร สุขอราม   ครูธุรการ    
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4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร  
 4.1 สิ่งกอสราง  
  อาคารเรียนแบบ ป.1 ข 8 หอง     จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเรียนแบบ สปช.106/26 ใตถนุสูง 3 หอง   จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเอนกประสงค สปช 202/26 (โรงอาหาร)   จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเอนกประสงคบอพระอินทรรวมใจ (อนบุาล) 2 หอง  จำนวน 1 หลัง 
  สุขา แบบ 604/45      จำนวน 1 หลัง 
  สุขา แบบ อื่นๆ      จำนวน 1 หลัง 
  เสาธง         จำนวน 1 ตน 
  ปายชื่อโรงเรียน      จำนวน 1 ปาย 
  ลานเอนกประสงค      จำนวน 1 ลาน 
  ถนนคอนกรีต       จำนวน 45 เมตร 
  สนามเด็กเลน       จำนวน 1 สนาม 
  สนามฟุตบอล       จำนวน 1 สนาม 
  ถังเก็บน้ำ       จำนวน 1 ถัง 
 4.2 จำนวนหองเรียนและหองพิเศษ  
  มีทั้งหมด 8 หองเรียน ระดับปฐมวัยจำนวน 2 หอง ระดับประถม จำนวน 6 หอง หองสมุด จำนวน 
1 หอง หองคอมพิวเตอรจำนวน 1 หอง  
   
5. สภาพของชมุชน 
 5.1 ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับต่ำกวามัธยมตน 
 5.2 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจาง 
 5.3 ผูปกครองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา 
 6.1 ระดับการศกึษาปฐมวัย  * ใหเขียนเครื่องหมาย ตามระดับคุณภาพของผลการประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย 

ระดับคุณภาพ 
กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก      
1.1  มีพัฒนาการดานรางกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
     

1.2  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมรณได 

     

1.3  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปน
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

     

1.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

     

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดาน สอดคลอง

กับบริบทของทองถิ่น 
     

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน      
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ      
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย 

และเพียงพอ 
     

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 

     

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวม 

     

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการที่เนนเด็กเปนสำคัญ      
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน

อยางสมดลุเต็มศกัยภาพ 
     

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และ
ปฏิบัติอยางมีความสุข 

   
 

  

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

     

3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ
และพัฒนาเด็ก 

     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
  กำลังพัฒนา  ปานกลาง    ดี     ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม  
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6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน * ใหเขียนเครื่องหมาย ตามระดับคุณภาพของผลการประเมิน 

 

มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน      
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน      
 1.  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ 
     

 2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

     

 3.  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม      
 4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
     

 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

     

 6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ 

     

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน      
 1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด 
     

 2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย      
 3. การยอมรับทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 
     

 4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
     

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
2.3 ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการที่เนนเด็กเปนสำคัญ      
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
     

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีเ่อือ้ตอ
การเรียนรู 

     

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำ

ผลมาพัฒนาผูเรียน 
     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กำลังพัฒนา  ปานกลาง    ดี     ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม  
 
 
7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตัวบงชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่2  เด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่6  ประสิทธิภาพการจัดประสบการการเรียนรูที่เนนเด็กเปน

สำคัญ 
35.00 34.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่8  ประสิทธิภาพของระบบประกันคณุภาพภายใน 
 
 

5.00 4.77 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชีอ้ัตตลักษณ    
ตัวบงชี้ที ่9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธ

กิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที ่11 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพฒันาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.27 ดีมาก 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบุงชี้ ตั้งแต 80 คะแนน ขึน้ไป    ใช     ไมใช 
   มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้    ใช     ไมใช 
   ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช     ไมใช 
 
 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
7.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตัวบงชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พืน้ฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.80 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่3  ผูเรียนมีความใฝเรียนรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่4  ผูเรียนคิดเปนทำเปน 10.00 9.16 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที ่5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 18.50 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ที ่6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศกึษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัด 

5.00 4.78 ดีมาก 

กลุมตัวบงชีอ้ัตตลักษณ    
ตัวบงชี้ที ่9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธ

กิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที ่11 ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพฒันาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.99 ดีมาก 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบุงชี้ ตั้งแต 80 คะแนน ขึ้นไป    ใช     ไมใช 
   มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้    ใช     ไมใช 
   ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช     ไมใช 
 
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จุดเดน 
1. ดานผลการจัดการศึกษา 
  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคมสมวัย ดานสติปญญา โดย
สถานศึกษาเห็นความสำคัญในการบริการสุขภาพเด็กใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงไดรับประทานอาหารที่มี
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ประโยชน การออกกำลังกาย การจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมทุกหนวยการสอน
ตามแผน การจัดการเรียนรูและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอยางตอเนื่องสงผลใหเด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้น
ตอไป มีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา มีผลพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาและมีผลการ
ดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย
ครอบคลุมงานทั้ง 4 งานตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา และใชหลักการมีสวนรวมมี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง มีความรูและประสบการณในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาใน
ทุกดานสงผลใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก
อาคารเอื้อตอการเรียนรู สะอาด ปลอดภัยและถูกสขุลักษณะ 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย คำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลใหเด็กไดพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาไดเหมาะสม
และสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว จัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 11 มาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย
มีการประเมินตนเองทุกปอยางตอเนื่อง ไดรับการประเมินจากหนวยงานตนสังกัดและจัดทำรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกดัและสารธารณชน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  เด็กไดรับการกระตุนในการปรับตัวใหเขากับสังคม การปฏิบัติตนตามกฎของหองเรียน และ
สถานศึกษา ฝกรูจักการเปนผูนำผูตามที่ดี มีสมาธิในการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรู และสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัยอยางตอเนื่อง 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีการนิเทศชั้นเรียนยังไมสม่ำเสมอ ควรเสนอแนะใหครูจัดมุมประสบการณใหหลากหลาย
และปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ เพื่อสงเสริมดานสติปญญา และผูบริหารควรจัดทำรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดหลังจากวันประชุม 15 วัน ใหเปนไปตามเกณฑ 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูขาดความตอเนื่องการจัดกิจกรรมบูรณาการเปนรายบุคคล กลุมเล็ก กลุมใหญ และเด็กไดลงมือ
กระทำเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา สังคม ดนตรี กีฬาที่
เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในเมื่อมีการประชุม ใหติดตามและบันทึกรายงานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฏ
กระทรวง พ.ศ. 2553 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ  
และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553 

1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  เด็กควรไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม การปฏิบัติตนตามกกของหองเรียนและ
สถานศึกษาและรูจักการเปนผูนำผูตามที่ดี มีสมาธิในการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรู และสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย โดยการฝกประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชน ตาดู หูฟง จมูกดม
กลิ่น ปากชิมรสชาติ มือสัมผัส เปนตน 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารควรสงเสริมใหครูจัดมุมประสบการณใหหลากหลายและปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ เพื่อ
สงเสริมดานสติปญญา และควรมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด
หลังจากวันประชุม 15 วัน 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูควรจัดกิจกรรมบูรณาการเปนรายบุคคล กลุมเล็ก กลุมใหญ ผานกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กได
เลนและลงมือกระทำเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ที่
เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
4.  ดานประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรประชุมและบันทึกรายงานการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553 
 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัดบอพระอินทรเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารมุงการบริหารเพื่อใหเกิดกับผูเรียน
ใชระบบการนิเทศ โดยใชเทคนิควิธีที่เหมาะสม 2 กลุม คือ ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษามาเปนระยะ 2 ป พบวาความสำเร็จของการนิเทศภายใน 
คือบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ อันเกิดจากความรวมมือ ผลการพัฒนางานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูปกครองมีความพึงพอใจ
จำนวนนักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น ในปการศึกษา 2551 จำนวน 39 คน ปการศึกษา 2552 จำนวน 43 คน 
ปการศึกษา 2554 จำนวน 70 คน 
 
ระดับประถมศึกษา 
จุดเดน 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนักสวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมี
คุณธรรม จริยธรรมเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียนรูจักบำเพ็ญประโยชนและ
เรียนรูจากประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ไมมีปญหาเรื่องการปกครอง รูจักดูแล
ตนเองปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียน
มีพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไดระดับดีมาก เนื่องจากผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีสุขภาพ
รางกาย สมบูรณแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝรู ใฝเรียนอยาง
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ตอเนื่องสามารถพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน จุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา มารยาทดี มีวินัย 
น้ำใจงาม 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
ครอบคลุมงานทั้ง 4 งาน ไดแก ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารทั่วไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็งมีความรู ความสามารถ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ภายในสถานศึกษา สะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ เนื่องจากผูบริหารเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนโดยเขารับการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป มีการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู ประเมินการจัดการเรียนรู การประเมินแบบวัด แบบทดสอบทุกภาคเรียน สามารถจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญครบทั้ง 8 ขอ 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 15 มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา มีการประเมินตนเองทุกปอยางตอเนื่อง ไดรับการประเมินจากหนวยงานตนสังกัดและจัดทำ
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและตอสาธารณชน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหคิดเปน ทำเปนและแกปญหา
เปนผานกระบวนการเรียนรูที่ยังไมมีความหลากหลาย และเขาถึงแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการเก็บขอมูลจากการศึกษาแหลงเรียนรูนั้นมาจัดทำเปนรายงาน 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศยังไมสมบูรณครบถวน ที่สามารถนำไปใชตามความตองการได
อยางสะดวกรวดเร็ว 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูมีวิธีสอน/เทคนิค ยังไมมีความหลากหลาย เชน การปฏิบัติจริง การทำโครงการ การใหใบงาน ใบ
ความรูและการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล มีการเก็บชิ้นงานทุกกลุมสาระการเรียนรู 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในเมื่อมีการประชุมควรติดตามและบันทึกรายงานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฏ
กระทรวง พ.ศ. 2553 

 
ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ 

และวิธีการระกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใหคิดเปน ทำเปนและ
แกปญหาเปนผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ การสำรวจ 
การทำสิ่งประดิษฐ ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ การบันทึกขอมูลจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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มาจัดทำเปนรายงาน และสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพิ่มมากขึ้น ใหรักษาระดับคุณภาพผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ตลอดไป 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหสมบูรณครบถวนสามารถนำไปใชตามความตองการได
อยางสะดวกรวดเร็ว และควรนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือใหคุณภาพการเรียนการสอน
พัฒนาสูความเปนเลิศ และใหมีการรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด
ภายหลังจากการประชุม 15 วัน 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูควรไดรับการพัฒนาวิธีสอน/เทคนิคการสอนใหหลากหลาย เชน การทำโครงการ การสำรวจ 
การทำสิ่งประดิษฐ ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ การบันทึกขอจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา มา
จัดทำเปนรายงาน และสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อฝกทักษะกระบวนการคิดใหมากยิ่งขึ้น 
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรประชุมและบันทึกรายงานการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553 
 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
1. การบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  การนิเทศเพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัดบอพระ
อินทรเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารมุงการบริหารเพื่อใหเกิดกับผูเรียนใชระบบการนิเทศ โดยใชเทคนิควิธีที่
เหมาะสม 2 กลุม คือ ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษามาเปนระยะ 2 ป พบวาความสำเร็จของการนิเทศภายใน คือบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ อันเกิดจากความรวมมือ ผลการพัฒนางานเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของครู ทำให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูปกครองมีความพึงพอใจ จำนวนนักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น ในป
การศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน 79 คน ปการศกึษา 2558  จำนวน 90 คน  ปการศึกษา 2559 จำนวน 
106 คน และในปการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 111 คน และไดรับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 ในปการศึกษา 2558 
2.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดกำหนดวิสัยทัศนป 2556 -2559 ในการพัฒนาผูเรียนการเรียนการ
สอนภาษาไทย กำหนดไววา อานคลอง เขียนคลอง โดยระบุเปาหมายใหนักเรียนอานคลอง เขียนคลอง มี
ความรูความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นเปนอันดับแรกและไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยขึ้นในโรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยใชนวัตกรรม The 
trainer practice นักเรียนตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดดำเนินการตามกิจกรรม ฝกปฏิบัติเปนผูสอนเพื่อน 
สอนนอง ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลาย ผลการดำเนินงาน พบวานักเรียนปกติสามารถอานคลอง เขียนคลอง
ทุกคน จะมีนักเรียนกลุมเด็กพิเศษที่มีการพัฒนาอานเขียนไดตามศักยภาพของตนเอง 
สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปญหา  
 - ขาดคอมพวิเตอรสำหรับใหนักเรียนไดฝกประสบการณ  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนไมเพียงพอ 
 - ครูมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายบอยทำใหการจัดการเรียนการสอนไมตอเนื่อง 
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จุดเดน  
 - ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานไดดี 
 - สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กทีม่วีิธีปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ 
 - ผูเรียนมีสขุนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
 - สถานศึกษามีความสัมพันธกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาด ี
 - ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพงึประสงค 
 - ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤตปิฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 - ครูทุกคนอยูในวัยกำลังทำงาน มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบในหนาที่สูงทุกคน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอจำนวนนักเรียนในหองเรียน 
 - สถานศึกษาควรเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระฯ 
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8. โครงสรางการบริหารโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุมบริหาร 
งานทัว่ไป 

บริหารงาน 
งบประมาณและแผน 

ผูอำนผูอำนวยการโรงเรีวยการโรงเรียนยน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ 

บริหาร 
งานวิชาการ 

บริหาร 
งานบุคคล 

ธุรการ นักการ 

ผูอำนวยการโรงเรยีน 
กรรมการและเลขานุการ 

นายสำเนาว  อภิพงษ 
ประธานกรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิ) 

นายอำพล   ทรัพยที่พึ่ง 
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิ) 

นางอารีย  หมูเตะ 
กรรมการ(ตัวแทนผูปกครอง) 

นางสมทรง   นาคมา 
กรรมการ(ตัวแทนชุมชน) 

นายสุทิน   ชาวไทย 
กรรมการ(ตัวแทนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

นางประณีต  สิงหเถื่อน 
กรรมการ(ผูแทนศิษยเกา) 

พระสมประเสริฐ  กิตติฐาโน 
กรรมการ(ผูแทนพระภิกษุ) 

นางอรอุมา  นอกกลาง 
กรรมการ(ผูแทนครู) 
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10. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2561 
 ระดับปฐมวัย 
 รอยละของนักเรยีนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ 3 ขึน้ไป 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนดาน 

ครบทั้ง 4 ดาน 
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา 

อ.2 15 16 16 14 14 
อ.3 12 13 13 12 12 
รวม 27 29 29 26 26 

รอยละ 93.10 100.00 100.00 89.65 89.66 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) รอยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 

รายวชิา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 5 6 1 2 3 5 4 4 4 
ป.2 10 7 9 6 5 3 12 13 13 

ป.3 9 10 11 10 11 10 14 14 14 

ป.4 12 12 12 12 12 10 12 12 12 

ป.5 9 8 8 7 7 4 9 9 9 

ป.6 11 7 9 12 8 5 12 12 12 

รวม 56 50 50 49 46 37 63 64 64 

รอยละ 80.00 71.43 71.43 70.00 65.71 52.86 90.00 91.43 91.43 
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 2)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที ่6  ปการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน  ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม  

ป.1 10 0 3 6 1  7 70.00 
ป.2 13 0 5 4 4  8 61.54 
ป.3 14 0 2 6 6  12 85.71 
ป.4 12 0 2 2 8  10 76.92 
ป.5 9 0 0 0 9  9 100.00 
ป.6 12 0 1 7 4  11 91.67 
รวม 70 0 13 25 32  57 80.97 

 
 3)  รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 0 0 10 0 10 100.00 
ป.2 13 0 0 2 11 13 100.00 
ป.3 14 0 0 0 14 14 100.00 
ป.4 12 0 0 0 12 12 100.00 
ป.5 9 0 0 0 9 9 100.00 
ป.6 12 0 0 0 12 12 100.00 
รวม 70 0 0 12 58 70 100.00 

 
 4)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2561 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในระดับผานขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผาน 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 0 12 12 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 0 8 4 12 100 
3. ความสามารถในการแกปญหา 0 0 8 4 12 100 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 0 0 0 12 12 100 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 0 0 0 12 12 100 

รวม 0 0 16 44 60 100 
 



21 
 

11. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2561 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ดานภาษา 52.46 52.73 53.18 
ดานคำนวณ 39.74 47.89 47.19 
ดานเหตุผล 52.46 47.57 48.07 
รวมความสามารถทั้ง 3 ดาน 48.22 49.39 49.48 
 
 2)  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ปการศึกษา 2560 – 2561 
 

ความสามารถ 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ดานภาษา 63.63 52.46 -11.17 
ดานคำนวณ 47.53 39.74 -7.79 
ดานเหตุผล 49.35 52.46 +3.11 
รวมความสามารถทั้ง 3 ดาน 53.50 48.22 -5.28 
 
12. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.85 54.61 55.90 
คณิตศาสตร 39.17 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร 36.04 38.83 39.93 
ภาษาอังกฤษ 34.17 35.47 39.24 

 
 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560–2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 46.48 47.85 55.90 
คณิตศาสตร 40.94 39.17 37.50 
วิทยาศาสตร 37.31 36.04 39.93 
ภาษาอังกฤษ 37.19 34.17 39.24 
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13. พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง- มีคุณธรรม 
 3. มีงานทำ - มีอาชีพ 
 4. เปนพลเมืองดี 
 
14. นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ป 2562 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
15. จุดเนนและเปาหมาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 ป 2562 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐาน 
 2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษาการนิเทศภายในที่เขมแข็ง 
 4. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการทั้ง 4 ดานในระดับดี 
 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออกเขียนได และสถานศึกษาปลอดการอานไมออกเขียนไมได
เมือ่สิ้นปการศึกษา 
 6. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสม ตามระดับชั้น 
 7. ผลการสอบ O-NET และ NT สูงกวาระดับประเทศหรือเพิ่มขึ้น ไมต่ำกวารอยละ 3 
 8. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
 9. 1. หองเรียน 1 โครงงาน 
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สวนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษา ปการศึกษา 2562 

 
วสิัยทัศนโรงเรียน 

  สงเสริมโอกาสดานการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู มุงสูคุณภาพผูเรียน พากเพยีรสูไทยแลนด 
4.0 เพิ่มพูนการศึกษาดวย ICT พัฒนาใหผูเรียนเกง มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา ชุมชนรวมพฒันาดวยความสามัคคี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน” 

 
พันธกิจ 

 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ 
ทุกวัย 
  2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ มคีุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะอาชีพ นอมนำ
ศาสตรพระราชามาใชในการดำเนินชีวิต 
  3. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  ความสามารถ  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
  4. จัดกระบวนการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห 
สามารถนำไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรม วัดและประเมนิผลที่
หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
  5. พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่เนนหลักธรรมมาภิ
บาล 
  6. พฒันาสถานศึกษาใหมีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอ
การเรียนรูของนักเรียน 
  7. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคี
เครือขาย  ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการ
ระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

คานิยม 12 ประการ 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
  2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม  
  3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
  4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม  
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
  7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง  
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
  9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 



24 
 

  10. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี  
  11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  
  12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     1.1 เปนผลเมืองที่ดขีองชาติ  
     1.2 ธำรงไวซึ่งความเปนไทย 
     1.3 ศรัทธา ยดึมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
     1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
  2. ซือ่สตัย สุจริต 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 
     2.2 ประพฤติตรงตามเปนจริงตอผูอ่ืนทั้ง กาย วาจา ใจ 
  3. มีวินัย 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     3.1 ประพฤติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
  4. ใฝเรียนรู 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
     4.2 แสวงหาความรูรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการ
เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
  5. อยูอยางพอเพียง 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     5.1 ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
     5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  6. มุงมั่นในการทำงาน 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      6.1 ตั้งใจและรบัผิดชอบในหนาที่การงาน 
      6.2 ทำงานดวยเพียงพยายามและอดทนเพื่อใหสำเร็จตามเปาหมาย 
  7. รักความเปนไทย 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญกูตเวที 
      7.2 เห็นคณุคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
      7.3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 
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  8. มีจิตสาธารณะ 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
      8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

เปาประสงคหลัก 
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
  2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตร
พระราชามาใชในการดำเนินชีวิต 
  3. ครูและบคุลากรทางการศึกษาใหมีความรู  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  4. ครูจัดกระบวนการเรียนสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห 
สามารถนำไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรม วัดและประเมินผลที่
หลากหลายสอดคลองกบัผูเรียน เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
  5. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่เนนหลักธรรมมาภิ
บาล 
  6. สถานศึกษาใหมีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการ
เรียนรูของนักเรียน 
  7. ชุมชน  ผูปกครอง  และภาคเีครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

 
ประเด็นกลยุทธ 

 
ประเด็นกลยุทธที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู และคณุธรรม จริยธรรม มทีักษะอาชีพ และ
นอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิ
บาล และการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ประเด็นกลยุทธที่ 4 พฒันาและปรับปรุงอาคารสถานที ่การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหมีสภาพท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
ประเด็นกลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือขาย ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียนและหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของใหมาชวยในการระดมทุนในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 
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กลยุทธระดับโรงเรียน (Strategy) 
 
  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร กำหนดใหมปีระเด็นกลยุทธในการดำเนินงานของโรงเรียน 5 ประเด็นกล
ยุทธ ดังนี้  
  
ประเด็นกลยุทธที่ 1 สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู และคณุธรรม จริยธรรม มีทกัษะอาชีพ และ
นอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิ
บาล และการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ประเด็นกลยุทธที่ 4 พฒันาและปรับปรุงอาคารสถานที ่การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหมีสภาพท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
ประเด็นกลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือขาย ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียนและหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของใหมาชวยในการระดมทุนในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 
 

 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู และคณุธรรม จริยธรรม มทีกัษะอาชีพ และ
นอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏบิัติ 
 ตัวชี้วัด 
  1. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได 
  2  รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมรณได 
  3.  รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
  4.  รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูได 
  5.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  6.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 
  7.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  8. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  9. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  10. รอยละของผูเรียนที่มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
  11. รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
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  12. รอยละของผูเรียนที่ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
  13. รอยละของผูเรียนที่มกีารยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  14. รอยละของผูเรียนที่มสีุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
  15. คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนประถมศึกษาปที ่3 ของการสอนประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (NT) สูงกวาระดับประเทศและเพิ่มขึ้น 
  16. คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) 4 กลุมสาระการเรียนรู สูงกวาระดับประเทศและเพิ่มขึ้น 
 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
 ตัวชี้วัด 
  1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
  2. จำนวนครูที่เพียงพอตอการจัดชั้นเรียน 
  3. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ 
  4. มีหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
  5. รอยละของครูทีต่รวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
  6. รอยละของครูทีจ่ัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช
ในชีวิตได 
  7. รอยละของครูที่ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
 
กลยุทธที ่3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
และการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
 ตัวชี้วัด 
  1. จำนวนแหลงเรียนรูและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ 
  2. จำนวนประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
  3. จำนวนโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 
  4. มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  5. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  6. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
กลยุทธที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที ่การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหมสีภาพท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 
  1. จำนวนการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 
  2. สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 
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  4. จำนวนการใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรยีนรู 
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือขาย ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียนและหนวยงานอื่นที่
เกีย่วของใหมาชวยในการระดมทนุในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 
 ตัวชี้วัด 
  1. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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สวนที่ 3 
โครงการและงบประมาณ 

 
1. สรุปงบประมาณที่ไดรับ หรือประมาณการ (เงินอุดหนนุรายหัว) 
 

ที ่ รายการ เงินคงเหลือ (ยกมา) ประมาณการรายรับ รวม 

1 เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 115,773.92 194,400.00 310,173.92 
2 เงินปจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน - - - 
3 คาหนังสือ 16,417.00 55,857.00 72,274.00 
4 คาเสื้อผา - 36,060.00 36,060.00 
5 คาอุปกรณการเรียน 195.00 34,690.00 34,885.00 
6 คากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 58,573.00 49,130.00 107,703.00 
7 เงินโครงการอาหารกลางวัน (จากอบต.) 57.79 424,000.00 424,057.79 
8 เงินดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวัน - - - 
9 เงินรายไดสถานศึกษา (ถามี) 274,062.58 - 274,062.58 

10 เงินสนับสนุนทองถ่ิน ตามโครงการ - - - 

 รวมทั้งสิ้น 465,079.29 794,137.00 1,259,216.29 
 
2. สรุปงบประมาณตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ปการศกึษา 2562 
 

กล
ยุทธ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

1 1 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 40,000.00 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
 2 โครงการยกระดับการเรียนรู 4,000.00 นางดริญญา ชัยปญญา 
 3 โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 15,000.00 นางดริญญา ชัยปญญา 
 4 โครงการคุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 15,000.00 นางดริญญา ชัยปญญา 
 5 โครงการวันสำคัญ 5,000.00 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 6 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-

เนตรนารี) 40,000.00 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 7 โครงการทัศนศึกษา 50,000.00 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 8 โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา 

ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพตดิ 2,000.00 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 9 เสริมทักษะอาชีพสูอัตลักษณสถานศึกษา 2,000.00 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
 10 โครงการบานนักวิทย สายสืบ 2,000.00 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
 11 โครงการพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียน

ของหนูสูพัฒนาการ 4 ดาน 18,000.00 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
 12 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

โรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม 500.00 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 13 โรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว) 7,000.00 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
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กล
ยุทธ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

 14 โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจ
พอเพียง) 2,000.00 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 15 สงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 1,000.00 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
 16 โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 424,057.79 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 
 17 โครงการเรียนฟร ี15 ป อยางมีคุณภาพ 143,219.00 นางอรอุมา  นอกกลาง 
 18 ทุนปจจัยพื้นฐาน 0.00 นางอรอุมา  นอกกลาง 

2 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 500.00 นางดริญญา ชัยปญญา 
 2 โครงการจางครู 113,400.00 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 
 3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและ

บุคลากร 15,000.00 นางสาวอุมาพร สุขอราม  
 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 15,000.00 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

3 1 โครงการพัฒนาระบบประกัน 500.00 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร 
 2 โครงการนิเทศภายใน 500.00 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร 
 3 ประชาสัมพันธ 2,500.00 นางสาวอุมาพร สุขอราม  
 4 ซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน 5,500.00 นางสาวอุมาพร สุขอราม  

4 1 ปรับปรุงแหลงเรียนรู 90,000.00 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 2 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเตอรเน็ต) 73,000.00 นางอรอุมา  นอกกลาง 

5 1 การมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง 9,250.00 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

  รวม 1,095,926.79  
 
** หมายเหตุ  กันไวสำรองจาย 20% จำนวน  62,034.78 บาท 
   กันเงินรายไดสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จำนวน 101,436.68 บาท 
 
3. สรุปงบประมาณตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ขึน้พืน้ฐาน คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผเรียน 
 
ที ่ กลุมงาน โครงการ เงิน 
1 บริหารงาน 

วิชาการ 
1. ซื้อวัสดุการศึกษา 40,000 
2. ยกระดับการเรียนรู 4,000 
3. แขงขนัทักษะวิชาการ 15,000 
4. คณุธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 15,000 
5. วันสำคัญ 5,000 
6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 40,000 

7. ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 50,000 
8. สงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพตดิ 2,000 
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ที ่ กลุมงาน โครงการ เงิน 
9. เสริมทักษะอาชีพสูอัตลกัษณสถานศึกษา 2,000 
10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 500 
11. พฒันาระบบประกัน 500 
12. นิเทศภายใน 500 

2 ปฐมวัย 1. บานนักวิทย สายสืบ 2,000 
2. พัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการ 4 ดาน 18,000 

3 บริหารงาน 
บุคคล 

1. จางครู 113,400 
2. พฒันาประสทิธิภาพครูและบุคลากร 15,000 
3. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 15,000 
4. การมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง 9,250 

4 บริหารงาน 
ทั่วไป 

1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม 500 
2. โรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว) 7,000 
4. ศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 2,000 
5. สงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 1,000 
6. ประชาสัมพันธ 2,500 
7. ปรับปรุงแหลงเรียนรู 90,000 

5 บริหารงาน 
งบประมาณ 

1. อาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 424,057.79 
2. เรียนฟรี 15 ป อยางมคีุณภาพ 143,219 
3. ทุนปจจัยพื้นฐาน 0 
4. ซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน 5,500 
5. คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเตอรเน็ต) 73,000 

 
 
 
4. แหลงงบประมาณอื่นๆ ทุกรายการ ที่โรงเรียนไดรับ เชนงบประมาณอาหารกลางวัน งบประมาณคาเสื้อผา 
คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน และงบประมาณทีโ่รงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ  
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แผนงานวิชาการ 
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โครงการ     จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ  
ลักษณะโครงการ   (  /  ) ใหม   (    ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ผูเรียนตองมีความรู และทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทศัน การเรียนการสอนให
ความรูแกนักเรียนนั้น  นอกจากจะใหความรูเฉพาะในหองเรียนแลวการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
เรียน และอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรยีนรูของนักเรียนในโรงเรียน  มคีวามจำเปนที่จะตองเปดโลก
กวางทางการศึกษาใหนักเรียน ไดแสวงหาความรูเพิ่มเติมสามารถใชสื่อตาง ๆ ในการแสวงหาความรูรวมทั้ง
แสดงศักยภาพท่ีมีอยูของนักเรียนใหผูอื่นรับรู  โดยผานกิจกรรมการทำใหนักเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียน สนุก
กับการเรียนและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ ดีขึ้นและ 
บรรลุไปสูเปาหมายของหลักสูตร  อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงเห็นสมควรจัดทำ
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาขึ้น 
 
2. วัตถปุระสงค 
 2.1 เพื่อใหครูไดมสีื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในการจัดการเรยีนการสอน อยางพอเพียง 
 2.2 เพื่อครูและนักเรียน สามารถใชสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  มสีื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในการจัดการเรียนการสอน ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน พอเพยีงกับ
การใชงานโดยรวม รอยละ 90 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  มสีื่อ วัสดุ และอุปกรณ ที่มีคุณภาพใชในการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู พอเพียงกับการใชงานอยู
ในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  ประชุมครู สำรวจความตองการ 

และความจำเปนที่ตองการใช
วัสดุแตละหองเรียนและ
หองปฏิบัติการตางๆ 

- พฤษภาคม 2562 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

2.  จัดซือ้วัสดุการศึกษาตามความ
ตองการที่ใชในการจัดทำสื่อ
การเรียนการสอนแตละ
หองเรียน 

19,500 
19,500 

มิถุนายน 2562   
พฤศจิกายน 2562 

นางขนิษฐา  การะเกตุ 

3. จัดซื้อแบบรายงานผลการเรียน 
(ปพ.) และแบบบันทึกขอมูลผล
การเรียนและรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

500 
500 

มิถุนายน 2562   
พฤศจิกายน 2562 

ครูวิชาการ 

4.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - ตลอดปการศกึษา 
2562 

ผูบริหารสถานศกึษา 

5.  การประเมนิผลและรายงาน - มีนาคม 2563 นางขนษิฐา  การะเกตุ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน 40,000 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน - บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1.  ประชุมครู สำรวจความตองการ และความ
จำเปนที่ตองการใชวัสดุแตละหองเรียนและ
หองปฏิบัติการตางๆ 

- - - - 

2.  จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามความตองการที่ใช
ในการจดัทำสื่อการเรียนการสอนแตละ
หองเรียน 

19,500 
19,500 

19,500 
19,500 

- - 

3. จัดซื้อแบบรายงานผลการเรียน (ปพ.)และ
แบบบันทึกขอมลูผลการเรียนและรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

500 
500 

500 
500 

- - 

4.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
5.  การประเมนิผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 40,000 40,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช 
1.  ครูและนักเรียนมสีื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใช

ในการจัดการเรียนการสอน ที่เอือ้ตอการ
เรียนรูของนักเรียน พอเพียงกับการใชงาน
โดยรวม รอยละ 90 

- สำรวจ สื่อ วัสด ุและ
อุปกรณ 
 
 

- แบบสำรวจ 
 
 
 

2.  ครูและนักเรยีนสามารถใช สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ ที่มีคุณภาพใชในการเรียนการ
สอน อยูในระดับดีมาก 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ดานปริมาณ 
  มสีื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในการจัดการเรียนการสอน ทีเ่อื้อตอการเรียนรูของนักเรียน พอเพยีงกับ
การใชงานโดยรวม  
 7.2 ดานคุณภาพ 
  มสีื่อ วัสดุ และอุปกรณ ที่มีคุณภาพใชในการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู พอเพียงกับการใชงานอยู 
 

ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ 
 (นางขนิษฐา  การะเกต)ุ 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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โครงการ     ยกระดับการเรยีนรู 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอท่ี 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดริญญา  ชัยปญญา 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาทีด่ำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายของโรงเรียน วาดวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเนน
วิธกีารปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเนนใหผูเรียนมี ผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนำเสนอ
ผลงานดวยวิธีตาง ๆ ได ผูเรียนมีความสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรูได   
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ตระหนักถึงความสำคัญและ
เล็งเห็นถึงประโยชนอันจะเกิดตอผูเรียนและสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกวิชา ทุกระดับชั้นใหสูงขึ้นและตอบสนองตอนโยบายของ
โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทุกระดับชั้นใหสูงขึ้น 
 2.2 เพือ่ยกระดับการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  ชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  และชั้นประถมศึกษาปที่  5  และการทดสอบระดับชาติ  
NT/O-NET  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 90 ของผูเรียนมคีวามสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3. รอยละ 50 ของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4. รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. รอยละ 90 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทุกระดับชั้นให
สูงขึ้น  
  6.  รอยละ  90 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  และชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  มีผลการทดสอบ
ระดบัชาติ  NT/O-NET  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น  
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  7. รอยละ  90 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1  ชั้นประถมศกึษาปที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที ่ 
4  และชั้นประถมศึกษาปที่  5  มผีลการทดสอบระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น  
 3.2 ดานคณุภาพ 
  1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสือ่สาร และการคิดคำนวณ ในระดบั 
  2. ผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภปิราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแกปญหา  
  3. ผูเรียนที่มคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4. ผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทกุระดับชั้นใหสูงขึ้น  
  6.  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  และชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีผลการทดสอบระดับชาติ  
NT/O-NET  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น  
  7. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  และชั้น
ประถมศกึษาปที่  5  มผีลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น  
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเวลา 500 พฤษภาคม 2562 - 

มนีาคม  2563 
ครูทกุคน 

2. กิจกรรมติวเขมการสอบ O-Net 
NT และ การทดสอบระดับเขต
พืน้ที่การศึกษา ในโรงเรียน 

3,500 พฤษภาคม 2562 - 
มนีาคม  2563 

ครูทุกคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม - มีนาคม  2563 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน - มนีาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน 4,000 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน - บาท 
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 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเวลา 500 500 - - 
2. กิจกรรมตวิเขมการสอบ O-Net NT และ 

การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา ใน
โรงเรียน 

3,500 3,500 - - 

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
4. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 4,000 4,000 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอืน่) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีความสามารถใน

การอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

การทดสอบ ขอสอบวัดผลประเมินผล 

2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

การประเมิน แบบประเมิน 

3. รอยละ 50 ของผูเรียนที่มคีวามสามารถใน
การสรางนวัตกรรม 

การประเมิน แบบประเมิน 

4. รอยละ 90 ของผูเรียนทีม่ีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การประเมิน แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
5. รอยละ 90 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูใน
ทุกระดับชั้นใหสูงขึ้น 

การทดสอบ ขอสอบวัดผลประเมินผล 

6.  รอยละ  90 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที ่ 3  และชั้นประถมศึกษาปที่  6  มผีล
การทดสอบระดับชาติ  NT/O-NET  ของ
โรงเรียนใหสูงขึ้น 

การทดสอบ ขอสอบระดับชาติ 

7. รอยละ  90 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  และชั้นประถมศึกษา
ปที่  5  มผีลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น 

การทดสอบ ขอสอบกลาง 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร  ผาน
การประเมินตามเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลงชือ่      ผูเสนอโครงการ 
 (นางดริญญา  ชัยปญญา) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     แขงขันทกัษะวิชาการ 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที ่1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดริญญา  ชยัปญญา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
  สภาพปจจุบันความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และเก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึน้  สงผลใหการดำรงชีวิตของทุกๆ คนมีการ
พัฒนาและปรับตัวใหเขากับสภาวการณของสังคมโลกอยูตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศกึษาจึงจำเปน ตอง
สรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน  ในการ
พัฒนาการศึกษานั้นจึงจำเปนอยางยิง่ที่จะตองจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความเปนเลิศทางดานวชิาการทกุกลุมสาระการเรียนรูและมีศักยภาพในดานกิจกรรมการกฬีา  ดนตรี  
ศิลปะ  การแสดงและการประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ  เพื่อเตรียมความพรอมใหกบัเด็กและเยาวชนเปนกำลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต  สูความเปนเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตางๆ  รักงาน สูงาน  
ทำงานจนสำเร็จ  อบรมใหเรียนรูการทำงาน  ใหสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวไดเพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร  ในฐานะที่เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จำเปนตองพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ ศักยภาพดานตางๆ นำไปสูความสำเร็จ เขารวมกิจกรรมประกวด
แขงขันทักษะดานวิชาการทุกกลุมสาระกาเรียนรู  รวมทั้งดานดนตรี  นาฏศิลป ศลิปะ  และกีฬา  นำมา
ประยุกตใชในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีทั้งความรู ความสามารถ  เพื่อสรางโอกาสใหแก
เด็กและเยาวชนไดแสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรคตางๆ โดยจัดทำโครงการการแขงขัน
ทักษะวิชาการขึน้ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปหัถกรรม การ
แสดงทักษะดานวิชาชีพและพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 2.2 เพื่อใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นตามโอกาส 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ผูเรียน  รอยละ 90 มีผลงานเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  2. ครู รอยละ 80 ที่สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทกัษะทางวิชาการ ไดรับเหรียญทองระดับ เขต
พื้นที่การศึกษา 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ
และไดแสดงออกถึงความสามารถ  ความถนดั  ความสนใจ  ของแตละบุคคล 
  2. ครูไดใชศักยภาพของตนในการพัฒนาผูเรียนเพื่อเขาสูเวทีการแขงขัน 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ

ระดับกลุมโรงเรียน 
5,000 

 
ตุลาคม  2562 ครูทุกคน 

2. กิจกรรมแขงขนัทักษะวิชาการ
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

5,000 
 

พฤศจิกายน  2562 ครูทุกคน 

3. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
ระดับภาค 

5,000 มกราคม  2563 ครูทุกคน 

4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2563 ผูบรหิารสถานศึกษา 

5. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน 15,000 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน - บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนนุ) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับกลุม
โรงเรียน 

5,000 
 

5,000 
 

- - 

2. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

5,000 
 

5,000 
 

- - 

3. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับภาค 5,000 5,000 - - 
4. การนเิทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
5. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง) 15,000 15,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวดัและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช 
1. ผูเรียน  รอยละ 90 มีผลงานเขารวม

แขงขันทกัษะทางวิชาการทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 

2. ครู รอยละ 80 ที่สงนักเรียนเขารวมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ ไดรับเหรียญ
ทองระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเรียนมีทักษะและประสบการณในการแขงขันทักษะทางวิชาการเพื่อนำไปพัฒนาผลงานสูการ
แขงขนัในระดับที่สูงขึน้และสามารถนำไปใชในการประกอบอาชีพสุจริตได 
 7.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมคีุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน 
 

ลงชือ่      ผูเสนอโครงการ 
 (นางดริญญา  ชัยปญญา) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     คุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที ่1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดริญญา  ชัยปญญา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาทีด่ำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปจจุบัน มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ทำใหเกิดผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนใหมีความรู ความเขาใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใชในการปฏิบตัิหนาที่ใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข การแขงขันอยาง
รุนแรงทางดานเศรษฐกิจ ทำใหคนสวนใหญเห็นแกประโยชนสวนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบตอ
สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โรงเรียนจึงตองจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหรูจักหนาที่
ของตนและฐานะท่ีเปนพลเมืองของประเทศชาติ สงเสริมใหยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่ง
กันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหผูเรียนมีคณุลักษณะคานิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
 2.2 เพื่อใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ผูเรียน รอยละ 90 มีพฤติกรรมเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร 
  2. ผูเรียน รอยละ 90 มีจิตสำนึกที่ดีตอวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
  2. ผูเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  3. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตอตนเองและสังคม 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. คุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 
 - กจิกรรมจิตอาสา 
 - กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่

รับผิดชอบ โรงอาหาร ภาชนะประกอบ 
พรอมจัดใหเขาที่ 

 - กิจกรรมฝกมารยาท ยิ้มไหวทายทัก 
มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 - กิจกรรมอนุรักษความเปนไทย นักเรียน
แตงกายดวยผาไทยสัปดาหละ 1  ครั้งชุด
ไทยวันศุกร, กลองยาวบอพระอินทร 

 - กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย 
 - กจิกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนา 
 (วันพระ, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา

และวันเขาพรรษา ,วันมาฆบูชา) 

15,000 
 

พฤษภาคม 
2562–มีนาคม 

2563 

ครูทุกคน 

2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2563 ผูบริหารสถานศึกษา 

3. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน 15,000 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน - บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. คุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 
 - กจิกรรมจิตอาสา 
 - กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่

รับผิดชอบ โรงอาหาร ภาชนะประกอบ 
พรอมจัดใหเขาที่ 

 - กิจกรรมฝกมารยาท ยิ้มไหวทายทัก 
มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 - กิจกรรมอนุรักษความเปนไทย นักเรียน
แตงกายดวยผาไทยสัปดาหละ 1  ครั้งชุด
ไทยวันศุกร, กลองยาวบอพระอินทร 

 - กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย 
 - กจิกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนา 

15,000 
 

15,000 
 

- - 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

 (วันพระ, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษา ,วันมาฆบูชา) 

2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
3. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 15,000 15,000 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวดัและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช 
1. ผูเรียน รอยละ 90 มีพฤติกรรมเปนไปตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร 
-สังเกตพฤตกิรรมนักเรียน 
-ประเมินผลงานนักเรียน 

- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
-รายงานโครงการ/กิจกรรม 

2. ผูเรียน รอยละ 90 มีจิตสำนึกที่ดีตอ
วัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สิ่งแวดลอม  

-สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
-ประเมินผลงานนักเรียน 

- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
-รายงานโครงการ/กิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 7.2 โรงเรียนจัดกจิกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอสงัคม และสิ่งแวดลอม 

ลงชือ่      ผูเสนอโครงการ 
 (นางดริญญา  ชัยปญญา) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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โครงการ     วันสำคัญ 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุร ีเขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มนีาคม 2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
  กิจกรรมวันสำคัญ เปนกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เนนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก 
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเปนไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของทองถิ่น และเปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อใหนักเรียนไดรูความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  
สามารถนำไปปฏิบัติไดจริงนักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอพอแมและครูบาอาจารย  กลาแสดงออก 
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนไดความรูและมีความสนุกสนาน เปนแบบอยางที่ดีที่ทุก
คนตองปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผูปกครองไดมสีวนรวมในกิจกรรมดวยกัน  โรงเรียนจึงไดจัดทำ
โครงการนี้ขึน้ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหนักเรียนเห็นความสำคัญ และมสีวนรวมในกิจกรรมของวันสำคัญตางๆ  
 2.2  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน 
 2.3  เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มีสวนรวมและถายทอดประเพณีวัฒนธรรมทีส่ำคัญของทองถิ่น 
 2.4  เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและอนุรักษ ประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ผูเรียน รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมวันสำคัญๆ 
  2. ผูเรียน รอยละ 90 มเีจตคติที่ดแีละปฏิบัติตนถูกตองตอวันสำคญัตางๆ 
 3.2 ดานคณุภาพ 
  1. ผูเรียนเห็นคุณคาของวันสำคัญตางๆ 
  2. ผูเรียนมเีจตคติที่ดีและปฏิบัติตนถกูตอง ตอวันสำคญั โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต วันศุกรและรับการอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ดำเนินการตามโครงการ 
-  วันไหวครู 
- วันเฉลิมฯ พระราชิณี 
-  วันสถาปนาลูกเสือ 
-  วันเฉลิมฯ ร.10 
-  วันแมแหงชาติ 
-  วันลอยกระทง 
- วันพอแหงชาติ 
- วันภาษาไทย 
- วันเด็ก 
- วันปจฉิมนิเทศ บัณฑิตนอย 

5,000 
 

พฤษภาคม 2562–
มีนาคม 2563 

ครทูุกคน 

2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2563 ผูบริหารสถานศึกษา 

3. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน 5,000 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน - บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กจิกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

ดำเนินการตามโครงการ 
-  วันไหวครู 
- วันเฉลิมฯ พระราชิณี 
-  วันสถาปนาลูกเสือ 
-  วันเฉลิมฯ ร.10 
-  วันแมแหงชาติ 
-  วันลอยกระทง 
- วันพอแหงชาติ 
- วันภาษาไทย 
- วันเด็ก 
- วันปจฉิมนิเทศ บัณฑตินอย 

5,000 
 

5,000 
 

- - 

2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
3. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 5,000 5,000 - - 
 



48 
 

 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอืน่) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช 
1. ผูเรียน รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมวัน

สำคัญๆ 
1. ประเมินโครงการ - แบบประเมินโครงการ 

2. ผูเรยีน รอยละ 90 มีเจตคติที่ดแีละปฏิบัติ
ตนถูกตองตอวันสำคัญตางๆ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สงัเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญตางๆ ใหนักเรียนไดรวม 
 7.2 นักเรียนเห็นคุณคาของวันสำคัญตางๆ  
 7.3  ชุมชนไดรวมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 7.4  โรงเรียนมีการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต วันศุกรและรับการ
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตผุล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ไดจัดใหกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   มลีักษณะเปนกิจกรรมนักเรียน ซึ่งผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง  โดยเนนการ
ทำงานรวมกันเปนกลุม  เพื่อเปนการจัดประสบการณตามสภาพจริง ใหกับผูเรียนและเปนการฝกใหผูเรียน มี
ความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอือ้เฟอเผื่อแผและเปนผูมีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสราง
เยาวชนของชาติ  ใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย และมคีุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพื่อสังคม   
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี ไดเรียนรูทกัษะและกระบวนการครบตามหลกัสูตร 
 2.2  เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี ไดรูจักใชชีวิตรวมกัน  รูจักชวยเหลอืซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคี   มี
ระเบียบวินยั 
 2.3 เพื่อเปดโอกาสใหลูกเสือ เนตรนารี เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและ
แหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนำไปใชในสถานการณตางๆ ได 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ  100  ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  เขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตร
นารี และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
  2. รอยละ  100  ของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  4-6  เขารวมกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนาร ีและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการทำกิจกรรมรวมกนัเปนหมูคณะ และการใชชวีิตรวมกันกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 
  2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดครบตามที่หลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ

สำรอง  (ป.1-ป.3)   
 -  เดินทางไกล 
 -  ผจญภัย 
 -  บุกเบิกและบูรณาการ 
 -  นันทนาการ 

3,000  ครูทุกคน 

2. กจิกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ
สามัญ  (ป.4-ป.6)   

 - เดินทางไกล 
 -  เขาคายพักแรม   
 -  ผจญภัย 
 -  บุกเบิกและบูรณาการ 
 -  ชุมนุมรอบกองไฟ 

37,000 
 

พฤษภาคม 2562–
มนีาคม 2563 

ครูทุกคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม - มีนาคม  2563 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน - มีนาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 40,000  บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือสำรอง 
  (ป.1-ป.3)   
 

3,000 3,000 - - 

2. กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือสามัญ 
  (ป.4-ป.6)   
 

37,000 
 

37,000 
 

- - 

2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
3. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถวัจายตามทีจ่ายจริง) 40,000 40,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ  100  ของผูเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่  1-3  เขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ 
– เนตรนารี และบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรม 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. รอยละ  100  ของผูเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  4-6  เขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ 
– เนตรนารี และบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรม 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
7. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
  ผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการทำกิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิตรวมกันกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดครบตามที่หลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารี ที่กำหนด 
 

ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     ทัศนศึกษา 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปจจุบันนั้น มุงเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญซึ่งจำเปนตองสงเสรมิผูเรียน
เกิดทักษะ เกดิประสบการณ และเปนการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เจตคติ ดานความคิดสรางสรรค 
ตลอดจนกลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูขาวสารสารสนเทศ เปนคนหูตากวางไกล มี
วิสัยทัศนกาวทันเทคโนโลยีใหม ตอไปในอนาคตขางหนา 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพือ่ใหนักเรียนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 2.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของนักเรียน ไดไปทัศนศกึษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
  2. รอยละ 100 ของนักเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียน เปนคนหูตากวางไกล กาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนเปนผูมีวิสัยทศันกวางไกลทัน
ตอเหตุการณ ขาวสารตางๆในระดับดี 
  2. นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการศึกษาวิชาความรู ผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศ และไดรับ
ประสบการณตรง ในระดับดี 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่ 47,000 ตุลาคม 2562 ครูทุกคน 
2. กิจกรรมศึกษาเรียนรูแหลง

เรียนรูทองถิ่น 
3,000 

 
พฤษภาคม 2562–

มนีาคม 2563 
ครูทุกคน 

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2563 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพฒันาผูเรียน  เปนเงิน 50,000  บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่ 47,000 47,000 - - 
2. กิจกรรมศึกษาเรียนรูแหลงเรียนรูทองถิ่น 3,000 

 
3,000 

 
- - 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม - - - - 
4. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 50,000 50,000 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     
     
     

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ 100 ของนักเรียนไดไปทัศนศึกษา

นอกสถานที่ 
1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สงัเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. รอยละ 100 นองนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการศึกษาวิชาความรูผูเรียน
ไดเปลี่ยนบรรยากาศ และไดรับ
ประสบการณตรง 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  7.1  นักเรียนมีความกระตือรือรน  มีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
  7.2  ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนพึงพอใจตอโครงการทัศนศึกษา 
 

ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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โครงการ     สงเสริมสุขภาพ กีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที ่2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและชมุชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรอมผูเยาวใหเปนผูใหญ
ที่ดีในสังคม การสรางลักษณะนสิัยใหนักเรียนรูจักระเบียบวินัย  ขอบังคับ กฎเกณฑและกติกา ตลอดจนรูจัก
รับผิดชอบหนาที่ ที่ตนพงึมีตอหมูคณะ ชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นควรที่จะนำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใชในโรงเรียนเพื่อเปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหดีขึ้นและรูจักปฏบิัติตนใหถูกตอง
ตามภาระหนาที่และมวีิถีชีวิตตามประชาธิปไตยใหสามารถดำรงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข และโรงเรียน
วัดบอพระอินทรมีความตองการใหนักเรียนมีสุขภาพดีถวนหนา เพือ่เปนมนุษยทีส่มบูรณ เปนคนดี คนเกงและ
มีความสุข ดังนั้น ตองมีพื้นฐานมาจากการมีสุขภาพดี แตความเปนอยูของนักเรียนโดยทั่วไปมีการดํารงชีวิต
อยางงายๆ โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย ขาดความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการสราง
เสริมสุขภาพสมรรถภาพเพื่อปองกันโรคติดตอรูจักการปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษและพฤติกรรม
ที่เสี่ยงตอสุขภาพ 
  โรงเรียนวดับอพระอินทรมีความตองการใหนักเรียนมีระเบียบวินัย  ขอบังคับ กฎเกณฑและกติกา 
รับผิดชอบตอหนาที่ และเพื่อใหนักเรียนเปนคนที่มีรางกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ มีสุขนิสัยที่ดี หางไกลยาเสพ
ติด โรงเรียนจึงมีความสำเปนตองดำเนินการ โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี  
 2.2 เพือ่ใหนักเรียนปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี  
 2.3 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเกีย่วกบักความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหนาที่ตามระบบประชาธิปไตย 
 2.4 เพื่อใหนักเรียนรูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ  
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของนักเรียน มีความตระหนักเกี่ยวกับสุขนิสัย สขุภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง
ที่ด ี
  2. รอยละ 100 ของนักเรียน ปฏิบัติตนใหมสีุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
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  3. รอยละ 100 ของนักเรียน เรียนรูและฝกตนเองเกี่ยวกบักความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและหนาทีต่ามระบบประชาธิปไตย 
  4. รอยละ 100 ของนักเรียน รูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียน มีความตระหนักเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
  2. ของนักเรียน ปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
  3. นักเรียน เรียนรูและฝกตนเองเกีย่วกบักความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
และหนาที่ตามระบบประชาธิปไตย 
  4. นักเรียน รูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ดำเนินการตามโครงการ 
 - จัดซื้อจัดหาวัสดุใน

โครงการ 
 - จัดเลือกตั้งคณะกรรม

นักเรียนปการศึกษา 2562 
 - จัดแขงขันกีฬาสีภายใน 
 - กิจกรรมใหความรูรณรงค

ปองกันยาเสพติด 
 - กิจกรรมยิ้มฟนสวย 
 - กิจกรรมออกกำลังกายทุก

วันพุธ 

2,000  
 

 
พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 

16 พฤษภาคม 2562 
– 31 มีนาคม 2563 

นางสาวกนกวรรณ แทน
ทอง 

2. การนเิทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2563 ผูบริหารสถานศึกษา 

3. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   2,000  บาท 
 5.2 จากคากจิกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอดุหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ดำเนินการตามโครงการ 2,000 2,000 - - 
2. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม - - - - 
3. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง) 2,000 2,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมอืที่ใช 
1. รอยละ 100 ของนักเรียน มีความ

ตระหนักเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตนเองที่ดี 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. รอยละ 100 ของนักเรียน ปฏิบัติตนใหมี
สุขนิสัย สขุภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง
ที่ด ี

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สงัเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

3. รอยละ 100 ของนักเรียน เรียนรูและฝก
ตนเองเกี่ยวกับกความรับผิดชอบ การใช
สิทธเิสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาที่
ตามระบบประชาธิปไตย 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

4. รอยละ 100 ของนักเรียน รูจักปองกัน
ตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนมีความรบัผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มีวินัยในการปกครองตนเองไดตามวิถี
ประชาธิปไตยสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข 
 7.2  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณไดมาตรฐานปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
 7.3  นักเรียน ครู และบุคลากรมีความมั่นใจปลอดภัยในชีวิต 
 

ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     เสริมทักษะอาชีพสูอัตลักษณสถานศึกษา 
แผนงาน     วชิาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที ่2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระบรมราโชวาทดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1 วาดวยความมุงหมายและหลักการจัด
การศึกษา  มาตรา  6,7  กำหนดใหการจัดการศกึษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา ผูเรียนใหเปนมนุษยทีสมบูรณทัง้
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรู  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข  กระบวนการเรียนรูมุงปลูกจิตสำนึกตอความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และภาคภูมิใจในทองถิ่น
ในอาชีพของตนเอง มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึง่ตนเอง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สามารถ
สรางรายไดใหตนเองและครอบครัวไดในวัยเรียน  มีความใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง   
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร  จึงไดมีโครงการ “เสริมทักษะอาชีพสูอัตลักษณของสถานศึกษา”ซึง่อัต
ลักษณของสถานศึกษา คือ สามคัคี มวีินัย น้ำใจงาม  จากกระบวนการเสริมทักษะอาชีพทำใหนักเรียนไดฝก
การทำกิจกรรมกลุม  ซึ่งจะเปนการไดฝกความสามัคคีความมีวินัยในการทำงาน  และการมนี้ำใจตอกัน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายไดใหแก
ตนเองไดในอนาคต 
 2.2 นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ สามัคคี มีวินัย น้ำใจ
งาม 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายได
ใหแกตนเองไดในอนาคต   รอยละ 90 
  2. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ สามัคคี มีวินัย  
น้ำใจงาม รอยละ 90 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายได
ใหแกตนเองไดในอนาคต   อยูในระดับดี 
  2. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ สามัคคี มีวินัย  
น้ำใจงาม อยูในระดับดี 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. กจิกรรม ที่ 1 เสริมทักษะ

อาชีพ 
 - ประชุมครูและบุคลากร

ทางการศกึษาแตงตั้ง
คณะทำงาน 

 - จัดทำวางแผนงานโดยครู
ประจำชั้นจัดกิจกรรมฝกทักษะ
อาชีพใหกับนักเรียน  แตละชั้น
เรียน 

 - แสดงผลงาน การจำหนาย
สินคาที่ไดจากการฝกทักษะ
อาชพีของนักเรียน 

2,000  
 พฤษภาคม 2562 
 
 
มิถนุายน 2562 
 
 
 
มีนาคม  2563 

 
ผูอำนวยการโรงเรียน 
 
 
คณะครู 
 
 
 
คณะครู 

2. กิจกรรม ที่ 2 เรียนรูสูความ
เปนอัตลักษณ 

 - อบรมและจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีความสามัคคี มีวินัย 
น้ำใจงาม ทุกวันศุกร 

 - เรียนรูสูความเปน
เอกลักษณตามแผนการจัดการ
เรียนรู/แผนการจัด
ประสบการณ(แผนบูรณาการ)ที่
ครจูัดทำไวอยางตอเนื่อง 

 - การทำกิจกรรมทำความ
สะอาดในชั้นเรียน  และการ
รับผิดชอบเวรสี  เพื่อฝกให
นักเรียนมีความสามัคคีและมี
น้ำใจตอกัน 

  
16 พฤษภาคม 2562– 
31 มีนาคม 2563 
 

 
ครูเวรประจำวัน 
 
นางวรรณภา  เงินพุม  
ครูประจำชั้น/ 
 

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - กันยายน  2562 และ 
มีนาคม  2563 

ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 น.ส.วรรณภา  เงินพุม 
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5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   2,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรม ที่ 1 เสริมทักษะอาชีพ 2,000 2,000 - - 
2. กิจกรรม ที่ 2 เรียนรูสูความเปนอัตลักษณ  - - - 
3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
4. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 2,000 2,000 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการ

ประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ได
หารายไดใหแกตนเองไดในอนาคต   รอย
ละ 90 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมี
ลักษณะตามอัตลกัษณของสถานศึกษาคือ 
สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม รอยละ 90 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ สามัคคี  มีวินัย  น้ำใจ
งาม  และมีทักษะในการประกอบอาชีพ  สามารถนำความรูไปประยุกตสรางอาชีพใหตนเองไดในใชไดใน
อนาคต 
 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดริญญา  ชัยปญญา 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  หลกัสูตรสถานศึกษาเปนแบบแผน แนวทางหรือขอกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาใหผู 
เรียนมีความรู มีความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของ
มวลประสบการณที่กอให เกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนนำความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบการณ
สำเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูใน โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปน
หลักสูตรแกนกลางใหสถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่นและของผู 
เรียน หลังจากที่ไดมีการนำหลักสูตรไปใชระยะหนึ่งแลว จำเปนตองมกีารปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิด ขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ทักษะการเรียนรูที่จำเปนของผูเรียนในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาถึง
ความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการที่ ตองอาศัยการทำงานอยาง
ตอเนื่องและตองคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำใหผูเรียนไดเพ่ิมพนูประสบการณขึ้นมาใหม และพรอม
ที่จะนำประสบการณและ ความรูที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงจัดทำโครงการ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินกจิกรรมตาง ๆ ในการ
ปรับปรงุหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทีใ่ชอยูเดิมใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่นและภายในประเทศ โดยนอมนำ
หลักพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 ใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 
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3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ครูรอยละ 100 มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดทำหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ครูผูสอนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพระดับดี
เยี่ยม 
  2. สถานศึกษามีหลักสตูรสถานศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น  ในระดับดีเยี่ยม 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 500 16 พฤษภาคม 2562– 

31 มีนาคม 2563 
ครูทกุคน 
 

2. การนเิทศ  กำกับ  ติดตาม - กนัยายน  2562 และ 
มีนาคม  2563 

ผูบรหิารสถานศึกษา 

3. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   500  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอดุหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 - ประเมินการใชหลักสูตร 

500 500 - - 

2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
3. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 500 500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณใีชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. ใหครูผูสอนมคีวามรู ความเขาใจ มี

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับทองถิน่ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สงัเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูมี ความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำความรูไปใชใน
จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนได
อยางมีคุณภาพ 
 7.2 โรงเรียนวัดบอพระอินทร มีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ตลอดจนความตองการของทองถิ่น 
 

ลงชือ่      ผูเสนอโครงการ 
 (นางดริญญา  ชัยปญญา) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1  
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     พัฒนาระบบประกัน 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 3, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวธิีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2553 เพราะตองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกดัและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. ตามกฎหมายทีก่ำหนดไว โรงเรียนจึงตองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตาม
กรอบของกระทรวง เพื่อเปนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสรางความพรอมตอการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีเปาหมายใหโรงเรียนสามารถผานการประเมินภายนอกไดในที่สุด คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในจึงไดจดัทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดย
กำหนดใหมีการวางแผน ดำเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแกไข ใหกระบวนการทำงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนระบบมีมาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาไวซึง่คุณภาพ การทำงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิด
ประโยชนตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแกนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมใหผูรับผิดชอบทุกฝายทุกงานจัดเก็บขอมูลใหครบถวนเพื่อรองรับการประเมินทั้งภายใน
และภายนอก ตรงตามการประกันคุณภาพภายใน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
รวบรวมขอมลูไดเปนปจจุบัน 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงคณะครู - พฤษภาคม 2562 ผูบริหารสถานศึกษา 
2. จัดเตรียมแฟม 500 มิถุนายน 2562 ครูทกุคน 
3. ดำเนินการรวบรวมขอมูล - 16 พฤษภาคม - 31 

มีนาคม 2563 
ครูทุกคน 

 
4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - กันยายน  2562 และ 

มีนาคม  2563 
ผูบริหารสถานศึกษา 

5. การประเมินผลและรายงาน - มนีาคม  2563 ครทูุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   500  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ประชุมชี้แจงคณะครู - - - - 
2. จัดเตรียมแฟม 500 500 - - 
3. ดำเนินการรวบรวมขอมูล - - - - 
4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
5. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 500 500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมอืที่ใช 
1. รอยละ 100 ของผูบริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอ
พระอนิทร รวบรวมขอมูลไดเปนปจจบุัน 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนผานการประเมินจากภายในและภายนอกไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 
 
 

ลงชื่อ            ผูเสนอโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุตัิโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     นิเทศภายใน 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 3, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการบริหารวิชาการที่มี
เปาหมายใหครูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู
โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และการใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ึนพืน้ฐานใหบรรลุ
จุดหมายที่กำหนดไว ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปไดอยางตอเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 นิเทศภายในครูผูสอนเพื่อใหคำแนะนำในดานวิชาการแกครูในโรงเรียน 
 2.2 เพื่อกำกับติดตามใหคำปรึกษาแกคณะครูในการปฏิบัติการเรียนการสอน และงานโครงการตางๆ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการนิเทศ 
  2. รอยละ 100 ของโครงการของโรงเรียนวัดบอพระอนิทร ไดรับการนิเทศติดตาม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. คณะครูทุกคนทำงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายไดมปีระสิทธิภาพทุกงาน 
  2. ทุกโครงการไดรับการติดตามสรุปคุณภาพในระดับดีมากทุกโครงการ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงคณะครู - พฤษภาคม 2562 ผูบริหารสถานศกึษา 
2. แตงตั้งกรรมการนิเทศ - พฤษภาคม 2562 ครูทกุคน 
3. ดำเนินการนิเทศ 500 16 พฤษภาคม - 31 

มีนาคม 2563 
ครูทุกคน 

 
4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - กันยายน  2562 และ 

มีนาคม  2563 
ผูบริหารสถานศึกษา 

5. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 ครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   500  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ประชุมชี้แจงคณะคร ู - - - - 
2. แตงตั้งกรรมการนิเทศ - - - - 
3. ดำเนินการนิเทศ 500 500 - - 
4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
5. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 500 500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอนิทร ไดรับ
การนิเทศ 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

2. รอยละ 100 ของโครงการของโรงเรียนวัด
บอพระอินทร ไดรับการนิเทศติดตาม 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนไดรับความพึงพอใจจากผูปกครองและผานการประเมินภายนอก 
 
 
 

ลงชื่อ            ผูเสนอโครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานปฐมวัย 
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โครงการ     บานนักวิทย สายสืบ 
แผนงาน     ปฐมวัย 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 1, 3, 5 
กลยทุธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
  โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบวา ความรู
และทักษะทางวิทยาศาสตรของเด็กไทย ยังอยูในระดับต่ำกวาคาเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตรและ
วิศวกรที่จะรวมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันวา เราควรสรางทัศนคติที่ดีดานการเรียนรู
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กตั้งแตระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) เพราะเปนชวงอายุที่มี
ความสามารถในการเรียนรูและจดจำมากท่ีสุด ซึ่งโครงการไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย    โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” เปนโครงการที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริใหคณะกรรมการ
นำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำรองในประเทศไทย โดยไดทอดพระเนตรตัวอยางโครงการนี ้คราวเสด็จพระ
ราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย จึงไดติดตอกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann 
เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย  สอบคลองกับกิจกรรมมหิงสาสายสืบของกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เปดโอกาสใหเด็กท่ีสนใจขในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใกลชิดกับ
ธรรมชาติผานกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและสังคม 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดเขารวมโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”ตัง้แตป
การศึกษา 2556  ในปการศึกษา 2562 นี้จึงไดทำโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยขึ้นอีกเพ่ือ
เปนการจัดประสบการณการเรียนรู ดานวิทยาศาสตรซึ่งเกี่ยวกับการทดลองตางๆ เพื่อเพิ่มทักษะขบวนการ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัย ไดเรียนรูและมีประสบการณในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 2.2 เพื่อใหเด็กไดฝกการสังเกต รูจักคิด ตั้งคำถามและคนหาคำตอบดวยตนเอง 
 2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพครูดานเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
 2.4 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
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3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเอกสารตาง ๆ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและครู ได
รอยละ 90 
  2. เด็กระดับปฐมวัยไดรวมกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย รอยละ 100 
  3. เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย รอยละ 100
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. เด็กในระดับปฐมวัยรูจักวิทยาศาสตรผานการทดลองอยางงายและมีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตรในระดบัดีขึน้ไป 
  2. เด็กในระดับปฐมวัยไดรับการถายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองระดับดีขึ้น
ไป 
  3. เด็กในระดับปฐมวัยไดพัฒนาทักษะการเรียนรูตาง ๆ ดังนี้ 
   1) ทักษะการเรียนรู สามารถเรียนรูวิธีคิด วิธีตั้งคำถามและการคนหาคำตอบได 
   2) ทักษะดานการสื่อสารทางภาษา สามารถสื่อสารความคิดตาง ๆ ออกมาเปนถอยคำที่ผูอื่น
สามารถเขาใจได 
   3)  ทักษะดานสังคม สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดีและสามารถสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรได 
   4) ทักษะดานรางกาย ไดฝกฝนการใชกลามเนื้อขณะทำงานทดลองตาง ๆ  
  4. เด็กในระดับปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมระดับดีขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงคณะครู - มิถุนายน 2562 ผูบริหารสถานศกึษา 
2. จัดทำโครงการ - มิถุนายน 2562 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
3. อบรมครูและบุคลากรที่

เกี่ยวของ 
- มิถุนายน 2562 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

4. ดำเนินการทดลองจำนวน 20 
การทดลอง และ 2 โครงงาน
วิทยาศาสตร 

2,000 ตลอดปการศึกษา ครูระดบัปฐมวัย 

5. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - กันยายน  2562 และ 
มีนาคม  2563 

ผูบริหารสถานศึกษา 

6. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   2,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ประชุมชี้แจงคณะครู - -   
2. จัดทำโครงการ - - - - 
3. อบรมครูและบุคลากรที่เกีย่วของ - - - - 
4. ดำเนินการทดลองจำนวน 20 การทดลอง 

และ 2 โครงงานวิทยาศาสตร 
2,000 2,000 - - 

5. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
6. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 2,000 2,000 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และ

เอกสารตาง ๆ สำหรับนักเรียนระดบั
ปฐมวัยและครู 

แบบสอบถาม แบบสำรวจ 

2. เดก็ในระดับปฐมวัยรูจักวิทยาศาสตรผาน
การทดลองอยางงายและมีความสนใจใน
การเรียนวิทยาศาสตร 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก 1. บันทึกการทดลอง 
2. สรุปผลการเรียนรูแบบ 
โครงงาน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมเดก็ 

3. เด็กในระดับปฐมวัยมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกปญหา และ
นำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ 
อยางเหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก 1. บันทึกการทดลอง 
2. สรุปผลการเรียนรูแบบ 
โครงงาน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

4. เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยและ
ใหความสำคัญกบัสิ่งแวดลอม 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 เด็กในระดับปฐมวัยมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร 
 7.2 เด็กในระดับปฐมวัยรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 7.3 ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ 
 (นางขนิษฐา  การะเกต)ุ 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     พัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพฒันาการ 4 ดาน  
แผนงาน     ปฐมวัย 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 1, 3, 5 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มนีาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาที่พัฒนาผูเรียนและสังคมภายใตบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ที่มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ตลอดจนการดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  
  ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวนั้น เด็กปฐมวัยตองมีความ
พรอมของ พฒันาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา  เพื่อ
เด็กปฐมวัยจะไดเปนแบบอยางที่ดแีกเด็กปฐมวัยดวยกัน และประชาชนในทองถิ่น  โดยมุงใหเด็กปฐมวัยไดรับ
การเรียนรูจากประสบการณจริง การลงมือปฏิบัติจริง เกิดความพรอมทั้ง 4 ดาน และ การพัฒนาเด็กใหเกิด
ความพรอม ในทุก ๆ ดาน การที่จะเตรียมความพรอมใหเด็กนั้น สิ่งแวดลอมก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุน
พัฒนาการ ใหเด็กเกิดความพรอม และชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี เพื่อเปนการจัดหองเรียนและภูมิ
ทัศนรอๆ อาคารเรียนอนุบาลใหเอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็กดัง จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมี
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยขึน้ 
 
2. วัตถปุระสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาสถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมี
บรรยากาศ สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 2.2 เพื่อพัฒนาการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 
 2.3 เพือ่สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจที่เหมาะสมตามวัย 
 2.4 เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความมั่นใจและกลาแสดงออก มีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
 2.5 เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 
 2.6 เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดความสนใจใฝรูและมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่เกิดจากการ
เรียนรู 
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3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีบรรยากาศ 
สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รอยละ 90 
  2. การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ในดานตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบื้องตน
ของหลักสูตร ดานกระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร รอยละ 90 
  3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีนำ้หนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 
90 
  4. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีความมั่นใจและกลาแสดงออก รอยละ 90 
  5. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวินัย รับผิดชอบ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง รอยละ 90 
  6. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีความสนใจใฝรู และมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่
เกิดจากการเรียนรู 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีบรรยากาศ 
สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รอยละ 90 
  2. การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ในดานตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบื้องตน
ของหลักสูตร ดานกระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร รอยละ 90 
  3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีน้ำหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 
90 
  4. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีความมั่นใจและกลาแสดงออก รอยละ 90 
  5. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวินัย รับผิดชอบ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง รอยละ 90 
  6. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีความสนใจใฝรู และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางที่
เกิดจากการเรียนรู 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะครูสำรวจความ

ตองการแตงตั้งคณะทำงาน 
- พฤษภาคม 2562 ผูบริหารสถานศึกษา 

2. จัดบรรยากาศทั้งในและนอก
หองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

5,000 ตลอดปการศึกษา 
2562 

นางขนิษฐา  การะเกตุ 

3. จัดทำกำหนดการจัด
ประสบการณ แผนการจัด
ประสบการณ เครื่องมือการ
ประเมิน  เครื่องมือการเก็บ
ขอมูล  สื่อตางๆ จัด
ประสบการณตามแผนการ

5,000 ตลอดปการศึกษา 
2562 

นางขนิษฐา  การะเกตุ 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
จัดการเรียนรู 

4. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 3,000 ตลอดปการศึกษา 
2562 

นางขนษิฐา  การะเกตุ 

5. กิจกรรมหนูนอยรักการอาน 3,000 ตลอดปการศึกษา 
2562 

นางขนิษฐา  การะเกตุ 

6. กิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1,000 สิงหาคม 2562 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

7. กิจกรรมเด็กไทยวินัยดี 500 ตลอดปการศกึษา 
2562 

นางขนษิฐา  การะเกตุ 

8. การนิเทศ กำกับ ติดตาม - ตลอดปการศึกษา 
2562 

ผูบริหารสถานศึกษา 

9. การประเมินผลและรายงาน 500 มีนาคม 2563 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     18,000   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ประชุมคณะครูสำรวจความตองการแตงตั้ง
คณะทำงาน 

- -   

2. จัดบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนให
เอือ้ตอการเรียนรู ปลอดภัย และเหมาะสม
กับผูเรียน 

5,000 5,000 - - 

3. จัดทำกำหนดการจัดประสบการณ แผนการ
จัดประสบการณ เครื่องมือการประเมิน  
เครื่องมือการเกบ็ขอมูล  สื่อตางๆ จัด
ประสบการณตามแผนการจัดการเรียนรู 

5,000 5,000 - - 

4. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 3,000 3,000 - - 
5. กิจกรรมหนูนอยรักการอาน 3,000 3,000 - - 
6. กิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1,000 1,000 - - 

7. กิจกรรมเด็กไทยวินัยดี 500 500   
8. การนิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
9. การประเมินผลและรายงาน 500 500   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 18,000 18,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ 
90 มีบรรยากาศ สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย 
เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  

- ประเมนิความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2. การนำหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 2560 ในดานตัว
หลักสูตร ดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร ดาน
กระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลที่ได
จากการใชหลักสูตร 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประเมินพฒันาการ 
- แผนการจัดประสบการณ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมนิพัฒนาการ 
- บันทึกหลังการสอน 

3. เด็กปฐมวัยรอยละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งดานรางกายและจิตใจที่เหมาะสมตามวัย 

-วัดน้ำหนักสวนสูง 
-ประเมินพัฒนาการเด็ก 
-ตรวจสุขภาพ 

-แบบบันทึกนำหนัก สวนสูง 
-แบบประเมินพัฒนาการ 
-บันทึกการตรวจสุขภาพ 

4.  เด็กปฐมวัยรอยละ 90 มีความมั่นใจและ
กลาแสดงออก มีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ 

- สังเกต 
- ประเมินพัฒนาการเด็ก 

-แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบประเมนิพัฒนาการ 

5.  เด็กปฐมวัยรอยละ 90 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถอื 

- สังเกต 
- ประเมนิพัฒนาการ 

-แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบประเมนิพัฒนาการ 

6.  เด็กปฐมวัยรอยละ 90 เกิดความสนใจใฝรู 
และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางที่เกิด
จากการเรียนรู 

- สังเกต 
- ประเมนิพัฒนาการ 
 

-แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบประเมนิพัฒนาการ 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยและสนามเด็กเลนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมี
บรรยากาศ สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 7.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานเหมาะสมตามวัยมีความพรอมที่จะเรียน
ชั้นตอไป  
 7.3 ครู ผูปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัยในระดับดีมาก 
 

ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ 
 (นางขนิษฐา  การะเกต)ุ 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานบุคคล 
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โครงการ     จางครู 
แผนงาน     บคุคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 3 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาทีด่ำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครูถือวาเปนปจจัยที่สำคัญตอการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ดวยโรงเรียนวัดบอพระอินทรม ี ครูไมครบชั้น ทำใหการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ทาง
โรงเรียนเล็งเห็นความสำคญัจึงไดจัดทำโครงการจัดหาบุคลากรครูข้ึนเพื่อแกปญหาครูไมครบชั้นเรียน และทำ
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และการทดสอบสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหมีครูประจำชั้นครบชั้นเรียน 
 2.2 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และการทดสอบสูงขึน้ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. มคีรูอัตราจาง 1 ตำแหนง 
  2. รอยละ 90 ของ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3. รอยละ 90 ของ ผูปกครองมีความพึงพอใจ  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. บุคลากรครปูฏิบัติหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหนักเรยีนมผีลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
  2. บุคลากรครูมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาน และสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสม  
  3. บุคลากรครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการจัดจางบุคคลากร - กรกฎาคม 2562 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
2. ดำเนินการจางคร ู 117,000 1 ส.ค. 62 -30 ก.ย.

63  
ผูอำนวยการ 

3. เบิกจายเงินสมทบประกันสังคม 
รอยละ 5 ของเงินเดือน 

5,850 1 ส.ค. 62 -30 ก.ย.
63  

นางสาววรรณภา  เงินพุม 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม - กันยายน 2563 ผูอำนวยการ 

5. ประเมินผลและรายงาน - กันยายน 2563 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ  เปนเงิน 122,850  บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   34,103.8  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงนิอดุหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการจัดจางบุคคลากร - -   
2. ดำเนินการจางคร ู 28,253.8 28,253.8   
3. เบิกจายเงินสมทบประกันสังคม รอยละ 5 

ของเงินเดือน 
5,850 5,850   

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
5. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 34,103.8 34,103.8   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
แยกเปน บัญชี  ผาปาโรงเรียนวัดบอพระอินรเพื่อจางครูอัตราจาง 84,600.53  บาท 
    สนับสนุนภมูปิญญาทองถิ่น      3,030.66  บาท 
    บริจาคผาปาสามัคคี       1,115.01  บาท 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวสัดุ 

1. จัดทำโครงการจัดจางบุคคลากร - -   
2. ดำเนินการจางคร ู 88,746.2 88,746.2   
3. เบิกจายเงินสมทบประกันสังคม รอยละ 5 

ของเงินเดือน 
- -   

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
5. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 88,746.2 88,746.2   
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. มีครูอัตราจาง 1 ตำแหนง - สำรวจ - แบบสำรวจ 
2. รอยละ 90 ของ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แบบบันทึกผลการเรียน 

3. รอยละ 90 ของ ผูปกครองมีความพึงพอใจ - สำรวจความพึงพอใจ - แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนมีครูเพิ่มขึ้น 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7.3 ครู ผูปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจตอครู 
 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     พัฒนาประสิทธภิาพครแูละบุคลากร 
แผนงาน     บุคคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 3 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยทุธ    ขอท่ี 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรยีนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร  สุขอราม 
ลกัษณะโครงการ   (  /  ) ใหม   (    ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเนนการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ผูสอนเปนผูชวยสงเสริม  แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแก
ผูเรียน  โดยการจัดหาแหลงการเรียนรู  ทั้งแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  และนำเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด  ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู
ความสามารถทั้งดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาสง ๆ  ที่ทำหนาที่รับผิดชอบสอน  ดานการถายทอด
ความรูสูเรียนในวิธีตาง ๆ  ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนัน้ยอม
เกิดมาจากรางกายและจติใจที่สมบูรณแข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดดีวย   
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร  ไดเล็งเห็นถงึความสำคัญการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจำเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเปนการ
เปดมุมมอง  และโลกทัศนในแบบตาง ๆ  เพื่อจะไดนำมาถายทอดสูผูเรียน  ตลอดจนมีการสรางขวัญและ
กำลังใจที่ดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหครูและบุคลากรไดรับความรูจากการฝกอบรมตามความถนดัและวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.2  เพื่อใหครูและบุคลากรไดนำเอาความรูที่ไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรและ
นักเรียน 
 2.3  เพื่อใหครูมีแนวคิดในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และเทคนิคการสอนไดอยางหลากหลาย  
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวดับอพระอินทร รอยละ 100 ไดรับการพฒันา 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวดัอินทารามมีความรูความเขาใจในวิชา งานที่รับผิดชอบ  สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค. 2562 นางสาวอุมาพร  สุขอราม 
2. แตงตั้งคณะกรรมการทำงาน - พ.ค. 2562 ผูอำนวยการ 
3. ประชุมวางแผน - พ.ค.-มิ.ย. 2562 ครูและบุคลากรทุกคน 
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน 

ID PLan 
15,000 พ.ค.2562-มี.ค.

2563 
ครูและบุคลากรทุกคน 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ม.ีค.2563 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาวอุมาพร  สุขอราม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   15,000   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณใีชเงินอดุหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบคุลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - -   
2. แตงตั้งคณะกรรมการทำงาน - -   
3. ประชุมวางแผน - -   
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน ID PLan 15,000 15,000   
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
6. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 15,000 15,000   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง)     
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6. การวดัและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา 

- สังเกต สอบถาม - แบบสังเกต รายงานการ
พัฒนา 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝกอบรมทัง้ภายในและ ภายนอก
สถานศึกษา 
 7.2 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาขยายผล ใหกับ
ผูอื่น 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอุมาพร  สุขอราม) 
 ตำแหนง ธุรการโรงเรียน 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     ศึกษาดงูานนอกสถานที่ 
แผนงาน     บุคคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 3 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอที่ 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาทีด่ำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครูถือวาเปนปจจัยที่สำคัญตอการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ซึง่ปจจัยที่จะชวยใหการพัฒนาผูเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุด ครูจะตองมีขวัญกำลังใจที่ดี รวมทั้ง
ไดรับการเปด โลกทัศนใหมๆ เพื่อนำมาพัฒนาในการจัดกิจกรรมเรียนรูซึ่งจะชวยตอบสนองตอผูเรียนไดเปน
อยางดี จึงมีความจำเปนที่จะตองศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อนำความรู  ทางดาน
วิชาการใหมๆ  มาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.2  เพื่อใหครูไดศึกษาดงูานจากแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.3  เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80 ไดศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูทีเ่ปนตนแบบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2)  ครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  รอยละ  96 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1)  ครูไดนำความรูจากการศึกษาดูงานนำมาประยุกตใชกับชั้นเรียนของตนเองไดอยางเหมาะสม 
  2)  ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค.2562 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
2. ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน 15,000 

 
ธ.ค.2562 - ม.ค. 

2563 
คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ตลอดปการศึกษา ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   15,000  บาท 
 5.2 จากคากจิกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - -   
2. ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน 15,000 

 
15,000   

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
4. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 15,000 15,000   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
 1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอย
ละ 80 ไดศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูทีเ่ปน
ตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2)  ครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
รอยละ  96 
 

- สังเกต สอบถาม - แบบสังเกต รายงานการ
พัฒนา 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  คณะครูมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     การมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง 
แผนงาน     บุคคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 3 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 5 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกสวนควรใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนและการศึกษาเพ่ือ
ความกาวหนาของโรงเรียนและตัวของนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึงคิดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  เพือ่ใหทุกสวนเขา
มาเก่ียวของอยาง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  เพื่อจะไดชวยการพัฒนาโรงเรียนและระบบ
การศึกษาใหดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา  และดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.2  เพี่อใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการดแูลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกำกับ  ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ใหสำเร็จ  รอยละ 96 
  2. ผูปกครองและชุมนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา รอยละ 96 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1.  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกำกับ  ติดตามดูแลการดำเนนิงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุผลสำเร็จ 
  2. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา และการศึกษาของนักเรียน 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ - ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

2. กิจกรรมประชุมผูปกครอง - ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

3. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

9,250 ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

4. กิจกรรมระดมทนุและ
ทรพัยากรทางการศึกษา 

- ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงนิพุม 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ม.ีค.2563 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   9,250  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ - -   
2. กิจกรรมประชุมผูปกครอง - -   
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 9,250 9,250   
4. กิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรทางการ

ศึกษา 
- -   

5. นิเทศ กำกับ ตดิตาม - -   
6. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถวัจายตามทีจ่ายจริง) 9,250 9,250   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมในการกำกับ  ติดตามดูแลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาใหสำเร็จ  รอยละ 96 
 2. ผูปกครองและชุมนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา รอยละ 96 
 

- สังเกต สอบถาม - แบบสังเกต แบบสอบถาม 

 
7. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนไดรับการพัฒนาทุกดานจากความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานทั่วไป 
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โครงการ     ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที ่4 
จุดเนน สพป. สระบรุี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 กลาวถึง
หลักการวาดวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่ สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่ง
บกพรอง เชนเดียวกัน ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้น ๆ เปนสำคญั 
และตองพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ      
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดดำเนินการตามโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและตระหนักถึง
ความจำเปนที่ตองดำเนินการใหความชวยเหลือนักเรียนอยางเรงดวนภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและหลากหลายในปจจุบัน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี  มีความสุข มีความสามารถทางสติปญญา 
ควบคูไปดวยคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนสงเสริมครู 
ผูปกครองและเพื่อนนักเรียนดวยกันใหมศีักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ   
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ถือเปนหนาที่ ที่ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียน คณะครูผูรับผิดชอบเด็กกลุมที่มีความ
บกพรองการเรียนรูจึงได พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรวมสำหรับเด็กพิเศษเปนรายบุคคล เพื่อท่ีจะไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวมใหมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณทั้งทาง
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 2.2  เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพและทั่วถงึ 
 2.3  เพื่อสรางสัมพันธภาพความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวางครู นักเรียน และ ผูปกครอง 
 2.4  เพื่อสงเสริมใหครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง เพื่อนนักเรียน
 ดวยกันและหนวยงานอื่นๆ มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.5  เพือ่ใหนักเรียนพเิศษเรียนรวมไดพัฒนาการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร  จำนวน 71คน ไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึงและเหมาะสม 
ตามความเปนจริง 
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  2.  มีแบบฟอรมในงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนแบบเดียวกันทัง้โรงเรียนและงายตอการ
นำไปใช 
  3. ครู ผูปกครอง เพื่อนนักเรียน และหนวยงานอื่นๆ ใหความรวมมือ ในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจนสงผลใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  4. นักเรียนพิเศษเรียนรวม ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร รอยละ 90 
  5.  สถานศึกษาจัดกจิกรรมสงเสริมแกนักเรียนพิเศษเรียนรวมในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ รอยละ   90 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพจนเปนคนที่สมบูรณ
ทัง้ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
  2. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ รูจักตนเองและควบคุมตนเองได สามารถเรียนรูไดอยางมี
ความสุข 
  3. นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑครบถวนการจัด
การศึกษาไดสงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานการเรียนดีขึ้น การจัด
กิจกรรมไดสงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานรางกาย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  
  
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอ

อนมุัติ 
2. ประสานแผน/นำไปหลอมรวม

เปนแผนปฏิบัติการ 
3. จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของ

โรงเรียน 

 
- 

 
เม.ย. -พ.ค.62 

 

 
คณะครู 

ขั้นดำเนินการ 
การเยี่ยมบานนักเรียน 
   1. ประชุมคร ู
   2. จัดเตรียมเอกสารและ

แบบฟอรมการเยี่ยมบาน 
   3. กำหนดเวลาและรูปแบบใน

การออกเยีย่มบาน 
   4. ครูทุกคนออกเยี่ยมบานตาม

โครงการรอยเปอรเซ็นต 
    5. นำขอมูลจากการเยี่ยมบาน

มาคัดกรองนักเรียน 

 
- 

 
พ.ค 62- มี.ค.63 

 
คณะครู 



98 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    6. จัดกิจกรรมที่ไดคัดกรอง

นักเรียนใหไดรับการสงเสริม
และพัฒนาตอยอด 

    7. แกไข ปองกันปญหาตาม
สภาพจริง 

กิจกรรมแนะแนว 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียน

ที่ตนเองรับผิดชอบเปน
รายบุคคล 

2. คดักรองผูเรียนเพื่อจำแนก
ผูเรียนออกเปน  กลุม คือกลุม
ปกติ  กลุมเสี่ยง และกลุมมี
ปญหา 

3. ดแูลชวยเหลือใหคำปรึกษา
เบื้องตน ในดานตาง ๆ  ให
ผูเรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

4. ประสานงานกับผูเกี่ยวของ
ภายในสถานศกึษา เพื่อใหได
ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน แนว
ทางการดูแลชวยเหลือ และการ
สงตอผูเรียน 

5. ประสานงานกับผูปกครอง 
ชุมชน เพื่อการรวมมือในการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 

การดูแลเด็กพิเศษ 
1.จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

( IEP ) 
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ  สื่อการเรียนรู 
3.จัดทำแบบฝกหัด/จัดหาสื่อการ

เรียนการสอนสำหรับนักเรียน
พเิศษเรียนรวม 

4.จัดหองเรียนตกแตงหองเรียนใหมี
เหมาะสมกับผูเรียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

6.วัดและประเมินผลพัฒนาการ
ทางการเรียนและตัดสินผลการ
เรียน 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 
1. ประเมินผลการดำเนินงานตาม

กจิกรรม 
2.จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตาม

กิจกรรม และจัดทำแฟม
โครงการรายงานผลการทำเนิน
งาน 

3. รายงานผลการดำเนินงาน/
รายงานประจำป 

 
500 

 
ตลอดปการศึกษา 

 
นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   500  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

ขั้นเตรียมการ - - - - 
ขั้นดำเนินการ - - - - 
ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 500 500 - - 

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 500 500   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
 นักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการชวยเหลือ
ดูแล   อยางทั่วถึงเปนรายบุคคล  ในทุกดาน  
ครูมีความเขาใจถึงความตองการเฉพาะบุคคล  
นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดพัฒนาการเรียนรูเต็ม
ตามศักยภาพ 

- สังเกต สอบถาม - แบบสังเกต แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือในทุกๆ ดาน เกิดความสำพันธอันดีระหวางผูปกครอง  ชุมชน  และ
โรงเรียน นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑครบถวนการจัดการศึกษาได
สงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานการเรียนดีขึ้น การจัดกจิกรรมไดสงเสริม
และชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานรางกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   

 

ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว) 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยทุธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม, นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
เปาหมายที่จะทำใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่ปลอดขยะ  ซึ่งปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสำคัญท่ีตองไดรับ
การดูแลแกไข โดยเฉพาะขยะท่ีมีปริมาณเพิ่มมาก ขึ้นอยางรวดเร็ว โรงเรียนจึงจำเปนตองคิดหาวิธีการเพื่อ
แกปญหาดังกลาว   โดยการคัดแยกขยะดวยนักเรียนเพื่อเปนการรักษาสภาพแวดลอมอีกท้ังยังสามารถ  สราง
รายไดใหกับนักเรียนอีกทางหนึ่งดวย   และอีกกิจกรรมที่มีความสำคัญที่ควรสรางจิตสำนึกใหแกนักเรียนก็คือ  
หองเรียนสีเขียวเปนการสรางจิตสำนึกใหนักเรียนรูจักการใชไฟอยางประหยัด  ใชทรัพยากรอยางคุมคา   มี
พฤติกรรมที่ดีในการใชทรัพยากรของตนเองและของสวนรวมอยางคุมคา  เหตุผลดังกลาวจึงไดจัดทำโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ  (หองเรียนสีเขียว) นี้ขึ้น  
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดกับนักเรียน  
 2.2 รูวิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอยางครบวงจร  
 2.3 เพื่อลดมลพิษจากขยะ ใหโรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม รมรื่น 
ปลอดภัย  
 2.4 สรางรายไดเสริมใหแกนกัเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอยละ 100 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6   รอยละ 
95 เขารวมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษาตระหนักถึงความ  สำคัญของการลดและคัดแยกขยะ 
และนำมาใชในชีวิตประจำวัน 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปลอด

จากขยะ   
7,000 ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 
2. กิจกรรมคัดแยกดีมีรายได  - ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 
3. กิจกรรมสรางสรรครีไซเคิล - ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 
4. กิจกรรมลดพลังงานใน

หองเรียน 
- ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

นางสาวรัตนพฒัน  ทองหะรา 
5. นิเทศ กำกับ ตดิตาม - ม.ีค.2563 ผูอำนวยการ 

6. ประเมนิผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาววรรณภา  เงนิพุม 
นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   7,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปลอดจากขยะ   7,000 7,000   
2. กิจกรรมคัดแยกดีมีรายได  - -   
3. กิจกรรมสรางสรรครีไซเคิล - -   
4. กจิกรรมลดพลังงานในหองเรียน - -   
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
6. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 7,000 7,000   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 



103 
 

6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษา

ตระหนักถึงความสำคัญของการลดและคัด
แยกขยะ และนำมาใชในชีวิตประจำวัน  

 

ตรวจความสะอาด
หองเรียนและบริเวณ
โรงเรียน   

 แบบบันทึกการตรวจ
หองเรียน 
 

 
7. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
 7.1 บุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 7.2  มีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี  
 7.3  นักเรียนมีรายไดเสริมจากการขายขยะ  
 7.4 สภาพแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน สะอาด นาอยู 

 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 

 

ลงชื่อ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาว  ทองหะรา) 
 ตำแหนง ครู อตัราจาง 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากศาสตรพระราชาอันมีคุณคาอเนกอนันต โรงเรียนวัดบอพระอินทรขอนอมนำ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางปฎิบัติ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ให
นักเรียน สามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสูงสุดใหแก
ประชาชนโดยถวนหนาสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภาวะการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศไทยทำใหการดำรงชีวิตของคน ในสังคมไทยไดนำเอาสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆดาน
เขามาใชในชีวิตประจำวัน แมกระทั่ง  สิ่งอุปโภคและบริโภคตางๆลวนอำนวยความสะดวกตอคนไทยในสังคม
ทั้งสิ้น  ดวยเหตุผลขางตน  ทำใหการใชชีวิตของคนไทยที่ผานมานั้นถงึแมจะไดรับความสะดวกสบายใน
เบื้องตนแตสิ่งที่ตามมาโดยไมรูตัวคือการดำรงชีวิตประจำวันที่ฟุมเฟอยทำใหคนในสังคมตองประสบกับปญหา
การดำรงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแกปญหาการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใชจาย
ฟุมเฟอย โดยเฉพาะรายจายในครอบครัวใหมีรายจายนอยลงได คือการดำรงชีวิตอยางพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 
  ดังนั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเปนโครงการหนึ่งที่เปนประโยชนตอนักเรียนโดยตรงเพราะได
ฝกปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได อันจะเปนประโยชน ตอครอบครัวและชุมชน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงไดจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและผักพ้ืนบาน กจิกรรมการออม กิจกรรรม
พัฒนาอาชีพ ทำใหนักเรียนไดฝกปฏิบัต ิ
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียน มีความรูตามศาสตรพระราชาโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพื่อฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียนและมีความรูความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
 2.3 เพื่อนำผลผลิตมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหนักเรยีน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 92 ของนักเรียน  มีความรูความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียง 
  2. รอยละ 92 ของนักเรียน กลาแสดงออก  ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 
  3. รอยละ 92 ของผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนได95 เขารวม
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียน  มีความรูความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียงอยูในระดับดี 
  2. นักเรียนกลาแสดงออก ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียนอยูในระดับดีมาก 
  3. ผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนไดในระดับดีมาก               
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน - ตลอดปการศึกษา คณะครู 
2. กิจกรรมออมทรัพย 
  2.1 ออมเงินทุกระดับชั้น 

- ตลอดปการศึกษา คณะครู 

3. กิจกรรมเกษตกรนอย 
  3.1 ปลูกผักสวนครัวทุกระดับชั้น 

1,000 ตลอดปการศึกษา คณะครู 

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 
  4.1 การสรางผลิตภัณฑ สินคา 

หรือผลงานของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

1,000 ตลอดปการศึกษา คณะครู 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ม.ีค.2563 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   2,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กจิกรรมสหกรณในโรงเรียน - -   
2. กิจกรรมออมทรัพย 
  2.1 ออมเงินทุกระดับชั้น 

- -   

3. กิจกรรมเกษตกรนอย 
  3.1 ปลูกผักสวนครัวทุกระดับชั้น 

1,000 1,000   

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 
  4.1 การสรางผลิตภัณฑ สินคา หรือผลงาน

ของนักเรียนทกุระดับชั้น 

1,000 1,000   

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
6. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 2,000 2,000   
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1.  รอยละ 92 ของนักเรียนมีความรู

ความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียง 
2.  รอยละ 92 ของนักเรียนกลาแสดงออก  

ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายได
ระหวางเรียน 

3. รอยละ 92 ของผลผลิตนำมาประกอบเปน
อาหารกลางวันใหกับนักเรียนได 

1.  การสังเกต   
2.  การสัมภาษณ 
3.  การประเมิน 
4.  ตรวจสอบผลผลิต 

1. แบบสังเกต 
2. แบบบันทึกการสัมภาษณ 
3. แบบประเมิน 
4. แบบบันทึก 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนมีความรูความสามารถตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.2 นักเรียนกลาแสดงออก มีความรูความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
 7.3 ผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนได 

 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     สงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการสงเสรมิสุขภาพในโรงเรียน  คือ  การใหมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณและ
สังคม  โดยสนองตอบตอปญหาสุขภาพ   และปลูกฝงพฤติกรรมทางดานสุขภาพที่ถูกตอง   สามารถ เปลี่ยน
ทัศนคติ  และการปฏบิัติโดยการมีสวนรวมของครอบครัว  ชุมชน  เพื่อการพัฒนาทักษะโดยรวมของกิจกรรม  
การฝกสุขนิสัยใหนักเรียนไดปฏิบัติจึงเปนนโยบายของโรงเรียน  เพื่อใหนักเรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีมีความมัน่ใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม สงผลใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น สามารถรวมกิจกรรม
ดานศิลปะตาง ๆ กับผูอื่นไดอีกดวย และนอกจากนั้นยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนและเพียงพอ  อันจะทำใหรางกายแขง็แรงมีภูมิตานทานโรค ใหความรู
นักเรียนดานสุขภาพอนามัยการรักษาความสะอาดรางกาย  และความสะอาดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมี
สุขลักษณะท่ีด ี  สะอาด  ปลอดภัย  ไรขยะ  อีกท้ังนักเรียนทุกคนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ  
และฝกปฏิบัติรับผิดชอบในดานตางๆ   ซึ่งเปนพื้นฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดีอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง   
 2.2. เพื่อใหนักเรียนดูแลปองกันการเกิดโรคมอืเทาปากไดดวยตนเอง   
 2.3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชองปากไดอยางถูกตอง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง    
รอยละ 92 
  2. นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง  93 
  3. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชอง
ปากไดอยางถูกตอง   รอยละ 93 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1.  นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดออกกำลงักายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง     
  2.  นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง   
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  3. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชอง
ปากไดอยางถูกตอง    
 
4. กจิกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. วางแผนดำเนินงาน - พ.ค.2562 คณะครู 
2. ดำเนินกิจกรรม 
1) จัดกิจกรรมปลอดเหาเบาหัวจัด

ใหมีการใสยาฆาเหา อยาง
ตอเนื่องสัปดาหละ 1 ครั้ง โดย
ซื้อยาและอุปกรณกำจัดเหาให
นักเรียนหญิงที่เปนเหาตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  

วิธีการใสยากำจัดเหา  เด็กทีเ่ปน
เจาหนาที่พยาบาลและ
คณะกรรมการนักเรียน  และ
คณะครูใสยากำจัดเหาให
นักเรยีนที่เปนเหา  โดยใสถุงมือ
สระผมใหเปยกหมาดๆ  

ใสยา คลุมดวยหมวกทิ้งไว 30 นาที 
นักเรียนมาสระผม  นวดดวย
ครีมนวด  สางผมดวยหวี
สำหรับหวเีหา  ลางใหสะอาด  
เช็ดดวยผาขนหนู  จนเสร็จ
เรียบรอยกอนกลับบาน 

2) จัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหาร 
มีการจัดซื้ออุปกรณการแปรง
ฟน แกว ยาสีฟน ใหนักเรียน
ทุกระดับชั้น โดยใหนักเรียนทุก
คนแปรงฟนหลังอาหารในตอน
พักกลางวันทุกวัน 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน
ออกกำลังกายเพือ่รางกายที่
แข็งแรง จัดซื้ออุปกรณกฬีาที่
เหมาะสมใหกับนักเรียนในแต
ละชวงวัย เพื่อใหนักเรียนได
ออกกำลังกายในชั่วโมงพละ

1,000 ตลอดปการศึกษา คณะครู 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
ศึกษาและตอนพักกลางวัน 

4) จัดกิจกรรมสงเสริมดูแลปองกนั
การเกิดโรคมือเทาปาก โดย
จัดซื้ออุปกรณลางมือ และ
อปุกรณทำความสะอาดพ้ืนและ
อุปกรณของเลนสำหรับเด็ก 
เพื่อปองกันการเกิดโรคมือเทา
ปาก 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ม.ีค.2563 ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   1,000  บาท 
 5.2 จากคากจิกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. วางแผนดำเนินงาน - -   
2. ดำเนินการตามแผน 1,000 1,000   
3. นิเทศ กำกับ ตดิตาม - -   
4. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 1,000 1,000   
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     
     

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1) นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดออก

กำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่
แข็งแรง    รอยละ 92 

2) นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือ
เทาปากไดดวยตนเอง  93 

3) นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี  และรูวิธีการดูแล
สุขภาพในชองปากไดอยางถูกตอง   รอย
ละ 93 

วัดน้ำหนักสวนสูง 
 
 
ตรวจสุขภาพ 
 
ตรวจสุขภาพ 

 แบบบันทึกน้ำหนักสวนสูง 
 
 
 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
แบบบันทึกสขุภาพ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในสุขภาพทั้งกายและใจของนักเรียน   
 7.2  นักสามารถใชชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข 

 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     ประชาสัมพันธ 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร สุขอราม 
ลักษณะโครงการ   (  /  ) ใหม   (    ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธโรงเรียน ถือเปนอีกหนึ่งในการนำขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวตางๆ 
ภายในโรงเรียน ทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ขอมูลขาวสารและ
เกร็ดความรูตางๆ ประชาสัมพันธและเผยแพรใหชุมชนทราบ กอใหเกิดความรูและความเขาใจอันดีตอกัน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานตางๆ อันจะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจกัน ในการพัฒนาแกไข
ปญหาการจัดการศึกษาและภารกิจตางๆ ของโรงเรียนใหดำเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ 
 2.2 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ ได  รอยละ 
95  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1.  โรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและ
หนวยงานตางๆ ในระดับดี 
  2.  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร 
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค.2562 นางสาวอุมาพร สุขอราม 
2. แตงตั้งกรรมการคณะทำงาน  พ.ค.2562 ผูอำนวยการ 
3. ประชุมวางแผน  พ.ค.2562 คณะครู 
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน 
 1) กิจกรรมจัดทำวารสาร 

แผนพับ ปายประชาสัมพันธ
โรงเรียน 

 2) กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศขอมูล เครือขายของ
สถานศึกษา 

2,500 ตลอดปการศึกษา นางสาวอุมาพร สุขอราม 
คณะครู 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ม.ีค.2563 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาวอุมาพร สุขอราม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   2,500  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - -   
2. แตงตั้งกรรมการคณะทำงาน     
3. ประชุมวางแผน     
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน 
 1) กิจกรรมจัดทำวารสาร แผนพับ ปาย

ประชาสัมพันธโรงเรียน 
 2) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ขอมูล เครือขายของสถานศึกษา 

2,500 2,500   

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
6. ประเมนิผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 2,500 2,500   
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสื่อ
ประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพร
ขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
 

สังเกต สอบถาม 
 

 แบบบันทึกขอมูล 
 

 
7. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริม
ความสัมพันธอนัดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 

 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอุมาพร สุขอราม) 
 ตำแหนง ธุรการ 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     ปรับปรุงแหลงเรียนรู 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 4 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ดวยพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ที่แกไขเพ่ิมเติมฉบับที2่ พ.ศ.2546 หมวดที่ 4 วาดวย
แนวการจัดการศึกษามาตรา22ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลกัวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรูและพฒันา
ตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุดขบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาจึงมีหนาที่ปฏิบัติโดยตรงอยูแลวดังนั้นจึงเปน
หนาที่ของครูอาจารยทีจ่ะสนองความรูความสามารถของเด็กโดยจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสำคัญ
โดยใหอำนาจบทบาทใหนักเรียนสืบเสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเองครูเปนเพียงผูควบคุมกำกับดูแลอำนวย
ความสะดวก  ทำใหนักเรียนสรางสถานการณการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยพานักเรียนไปแหลงการเรียนรูทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง การสังเกตการคิดวิเคราะห  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงมีหนาที่ในการพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ใหนักเรียนได
ศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตอไป      
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 โรงเรียนมีแหลงเรียนรู อยูในสภาพสมบูรณ พรอมใชงาน 
 2.2 นักเรียนและครูไดใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ  ๙๐  ของอาคารสถานที่ไดรับการซอมแซมใหใชงานไดดีเสมอและ 
  2. รอยละ  ๙0  ของภูมิทัศนถูกปรับปรุงใหสวยงามเสมอ 
  3. รอยละ  ๙0  ครุภัณฑที่ชำรุดถูกซอมแซมใหใชงานไดดีเสมอ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. อาคารสถานที่  ครุภัณฑตาง ๆ รวมทั้งภูมิทัศนถูกปรับปรุงใหอยูในสภาพใชงานไดในระดับดี
มาก 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค.2562 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
  -  กิจกรรมซอมแซมปรับปรุง

อาคารสถานที่ 
  -  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 
  -  กิจกรรมซอมแซมพัสดคุรุภัณฑ

ที่ชำรุดเสียหาย 
  -  กิจกรรมซอมแซมเครือ่งเลน

สนามเด็กเลนและสนามเด็กเลน 
-  กิจกรรม ๕ ส.(ทำความสะอาด

หองเรียนและบริเวณโรงเรียน) 

90,000 ตลอดปการศึกษา นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ม.ีค.2563 ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ 90,000 บาท จำแนกเปน 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   6,114.43  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - - - - 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
  -  กิจกรรมซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ 
  -  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 
  -  กิจกรรมซอมแซมพัสดุครุภัณฑที่ชำรุด

เสียหาย 
  -  กิจกรรมซอมแซมเครื่องเลนสนามเด็กเลน

และสนามเด็กเลน 
-  กิจกรรม ๕ ส.(ทำความสะอาดหองเรียนและ

บริเวณโรงเรียน) 

6,114.43 - - 6,114.43 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
4. ประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 6,114.43 - - 6,114.43 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
  เงินบำรุงการศึกษา  84,885.57 บาท 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. จัดทำโครงการ - - - - 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
  -  กิจกรรมซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ 
  -  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 
  -  กิจกรรมซอมแซมพัสดุครุภัณฑที่ชำรุด

เสียหาย 
  -  กิจกรรมซอมแซมเครื่องเลนสนามเด็กเลน

และสนามเด็กเลน 
-  กิจกรรม ๕ ส.(ทำความสะอาดหองเรียนและ

บริเวณโรงเรียน) 

84,885.57 - - 84,885.57 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
4. ประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 84,885.57   84,885.57 
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1.  นักเรียนรอยละ  100  ไดรับความสะดวก

ในการใชอาคารสถานที่และปลอดภัย 
2. นักเรียนและผูปกครองรอยละ 90  มี

ความพึงพอใจตอภูมิทัศนในโรงเรียน 

การประเมิน 
 

การประเมิน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมนิความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ท่ีสวยงามใหบริการนักเรียนทุกๆ หอง และพรอมใชงานไดเสมอ 

 

ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานงบประมาณ 
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โครงการ     อาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 1, 2, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาชาติที่สำคญัคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงทัง้รางกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู เพื่อใหมีศักยภาพสูงสุด อันเปนปจจัยหลักในการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน 
อันดับแรกของการพัฒนาคน คอืการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย เพราะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาดานจิตใจ 
อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคณุธรรมและจริยธรรมของเด็ก 
  อาหารนับวาเปนปจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดบักอน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนวัยที่กำลังเจริญเตบิโตมีความตองการสารอาหารครบทุกหมู ทำให
นักเรียนมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ถานักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนกจ็ะทำใหรางกายแข็งแรง 
สมบูรณ ไมมีอุปสรรคตอการเรียนการสอน และการเจริญเติบโตของนักเรียนตอไป 
  ดังนั้น ทางโรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือใหนักเรียนไดรบัประทานอาหาร
ทีม่ีสารอาหารครบทุกหมู ทำใหเปนผูที่มีสุขภาพอนามัยและสติปญญาทีเ่ฉลียวฉลาด รางกายเจริญเติบโต 
เหมาะสมตามวัย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ
เหมาะสมตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ด ี
 2.2 เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ  10๐  ของนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ
อยางเพียงพอ เหมาะสมตอความตองการของรางกาย 
  2. รอยละ  95  ของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ เหมาะสม
ตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
  2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค.2562 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 
2. จัดหาอาหารกลางวัน/อาหาร

เสริมนม 
 - จางเหมาะทำอาหาร

กลางวันนักเรียน 
 - รับอาหารเสริมนมจาก

เทศบาลตำบลสรางโศก 

424057.79 ตลอดปการศึกษา นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ม.ีค.2563 ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2563 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   424057.79   บาท 
 5.2 จากคากจิกรรมพฒันาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - - - - 
2. จัดหาอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
 - จางเหมาะทำอาหารกลางวันนักเรียน 
 - รับอาหารเสริมนมจากเทศบาลตำบล

สรางโศก 

424,057.79 424,057.79 - - 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
4. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 424,057.79 424,057.79 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ  10๐  ของนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ
อยางเพียงพอ เหมาะสมตอความตองการของ
รางกายและสุขอนามัยทีด่ี 
2. รอยละ  95  ของนักเรียนมีสุขภาพ
แขง็แรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  

สำรวจ 
 
 
 

ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 
 

แบบสำรวจ 
 
 
 

แบบชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ คร ูผูปกครองคณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียนและผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนม  

 

ลงชื่อ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา) 
 ตำแหนง ครู อัตราจาง 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา  นอกกลาง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”   คือ
โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ  งบประมาณที่รัฐชวยเหลือนั้นมี 5 สวนดวยกัน  คือ คาเลาเรียน  
แบบเรียน  เสื้อผา  คาอุปกรณการเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยจะไดรับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 สวน  คือ 
คาเสื้อผาและคาอุปกรณการเรียน ทั้งนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพจึงเปนโครงการที่สงเสริม
สนับสนุนดานการศึกษาและการลงทุนดานปญญา  ยังเปนโครงการที่ชวยลดภาระของผูปกครอง  และเปด
โอกาสใหเด็กไทยทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคณุภาพอยางทั่วถึงเทาเทียม  
  เพื่อสนองนโยบายและเพื่อชวยลดภาระของผูปกครอง  และเปดโอกาสใหเด็กไทยทุกคนไดเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงเทาเทียม  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงไดจัดทำ โครงการเรียนฟรี 15 ป 
อยางมีคุณภาพขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพือ่ใหนักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุน คาหนังสือเรยีน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน  ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน  
 2.2  เพื่อชวยลดภาระคาใชจายของผูปกครอง คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียนและ คาเครื่องแบบ
นักเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับหนังสือเรยีนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ 100 
  2. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับเงินสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
รอยละ   100 
  3. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับเงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ปการศึกษาละ 1 
ครั้ง รอยละ 100 
 3.2 ดานคณุภาพ 
  นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนวัดบอพระอินทร ทุกคนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1.  กิจกรรม ที่ 1 กิจกรรมหนูเรียน

ฟรีมีหนังสือครบ 
1.1 ประชุมครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาหาแนวทางและ
แตงตั้งคณะทำงาน 

1.2 วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อจัดหาแบบเรียนไดตรงตาม
หลักสูตร 

1.3 ประชุมภาคี 4 ฝาย 
1.4 จัดซื้อแบบเรียน มอบให

นักเรยีน 

ตามที่รับจัดสรร มีนาคม 2562 นางอรอุมา  นอกกลาง 

2.  กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมหนูเรียน
ฟรมีีชุดนักเรียน 

2.1 ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหาแนวทางและ
แตงตัง้คณะทำงาน 

2.2 สำรวจความตองการนักเรียน
,ผูปกครอง 

2.3 จายคาชุดนักเรียนใหกับ
ผูปกครองนักเรียน 

ตามที่รบัจัดสรร มีนาคม 2562 นางอรอุมา  นอกกลาง 

3.  กิจกรรม ที่ 3 กิจกรรมหนูเรียน
ฟรีมีอุปกรณ 

3.1 ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหาแนวทางและ
แตงตั้งคณะทำงาน 

3.2 สำรวจความตองการนักเรียน
,ผูปกครอง 

3.3 จายคาอุปกรณการเรียนใหกับ
นักเรียน 

ตามที่รับจัดสรร ภาคเรียนที1่  
มีนาคม 2562 
ภาคเรียนที่ 2 
ตุลาคม 2562 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

4.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - กันยายน  2562 
มีนาคม  2563 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

5.  การประเมินผล และรายงานผล - มีนาคม  2563 นางอรอุมา  นอกกลาง 
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5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   ตามทีไ่ดรับจัดสรร   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอยีดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

1.  กิจกรรม ที่ 1 กิจกรรมหนูเรียนฟรีมี
หนังสือครบ 

1.1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหา
แนวทางและแตงตั้งคณะทำงาน 

1.2 วิเคราะหหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อจัดหา
แบบเรียนไดตรงตามหลักสูตร 

1.3 ประชุมภาคี 4 ฝาย 
1.4 จัดซือ้แบบเรียน มอบใหนักเรียน 

ตามที่รับ
จัดสรร 

ตามที่รับ
จัดสรร 

- - 

2.  กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมหนูเรียนฟรีมีชุด
นักเรียน 

2.1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหา
แนวทางและแตงตั้งคณะทำงาน 

2.2 สำรวจความตองการนักเรียน,ผูปกครอง 
2.3 จายคาชุดนกัเรียนใหกับผูปกครอง

นักเรียน 

ตามที่รับ
จัดสรร 

ตามที่รับ
จัดสรร 

- - 

3.  กิจกรรม ที่ 3 กิจกรรมหนูเรียนฟรีมี
อุปกรณ 

3.1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหา
แนวทางและแตงตั้งคณะทำงาน 

3.2 สำรวจความตองการนักเรียน,ผูปกครอง 
3.3 จายคาอุปกรณการเรียนใหกับนักเรียน 

ตามที่รบั
จัดสรร 

ตามที่รับ
จัดสรร 

- - 

4.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
5.  การประเมินผล และรายงานผล - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 143,219 143,219 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1.  นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับ

หนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ 
100 

2.  นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจรอย
ละ  ๑๐๐ 

การสอบถาม 
 

การประเมิน 

แบบสอบถาม 
 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษานกัเรียนหรือผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน
โครงการเรียนฟรี 15 ป ฯ และสงบุตรหลานเขามาเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรอยางตอเนือ่ง 
 7.2  นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรแตงกายสะอาดเรียบรอย มีหนังสือ อุปกรณการเรียนครบทุกคน 

 

ลงชื่อ         ผูเสนอโครงการ 
 (นางอรอุมา  นอกกลาง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     ทุนปจจัยพื้นฐาน 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา  นอกกลาง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตผุล 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  หมวด  3  มาตรา 43 ไดบัญญัติไววา
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2545 หมวด 2  มาตรา 10 ไดบญัญัติไววา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  
และหมวด 8 มาตรา 60 ไดบัญญัติไววา “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มี
ความสำคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา (1) เปนเงิน
อุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคบัและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัด
โดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน” จึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาทีจ่ะตองดำเนินการตามขอบัญญัติดังกลาว 
  เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน) คือเงินงบประมาณที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จำเปนตอ
การดำรงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน  40,000  บาทตอป  ใหมีโอกาส
ไดรับการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อจัดสรรเงินอุดหนนุสำหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน) 
 2.2 เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนใหจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 
 2.3 เพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษาแกนักเรียนที่ยากจนใหไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนยากจนรอยละ  100 ไดรับงบประมาณสนับสนุน 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียนยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ - พฤษภาคม  

2562 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - พฤษภาคม  
2562 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

3. แตงตั้งผูรับผิดชอบ - พฤษภาคม  
2562 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

4. ดำเนินงานตามโครงการ 
    - สำรวจขอมูลนักเรียนยากจน 

ทีผู่ปกครองมีรายไดตอ
ครัวเรือนไมเกิน  40,000  
บาทตอป 

    - กรอกขอมลูในระบบขอมูล 
    - จัดสรรเงินอุดหนุน (คา

ปจจัยพื้นฐานสำหรับนกัเรียน
ยากจน)ใหนักเรียน 

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

มิถุนายน  2562 
 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

5.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - กันยายน  2562 
มนีาคม  2563 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

6.  การประเมินผล และรายงานผล - มนีาคม  2563 นางอรอุมา  นอกกลาง 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   ตามที่ไดรับจัดสรร   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

1. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ - -   
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
3. แตงตั้งผูรับผิดชอบ - - - - 
4. ดำเนินงานตามโครงการ 
    - สำรวจขอมูลนักเรียนยากจน ที่ผูปกครอง

มีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน  40,000  
บาทตอป 

    - กรอกขอมูลในระบบขอมูล 
    - จัดสรรเงินอุดหนุน (คาปจจัยพื้นฐาน

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

- - 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

สำหรับนักเรียนยากจน)ใหนักเรียน 
5.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
6.  การประเมินผล และรายงานผล - -   

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

- - 

 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวสัดุ 

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
-  นักเรียนทีย่ากจนไดรับเงินอุดหนนุ (คา
ปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

การดำเนินงานจัดซื้อ 
 

แบบจัดซื้อ 

-  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน การประเมิน แบบประเมิน 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนยากจนไดรับเงินอุดหนุน  (คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 
 7.2 นักเรียนยากจนสามารถจดัหาปจจัยพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 

 

ลงชื่อ         ผูเสนอโครงการ 
 (นางอรอุมา  นอกกลาง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     ซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร สุขอราม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จําเปน 
ตองมีวัสดุ อุปกรณอยางเพียงพอเหมาะสมกับการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งจะชวยเอือ้ตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตางๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะชวยพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงจัดทําโครงการจัดซื้อวัสดคุรุภัณฑสำนักงาน เพือ่สนองความตองการ
และความจำเปนทำใหงานเกิดความคลองตัวเกิดประโยชนตอโรงเรียน และผูเรียนอันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่จำเปนตอการใชงานในสำนักงาน  
 2.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทรรอยละ 100 มีวัสดุครุภัณฑใช ในการสนับสนุน
จัดกิจกรรม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระดับดีมาก 
  2. โรงเรียนมีวัสด ุครุภัณฑเพียงพอตอการใชงาน ระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมคณะครู แตงตั้ง

คณะทำงาน 
- พฤษภาคม 

2562 
ผูบริหารสถานศึกษา 

2. สำรวจความตองการและความ
จำเปนที่ตองการใชวัสดุ
ครุภัณฑตางๆ 

- ตลอดปการศึกษา 
2562 

นางสาวอุมาพร สุขอราม 

3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑตามความ
ตองการที่ใชอยางเหมาะสม 

5,500 
 

ตลอดปการศึกษา 
2562 

นางสาวอุมาพร สุขอราม 

4. การนิเทศ กำกับ ติดตาม - ตลอดปการศึกษา 
2562 

ผูบรหิารสถานศึกษา 

5. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม 2563 นางสาวอุมาพร สุขอราม 
 
5. งบประมาณ  
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   5,500   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทนุ 

1. ประชุมคณะคร ูแตงตั้งคณะทำงาน - -   
2. สำรวจความตองการและความจำเปนที่

ตองการใชวัสดุครุภัณฑตางๆ 
- - - - 

3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑตามความตองการที่ใช
อยางเหมาะสม 

5,500 
 

5,500 
 

- - 

4. การนิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
5. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 5,500 5,500 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช 
1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระ

อินทรรอยละ 100 มีวัสดุครุภัณฑใช ใน
การสนับสนุนจัดกิจกรรม 

2. การเรียนการสอนมคีุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ระดับดีมาก 

- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

- แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจ 
 
- แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจ 
 

 
7. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวัสดุครุภัณฑใช ในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม
และเพียงพอ  
 7.2  การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอุมาพร  สุขอราม) 
 ตำแหนง ธุรการโรงเรียน 
 

ลงชื่อ            ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเตอรเน็ต) 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที ่1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 5 
จุดเนน สพป. สระบุร ีเขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6 
กลยทุธ    ขอท่ี 4 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา  นอกกลาง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตผุล 
  ดวยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมกีิจกรรมตาง  ๆ ของโรงเรียนหลากหลาย  เชน  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน   การจัดทำอาหารกลางวัน  เปนตน ซึง่การจัดกิจกรรมตาง  ๆ  เหลานี้  มีความจำเปนตอง  ใช
ไฟฟาเพื่อเปนตัวชวยในการสองสวางทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  ใชพัดลม  ใชเครื่องเสียง  เปนตน  และ
การใชอินเตอรเน็ตในการสงขอมูลกบัหนวยงานตาง  ๆ  การใชในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน   
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นวาคาสาธารณูปโภคที่กลาวมาแลวนั้นมีความจำเปนอยางมากตอ
นักเรียน  คณะครูและผูปกครอง   ดังนั้นโรงเรียนจึงตองจัดทำโครงการเพื่อควบคุมการใชงานคาสาธารณูปโภค
ใหใชอยางคุมคาและประหยัดคาใชจายใหมากท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับนักเรียนและคณะครูทุกคน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียน รอยละ 100 มีความพึงพอใจในการใชน้ำใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
  2. คณะครู  รอยละ 100 มีความพึงพอใจในการใชน้ำ ใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  ผูบริหาร คณะครูและบุคลาการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนมี น้ำ ไฟฟา และอินเตอรเน็ตใชงานไดดี 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมชี้แจงโครงการ - พ.ค. 62 นางอรอุมา  นอกกลาง 
2. แตงตั้งคณะทำงาน - พ.ค. 62 นางอรอุมา  นอกกลาง 

3. กจิกรรมที่ตองดำเนินการ
ดังนี้คือ 

    3.1 คาไฟฟา (12 เดือน) 
    3.2 คาอินเตอรเน็ต (12 เดือน) 

73,000  1 พ.ค.62 –  
3 ม.ีค.63 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

4. ตรวจสอบหลักฐาน - กุมภาพันธ  
2563 

ผูบริหารสถานศึกษา 

5. สรุป รายงานผล - มีนาคม   2563 นางอรอุมา  นอกกลาง 
 
5. งบประมาณ  
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   73,000   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ - -   
2. แตงตั้งคณะทำงาน - - - - 
3. กิจกรรมท่ีตองดำเนินการดังนี้คือ 
    3.1 คาไฟฟา (12 เดือน) 
    3.2 คาอินเตอรเน็ต (12 เดือน) 

73,000  73,000  - - 

4. ตรวจสอบหลักฐาน - - - - 
5. สรุป รายงานผล - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง) 73,000 73,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมนิผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
 1. นักเรียน รอยละ 100 มีความพึง
พอใจในการใชน้ำใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
 2. คณะครู  รอยละ 100 มีความพึง
พอใจในการใชน้ำ ใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
 

1. ตรวจสอบการเบิกจาย 
2. ตารางการ

เปรียบเทียบในแตละ
เดือน 

1. เอกสารการเบิกจาย 
2. ตารางเปรียบเทียบ

คาใชจายคา
สาธารณูปโภค 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี ไฟฟา และอินเตอรเน็ตใชในการเรียนการสอน  
 7.2  การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ลงชื่อ         ผูเสนอโครงการ 
 (นางอรอุมา  นอกกลาง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชื่อ       ผูอนมุัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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สวนที่ 4 
การบริหารแผนงาน / โครงการ และงบประมาณไปสูความสำเร็จ 

 
  โรงเรียนไดกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ / กจิกรรมไวดังนี้ 
  1. การกำกบัติดตาม (Mornitoring) 
   1.1   จัดทำรูปแบบการกำกับติดตาม 
   1.2   จัดผูรับผดิชอบในการกำกับติดตามงาน 
  2. การประเมินผล (Evaluation) 
   2.1   แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
   2.2   สรางเครื่องมือประเมนิผล 
   2.3   ดำเนินการประเมินผล ทั้งกอนทำโครงการ เพื่อดูความเปนไปได ระหวางดำเนินโครงการ 
เพื่อดูความกาวหนา และปรับปรุงแกไข การดำเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดู ประสิทธิภาพ 
และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน 
  3. การตรวจสอบ 
   3.1   โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการที่ปฏิบัติบันทึกผล เพื่อปรับปรงุพัฒนา 
   3.2   คณะกรรมการโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาอุปสรรค และหาทางชวยเหลือสนับสนุน 
  4. การรายงานผล (Reporting) 
   4.1   รยงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมทีก่ำหนดไว โดยผูรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
   4.2   เมื่อสิ้นปการศึกษาโรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไวแตละปการศึกษา เพื่อนำไป
เปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง พฒันาการ ดำเนินงานในปการศึกษาตอไป 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนวดับอพระอินทร 

ที่  16  /2562 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2562 

........................................ 
  เพื่อใหโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำป ที่ครอบคลุมภารกิจหลักดานตางๆ ของโรงเรียน ที่เปน
แนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ และสรางความ
ศรัทธาใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562 ดังตอไปนี้ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ประธานกรรมการ 
 2. นายสำเนาว  อภิพงษ ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 3. นางอรอุมา  นอกกลาง  ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 4. นางขนิษฐา  การะเกตุ ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 5. นางดริญญา  ชัยปญญา ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 6. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง  ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 7. นางสาวรัตนพัฒน  ทองระหา ครูอัตราจาง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  มวงทอง ครพูี่เลี้ยง กรรมการ 
 9. นางสาวอุมาพร  สุขอราม ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
 10.นางสาววรรณภา  เงินพุม ครู ค.ศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
 
  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง รวมกัน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร
ใหเปนไปอยางเรียบรอย เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียนใหมากท่ีสุด 
  ทั้งนี ้ตั้งแต บัดนี้เปนตนไป 
   สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 

 ลงชื่อ              
  (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 



137 
 

บันทึกการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕62 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 
*********************************************************** 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจำปการศึกษา ๒๕62  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ป (ปการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖3) ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ในคราว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่  2   /๒๕62   เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2562        
ซึ่งเกิดจากความรวมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัด
บอพระอินทร และเห็นวาเปนประโยชนแกนักเรียนและโรงเรียนเปนอยางมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงขอขอบคุณคณะทางาน 

และใหใชเปนกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในป
การศึกษา ๒๕62  ใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายที่กำหนดไว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 
 

     (ลงชื่อ)        
        (นายสำเนาว  อภิพงษ)   
                 ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 


