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คำนำ 
 

 การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศกึษา
ระดับปฐมวัย สถานศึกษามคีวามจำเปนตองจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจำปที่สอดคลองกับนโยบาย
และกลยุทธของหนวยงานตนสังกัด โรงเรียนวัดบอพระอินทรเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดภารกิจและเงื่อนไขดังกลาวขางตน โรงเรียนจึงไดจดัทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 เลมนี้ขึ้นมา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ
ตามควยามตองการของหลักสูตรการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร และผูท่ีมี
สวนเก่ียวของมีความพึงพอใจ โดยทุกแผนงาน และโครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาเลมนี้ ใช
กระบวนการบริหารโครงการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การ
ตดิตามและประเมินผล เพ่ือใหการบริหารจัดการดำเนินการไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 ขอขอบคุณคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน ผูนำชุมชนที่
เปนกำลังสำคัญในการจัดทำแผนโครงการและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หวังวาทุก
ฝายที่เก่ียวของจะไดนำมาบริหารจัดการโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ 
 
 
  นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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สวนที่ 1  
บทนำ 

 
1. ขอมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทร ตั้งอยูที ่ 190 หมูที ่ 7 ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
รหัสไปรษณีย 18130 โทรศัพท 084-0566147 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 เปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัย ( อนุบาล 1 ) ถึงชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการ 1 หมูบาน 
ไดแก หมูท่ี 7 ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี อยูในกลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา หางจาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
 1.1 ประวัติโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปดทำการครั้งแรกเมื่อ วันที ่ 1 พฤษภาคม 2483 โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดบอพระอินทรเปนท่ีเรียนโดยการริเริ่มของนายสมพร  พรมออน นายชู อำพันรัตน นายเงนิ แกวนก 
ในวันเปดทำการสอน นายเกลื่อน คชาพงษ ปลัดกิ่งอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรีมา
เปนประธานในพิธีเปด ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบอพระอินทร ตำบลหนองบัว มีนายอนงค จันทรัศม ีมาดำรง
ตำแหนงครูใหญ  
  ตอมาในป พ.ศ.2512 ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียน โดยมีนายชั้ว มวงกรุง เปน
ครูใหญ รวมกันบริจาคเงินจำนวน 1,900 บาท จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 1 ไร 2 งาน และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2512 นายสุข นางสมลิ้ม ดีพันธ บริจาคท่ีดินใหโรงเรียนอีก 2 งาน 68 ตารางวา รวม เปนที่ดิน 2 ไร 68 
ตารางวา 
  ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดรับอนมุัติงบประมาณจากทางราชการกอสรางอาคารเรียนถาวร 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 และไดจางนางสาวชูศร ี พูลเขตกรม วุฒิ ม.ศ. 3 มาเปนครูจางสอน ตอมา
หองเรียนคับแคบจึงไดขอความรวมมือจากคณะลูกเสือชาวบาน รุน 760 อำเภอบานหมอ ตอเติมอาคารเรียน
ชั้นลาง 1 หอง มูลคา 12,000 บาท จนถึง พ.ศ.2520 จึงเลิกจางคร ูเนื่องจากเด็กมีจำนวนลดลง 
  วันที ่5 ธันวาคม 2519 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือเปน
การราชสักการะ คณะลูกเสือชาวบานอำเภอบานหมอไดจัดสรางเสาธงเหล็กพรอมฐานคอนกรีตกวาง 6 เมตร สูง 
12 เมตร มูลคา 21,000 บาท 
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  ป พ.ศ. 2551 ขณะนั้นนายพิบูลย ธรรมวิจารณ ผูอำนวยการโรงเรียนไดยายไปดำรงตำแหนงรอง
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงได
แตงตั้งนายดำริห เกตุมณี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบอพระอินทร รักษาการแทนในตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ขณะนั้นมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปที ่6 รวม 39 คน มีขาราชการ
คร ู1 คน ครูภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนคาจางจากองคการบริหารสวนตำบลสรางโศก 1 คน 
ตอมาเม่ือวันที่ 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 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาสระบุร ี เขต 1 ไดจัดสรรตำแหนงขาราชการครูมาใหอีกรวมขณะนั้น มีขาราชการคร ู 3 คน ครูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 1 คน ครูจางสอนโดยดำเนินการจางโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 ไดจัดสรรตำแหนงครูอัตราจาง 1 
ตำแหนง และครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มาใหอีก 1 ตำแหนง ขณะนั้น จึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 9 
คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวม 64 คน ในชวงนี้ถือวาโรงเรียนวัดบอพระอินทรเปน
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการพฒันาเปนอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  
  ตอมาจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น หองเรียนท่ีมีอยูไมพอเพียงกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วันที ่4 กันยายน 2553 ชาวบานบอพระอินทรจึงไดทอดผาปาขึ้นเพ่ือรวบรวมทุน
ทรัพยในการสรางอาคารใหกับ นักเรียนชั้นอนุบาล ดำเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ เม่ือเดือนตุลาคม 2553 
ยายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเขามาเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2554 นายบุญสง เกิดหลำ สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เปนตัวแทนมอบ ดร. ปญญา แกวเหล็ก 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต 1 เปนผูรับมอบ และนายสุชาติ เตหลิ่ม ผูอำนวยการ
โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งอาคารนี้มีชื่อวา อาคารบอพระอินทรรวมใจ มีมูลคา 
470,000 บาท 
  วันที่ 5 กันยายน 2554 ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียนโดยมนีายสุชาติ เตหลิ่ม 
เปนผูอำนวยการโรงเรยีนรวมกันจัดหาที่ดินเนื้อท่ี 5 ไร 78.8 ตาราง รวมเปนที่ดิน 7 ไร 1 งาน 46.8 ตาราง
วา และ ทานผูอำนวยการสุชาติ เตหลิ่ม ไดดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 
ก็เกษียณอายุราชการ 
  วันที่ 11 ธนัวาคม 2557 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัด
บอพระอินทรจนถึง วันที ่16 พฤษภาคม 2561  
  พ.ศ. 2557 ไดรับงบประมาณ 1,934,000 บาท เพ่ือกอสรางอาคารเรียน สปช.104/26     
ใตถุนโลง ดำเนนิการสรางเสร็จสงมอบวันที ่5 พฤศจิกายน 2558  
  พ.ศ. 2558 นางดริญญา ชัยปญญา  ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครผููชวย โรงเรียนวัดบอพระ
อินทร วันที่ 10 มีนาคม 2558 และในปเดียวกัน นางอรอุมา นอกกลาง ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครู
ผูชวย วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และรับยาย นางขนิษฐา การะเกต ุตำแหนงคร ู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 เงนิ
พุม ใหดำรงตำแหนงรกัษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร   อันดับที ่ 1 และนางอรอุมา 
นอกกลาง ใหดำรงตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร อันดับที่ 2  
   วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายยทุธกิจ ถาวรเกษตร ครูโรงเรียนวัดโปงกอนเสา อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
   วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ไดรับแตงตั้งเขารับราชการเปน
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครผููชวย กรณีมีความจำเปน หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 
   โรงเรยีนวัดบอพระอินทร ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศกัราช 2561 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
แนวของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ เปดการเรยีนการ
สอนอยู 2 ระดับ ไดแก ระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 116 คน มี
ผูอำนวยการ 1 คน ขาราชการคร ู 5 คน ครูอัตราจาง 1 คน ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ครูพระชวยสอน 1 รปู 
ลูกจางประจำ 1 คน ธุรการ 1 คน อยูในกลุมโรงเรียนบานหมอบรูพา  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงๆ ต่ำๆ ดินดีสีดำ ไมมี
แหลงน้ำธรรมชาติอาศัยน้ำใตดินเปนสวนใหญ แหลงชุมชนอยูใกลโรงงานปูนซีเมนต มีฝุนรบกวนคอนขางมาก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพแวดลอมของโรงเรยีนเต็มไปดวยความเปนธรรมชาติ อาคารเรียนและบริเวณโรงเรยีนมีตนไม
ลอมรอบ อากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศรมรื่นตลอดทั้งวัน นักเรยีนมีพ้ืนที่ในการทำกิจกรรมกลางแจงอยาง
เพียงพอ อากาศไมรอน ไมหนาวจนเกินไป  
 1.4 วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
  โรงเรียนวดับอพระอินทรมีวัตถุประสงคของการตั้งสถานศึกษาดังนี้ 
  1) เพ่ือจัดตั้งเปนโรงเรยีนเอกเทศแยกจากวัดบอพระอินทร 
  2) เพ่ือจัดทำใหเปนโรงเรียนประจำหมูบานใหบุตรหลานมาเรียนไดอยางสะดวกและทั่วถึง 
  3) เพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวม สนับสนุนในการจดัการศึกษา 
  4) เพ่ือใหบุตรหลานไดเขามาทำการศึกษาเลาเรียน มีความรู อานออกเขียนได และเปนพลเมืองดี
ของสังคม 
 1.5 โครงสรางพืน้ฐาน (ไฟฟา ประปา โทรศัพท การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม แหลงน้ำ 
ฯลฯ) 
  แหลงไฟฟาที่โรงเรียนใชสอยไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมไีฟฟาใชอยางเพียงพอโดยคำนึงถึง
ความประหยัด 
  แหลงน้ำโดยทัว่ไปชุมชน อาศยัน้ำจากใตดินในการปลูกพืชไร และโรงเรียนและชุมชนจะใชน้ำจาก
ประปาหมูบานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตางๆ  
  ดานการติดตอสื่อสาร โรงเรียนวัดบอพระอินทรใช โทรศัพทมือถือ และมีการติดตัง้อินเทอรเน็ต 
ติดตั้งระบบสารสนเทศในโรงเรียน มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูลตลอดจนมีความ
คลองตวัในการบริหารจัดการ 
  ดานการคมนาคม โรงเรยีนอยูหางจากถนนบานหมอ - พระพุทธบาท ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอระหวาง
อำเภอบานหมอกับอำเภอพระพุทธบาท จังหวดัสระบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี้โรงเรียนมีถนน
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เชื่อมตอจากโรงเรียนวัดบอพระอินทรไปตำบลหนาพระลาน ไปจังหวัดสระบุร ี ซึ่งทำใหการเดินทางมีความ
สะดวกสบาย แตมีขอจำกัดคือไมมีรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเปนการไมสะดวกสำหรับผูที่ไมมีรถสวนตัว 
 1.6 แหลงวัฒนธรรม/ แหลงเรียนรู 
  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินไดแก บอน้ำพระอินทร วัดบอพระอินทร ไรขาวโพด ไรผักหวาน
ปา บอน้ำโบราณ ภมูปิญญาทองถิ่นไดแก การทำไรผักหวานปา นายศิร ิ อวนแกว การทำขาวเกรียบผักหวาน 
ทองมวนผักหวาน นางอารีย หมูเตะ การตีกลองยาว โดย นายประเทือง ครุฑมณี และนายบุญสม  ดีพันธ 
 1.7 ผูบริหาร 
  ปจจุบัน นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร จนถึง
ปจจุบัน 
 1.8  ปรัชญาโรงเรยีน  
  ปญญา นารานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของเยาวชน 
 1.9  คำขวัญประจำโรงเรียน  
  เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
 1.10 อัตลักษณของโรงเรียน  
  รักสะอาด มารยาทดี สามัคค ีมีคุณธรรม 
 1.11 เอกลักษณของสถานศึกษา  
  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน 
 1.12 ตราประจำโรงเรียน  
  

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

 
รพ.พระพุทธบาท 

 ทีว่าการอําเภอ พระพุทธบาท 

ร.ร.วัดบ่อพระอินทร์ 

วัดบ่อพระอินทร์ 

ไปหนองโดน 

ถนนพหลโยธิน ไปลพบรีุ ไปกรุงเทพฯ 

ไปบ้านหมอ 
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2. ขอมูลนักเรียน 
 ปจจุบันโรงเรียนวัดบอพระอนิทรมีขอมูลเก่ียวกับนักเรียนดังนี้ 
 2.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน 
  2.2 จำนวนหองเรียน 8 หองเรียน 
 

จำนวนชั้นเรียน จำนวน
หองเรียน 

จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1.ระดับกอนประถมศึกษา 
   ชั้นอนุบาล 2. 
   ชั้นอนุบาล 3. 

 
1 
1 

 
13 
10 

 
4 
7 

 
17 
17 

 

รวมระดับกอนประถม 2 23 11 34  
2.ระดับประถม 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
   ชัน้ประถมศกึษาปที่ 2 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
8 
4 

12 
8 
7 
3 

 
5 
6 
5 
4 
5 
5 

 
13 
10 
17 
12 
12 
8 

 
 
 
 
 
 
 

รวมระดับประถม 6 42 30 72  
รวมทั้งสิ้น 8 65 41 106  

 

3.  ขอมูลครูและบคุลากรทางการศึกษา  
 จำนวนครูและบุคลากรที่มีอัตราอยูในโรงเรียน (ขอมูล 16 พ.ค.63) 
 

ที ่ ชือ่ - สกุล 
อายุ
(ป) 

ตำแหนง วฒุิ วิชาเอก 
สอน
ชั้น/
วิชา 

1 นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 43 ผูอำนวยการ
โรงเรยีน 

ค.ม. การบริหารการศึกษา - 

2 นางสาววรรณภา  เงินพุม 38 คร ูค.ศ.3 ค.ม. หลักสูตรและการสอน ป.2 
3 นางขนิษฐา การะเกตุ 36 ครู ค.ศ.1 ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล 
4 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 37 ครูผูชวย ค.บ. ชีววิทยา ป.3 
5 นางอรอุมา  นอกกลาง 43 คร ูค.ศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา ป.1 
6 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 27 ครู ค.ศ.1 ค.บ. คณติศาสตร ป.5-6 
7 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 28 ครูอัตราจาง ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.4 
8 นายบุญชวย อวมประเสริฐ 53 ชางไฟฟา ชั้น 4 ม.3 - - 
9 นางสาวอุมาพร สขุอราม  41 ครูธรุการ บธ.บ. การตลาด  

10 นางขวัญชนก มวงทอง 35 พ่ีเลี้ยงอนุบาล ม.6 - พ่ีเลี้ยง
อนุบาล 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร  
 4.1 สิ่งกอสราง  
  อาคารเรียนแบบ ป.1 ข 8 หอง     จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ใตถุนสูง 3 หอง   จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเอนกประสงค สปช 202/26 (โรงอาหาร)   จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเอนกประสงคบอพระอินทรรวมใจ (อนุบาล) 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 13 หอง แยกเปนหองเรียน 9 หอง ระดับปฐมวัยจำนวน 3 หอง ระดับประถม จำนวน 6 
หอง หองพิเศษ 4 หอง แยกเปน หองเก็บสื่อ จำนวน 1 หอง หองคอมพิวเตอร จำนวน 1 หอง หองเรียน
คุณธรรม จำนวน 1 หอง หองธุรการ จำนวน 1 หอง 
   
5. สภาพของชมุชน 
 5.1 ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับต่ำกวามัธยมตน 
 5.2 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจาง 
 5.3 ผูปกครองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
 



8 

6. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา 
 6.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  * ใหเขียนเครื่องหมาย ตามระดับคุณภาพของผลการประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย 

ระดับคุณภาพ 
กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ด ี ดเีลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก      
1.1  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ี และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
     

1.2  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคมุและแสดงออก
ทางอารมรณได 

     

1.3  มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม 

     

1.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

     

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
2.1  มีหลกัสตูรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลอง

กับบริบทของทองถิ่น 
     

2.2 จัดครใูหเพียงพอกับชั้นเรยีน      
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ      
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย 

และเพียงพอ 
     

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 

     

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุก
ฝายมีสวนรวม 

     

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการที่เนนเด็กเปนสำคัญ      
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน

อยางสมดลุเต็มศกัยภาพ 
     

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และ
ปฏิบัติอยางมีความสุข 

    
 

 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

     

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ
และพัฒนาเด็ก 

     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
  กำลังพัฒนา  ปานกลาง    ดี     ดีเลิศ   ยอดเยีย่ม  
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6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน * ใหเขียนเครื่องหมาย ตามระดับคุณภาพของผลการประเมิน 

 

มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ด ี ดเีลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน      
1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน      
 1.  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ 
     

 2.  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภปิราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

     

 3.  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม      
 4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
     

 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

     

 6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ 

     

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน      
 1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
     

 2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย      
 3. การยอมรับทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 
     

 4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม      
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
     

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา      
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือสนบัสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรยีนรู 
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มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ด ี ดเีลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการที่เนนเด็กเปนสำคัญ      
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
     

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีเ่อ้ือตอ
การเรยีนรู 

     

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำ

ผลมาพัฒนาผูเรียน 
     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กำลังพัฒนา  ปานกลาง    ดี     ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม  
 
 
7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตัวบงชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นำ้หนกั 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1  เดก็มีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดมีาก 
ตวับงชี้ที ่2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 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  ประสทิธภิาพของระบบประกันคณุภาพภายใน 
 
 

5.00 4.77 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นำ้หนกั 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตวับงชีอ้ัตตลักษณ    
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 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.27 ดีมาก 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบุงชี้ ตั้งแต 80 คะแนน ข้ึนไป    ใช     ไมใช 
   มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้    ใช     ไมใช 
   ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคณุภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช     ไมใช 
 
 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
7.2 ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตวับงชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศกึษา 
นำ้หนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตวับงชี้พืน้ฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1  ผูเรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 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  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 18.50 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศกึษา 
นำ้หนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ที ่6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่7  ประสทิธภิาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนา
สถานศกึษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตวับงชี้ที ่8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัด 

5.00 4.78 ดีมาก 

กลุมตัวบงชีอ้ัตตลักษณ    
ตัวบงชี้ที ่9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสยัทัศน พันธ

กิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที ่11 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.99 ดีมาก 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบุงชี้ ตั้งแต 80 คะแนน ข้ึนไป    ใช     ไมใช 
   มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้    ใช     ไมใช 
   ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคณุภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช     ไมใช 
 
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จุดเดน 
1. ดานผลการจัดการศึกษา 
  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคมสมวัย ดานสติปญญา โดย
สถานศึกษาเห็นความสำคัญในการบริการสุขภาพเด็กใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงไดรับประทานอาหารที่มี
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ประโยชน การออกกำลังกาย การจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมทุกหนวยการสอน
ตามแผน การจัดการเรียนรูและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอยางตอเนื่องสงผลใหเด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ัน
ตอไป มีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา มีผลพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาและมีผลการ
ดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย
ครอบคลุมงานทั้ ง 4 งานตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา และใชหลักการมีสวนรวมมี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง มีความรูและประสบการณในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาใน
ทุกดานสงผลใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี มีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก
อาคารเอ้ือตอการเรียนรู สะอาด ปลอดภัยและถูกสขุลักษณะ 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย คำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลใหเด็กไดพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาไดเหมาะสม
และสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว จัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก 
4.  ดานการประกันคณุภาพภายใน 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 11 มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย
มีการประเมินตนเองทุกปอยางตอเนื่อง ไดรับการประเมินจากหนวยงานตนสังกัดและจัดทำรายงานการ
ประกันคุณภาพการศกึษาเพ่ือเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและสารธารณชน 
จุดท่ีควรพฒันา 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  เด็กไดรับการกระตุนในการปรับตัวใหเขากับสังคม การปฏิบัติตนตามกฎของหองเรียน และ
สถานศึกษา ฝกรูจักการเปนผูนำผูตามที่ดี มีสมาธิในการเรียนรู มีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรู และสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัยอยางตอเนื่อง 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีการนิเทศชั้นเรียนยังไมสม่ำเสมอ ควรเสนอแนะใหครูจัดมุมประสบการณใหหลากหลาย
และปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ เพ่ือสงเสริมดานสติปญญา และผูบริหารควรจัดทำรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดหลังจากวันประชุม 15 วัน ใหเปนไปตามเกณฑ 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูขาดความตอเนื่องการจัดกิจกรรมบูรณาการเปนรายบุคคล กลุมเล็ก กลุมใหญ และเด็กไดลงมือ
กระทำเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา สังคม ดนตรี กีฬาที่
เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในเมื่อมีการประชุม ใหติดตามและบันทึกรายงานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฏ
กระทรวง พ.ศ. 2553 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553 

1.  ดานผลการจัดการศกึษา 
  เด็กควรไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม การปฏิบัติตนตามกกของหองเรียนและ
สถานศึกษาและรูจักการเปนผูนำผูตามท่ีดี มีสมาธิในการเรียนรู มีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจาก
การเรยีนรู และสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย โดยการฝกประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชน ตาดู หูฟง จมูกดม
กลิน่ ปากชิมรสชาติ มือสัมผัส เปนตน 
2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารควรสงเสริมใหครูจัดมุมประสบการณใหหลากหลายและปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ เพ่ือ
สงเสริมดานสติปญญา และควรมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด
หลังจากวันประชุม 15 วนั 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครคูวรจดักิจกรรมบูรณาการเปนรายบุคคล กลุมเล็ก กลุมใหญ ผานกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กได
เลนและลงมือกระทำเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ที่
เหมาะสมกับบริบทวฒันธรรมของเด็ก 
4.  ดานประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรประชุมและบันทึกรายงานการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553 
 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัตทิี่ดี (Good Practice) ของสถานศกึษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
  การบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กการนิเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัดบอพระอินทรเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารมุงการบริหารเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน
ใชระบบการนิเทศ โดยใชเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 2 กลุม คือ ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษามาเปนระยะ 2 ป พบวาความสำเร็จของการนิเทศภายใน 
คือบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ อันเกิดจากความรวมมือ ผลการพัฒนางานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูปกครองมีความพึงพอใจ
จำนวนนักเรียนมีแนวโนมสูงข้ึน ในปการศึกษา 2551 จำนวน 39 คน ปการศึกษา 2552 จำนวน 43 คน 
ปการศึกษา 2554 จำนวน 70 คน 
 
ระดบัประถมศกึษา 
จุดเดน 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนักสวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมี
คุณธรรม จริยธรรมเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียนรูจักบำเพ็ญประโยชนและ
เรยีนรูจากประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา ไมมีปญหาเรื่องการปกครอง รูจักดูแลตนเอง
ปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนมี
พัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไดระดับดีมาก เนื่องจากผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีสุขภาพ
รางกาย สมบูรณแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝรู ใฝเรียนอยางตอเนื่อง
สามารถพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน จุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา มารยาทดี มีวินัย น้ำใจงาม 
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2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาในระดบัประถมศึกษา
ครอบคลุมงานทั้ง 4 งาน ไดแก ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารทั่วไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็งมีความรู ความสามารถ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ภายในสถานศึกษา สะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ เนื่องจากผูบริหารเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.  ดานการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนโดยเขารับการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป มีการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู ประเมินการจัดการเรียนรู การประเมินแบบวัด แบบทดสอบทุกภาคเรียน สามารถจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญครบทั้ง 8 ขอ 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 15 มาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษา มีการประเมินตนเองทุกปอยางตอเนื่อง ไดรับการประเมินจากหนวยงานตนสังกัดและจัดทำ
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและตอสาธารณชน 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
  ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหคิดเปน ทำเปนและแกปญหา
เปนผานกระบวนการเรียนรูที่ยังไมมีความหลากหลาย และเขาถึงแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการเก็บขอมูลจากการศกึษาแหลงเรียนรูนั้นมาจัดทำเปนรายงาน 
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
มาจัดทำเปนรายงาน และสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพ่ิมมากข้ึน ใหรักษาระดับคุณภาพผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ตลอดไป 
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2.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  ผูบรหิารควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหสมบูรณครบถวนสามารถนำไปใชตามความตองการได
อยางสะดวกรวดเรว็ และควรนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือใหคุณภาพการเรียนการสอน
พัฒนาสูความเปนเลิศ และใหมีการรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด
ภายหลังจากการประชุม 15 วัน 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูควรไดรับการพัฒนาวิธีสอน/เทคนิคการสอนใหหลากหลาย เชน การทำโครงการ การสำรวจ 
การทำสิง่ประดิษฐ ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ การบนัทึกขอจากแหลงเรยีนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศกึษา มา
จัดทำเปนรายงาน และสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพ่ือฝกทักษะกระบวนการคดิใหมากยิง่ขึ้น 
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรประชุมและบันทึกรายงานการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสม่ำเสมออยางตอเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553 
 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบตัิท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  การนิเทศเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัดบอพระ
อินทรเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารมุงการบริหารเพ่ือใหเกิดกับผูเรียนใชระบบการนิเทศ โดยใชเทคนิควิธีที่
เหมาะสม 2 กลุม คือ ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษามาเปนระยะ 2 ป พบวาความสำเร็จของการนิเทศภายใน คือบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ อันเกิดจากความรวมมือ ผลการพัฒนางานเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของครู ทำให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูปกครองมีความพึงพอใจ จำนวนนักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น ในป
การศกึษา 2557 จำนวนนักเรียน 79 คน ปการศึกษา 2558  จำนวน 90 คน  ปการศกึษา 2559 จำนวน 
106 คน และในปการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 111 คน และไดรับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในปการศกึษา 2558 
2.  พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดกำหนดวิสัยทัศนป 2556 -2559 ในการพัฒนาผูเรียนการเรียนการ
สอนภาษาไทย กำหนดไววา อานคลอง เขียนคลอง โดยระบุเปาหมายใหนักเรียนอานคลอง เขียนคลอง มี
ความรูความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นเปนอันดับแรกและไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยข้ึนในโรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยใชนวัตกรรม The 
trainer practice นักเรียนตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดดำเนินการตามกิจกรรม ฝกปฏิบัติเปนผูสอนเพื่อน 
สอนนอง ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลาย ผลการดำเนินงาน พบวานักเรียนปกติสามารถอานคลอง เขียนคลอง
ทกุคน จะมีนักเรียนกลุมเด็กพิเศษที่มีการพัฒนาอานเขียนไดตามศักยภาพของตนเอง 
สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปญหา  
 - ขาดคอมพิวเตอรสำหรับใหนักเรียนไดฝกประสบการณ  
 - ครูและบคุลากรทางการศึกษามีจำนวนไมเพียงพอ 
 - ครูมกีารเปลี่ยนแปลงโยกยายบอยทำใหการจัดการเรียนการสอนไมตอเนื่อง 
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จุดเดน  
 - ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานไดด ี
 - สถานศกึษาไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสขุภาพระดับทอง รางวัลโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมวีิธีปฏิบัตทิีเ่ปนเลิศ 
 - ผูเรียนมีสขุนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
 - สถานศึกษามีความสัมพันธกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาด ี
 - ผูเรยีนมีคณุธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
 - ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤตปิฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชพี 
 - ครูทุกคนอยูในวยักำลังทำงาน มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบในหนาที่สูงทุกคน 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอจำนวนนักเรียนในหองเรยีน 
 - สถานศึกษาควรเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระฯ 
 
8. โครงสรางการบริหารโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

บริหาร 
งานทัว่ไป 

บริหารงาน 
งบประมาณและแผน 

ผูอำนผูอำนวยการโรงเรีวยการโรงเรียยนน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ 

บริหาร 
งานวิชาการ 

บริหาร 
งานบุคคล 

ธรุการ นักการ 
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9. คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร ป 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2562 
 ระดับปฐมวัย 
 รอยละของนักเรยีนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น จำนวนเต็ม 
ผลการประเมนิพัฒนาการนักเรียนดาน ครบทั้ง 4 

ดาน 
รางกาย 

อารมณ 
จิตใจ สังคม สติปญญา 

อ.2 17 15 17 17 14 14 
อ.3 17 17 17 17 17 17 
รวม 34 32 34 34 31 31 

รอยละ 100 94.12 100 100 91.18 91.18 
 

ผูอำนวยการโรงเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

นายสำเนาว  อภพิงษ 
ประธานกรรมการ (ผูทรงคุณวฒุ)ิ 

นายศิร ิ  อวนแกว 
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

นางอารีย  หมูเตะ 
กรรมการ (ตัวแทนผูปกครอง) 

นางสมจิตร  มีเจริญ 
กรรมการ (ผูแทนองคกรชุมชน) 

นายสุทิน   ชาวไทย 
กรรมการ (ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

นางประณีต  สิงหเถือ่น 
กรรมการ (ผูแทนศิษยเกา) 

พระสมประเสริฐ  กิตติฐาโน 
กรรมการ (ผูแทนพระภิกษุ) 

นางอรอุมา  นอกกลาง 
กรรมการ (ผูแทนครู) 
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 ระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 1) รอยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น  

รายวชิา(พ้ืนฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
 

หน
าที่

พล
เม

ือง
 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ปอ
งกั

นก
าร

ทุจ
ริต

 

ป.1 11 5 6 6 2 12 5 9 10 7 11 
ป.2 4 6 4 4 7 7 10 10 9 4 7 
ป.3 11 16 13 17 17 17 17 17 17 14 17 
ป.4 12 12 8 12 12 8 12 12 12 12 10 
ป.5 10 10 10 10 10 11 12 10 12 7 12 
ป.6 8 5 8 8 8 8 8 8 8 5 8 
รวม 56 54 49 57 56 63 64 66 68 49 65 

รอยละ 77
.7

8 

75
.0

0 

68
.0

6 

79
.1

7 

77
.7

8 

87
.5

0 

88
.8

9 

91
.6

7 

94
.4

4 

68
.0

6 

90
.2

8 

 
 2)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดขีึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรยีน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ด ี ดีเยี่ยม 
ป.1 13 0 5 8 0 8 61.54 
ป.2 10 0 6 1 3 4 40.00 
ป.3 17 0 2 2 13 15 88.24 
ป.4 12 0 2 2 8 10 83.33 
ป.5 12 0 4 3 5 8 66.67 
ป.6 8 0 0 4 4 8 100 

รวม 72 0 19 20 33 53 73.61 
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 3)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศกึษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ด ี ดีเยี่ยม 
ป.1 13 0 0 13 0 13 100.00 
ป.2 10 0 0 7 3 11 100.00 
ป.3 17 0 0 0 17 17 100.00 
ป.4 12 0 0 0 12 12 100.00 
ป.5 12 0 0 3 9 12 100.00 
ป.6 8 0 0 0 8 8 100.00 
รวม 72 0 0 23 49 72 100.00 

 
 4)  รอยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ปการศึกษา 2562 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในระดับผานขึน้ไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผาน 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี 
ดี

เยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 4 4 8 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 0 6 2 8 100 
3. ความสามารถในการแกปญหา 0 0 1 7 8 100 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 0 0 0 8 8 100 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 0 0 0 8 8 100 

รวม 0 0 11 29 40 100 
 
11. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเรียนระดับชาต ิ(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2562 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ดานภาษาไทย 54.61 46 46.46 

ดานคณิตศาสตร 53.46 45.64 44.94 
รวมความสามารถทั้ง 2 ดาน 54.03 45.82 45.7 
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 2)  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ปการศึกษา 2561 – 2562 
 

ความสามารถ ปการศกึษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ดานภาษาไทย 52.46 54.61 2.15 
ดานคณิตศาสตร 39.74 53.46 13.72 
รวมความสามารถทั้ง 2 ดาน 46.10 54.03 7.93 
 
12. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6 
 1)  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 54.43 38.31 37.61 38.67 
คณิตศาสตร 36.43 31.6 31.6 32.9 
วิทยาศาสตร 37.54 34.59 34.3 35.55 
ภาษาอังกฤษ 31.07 33.3 30.86 34.42 

 
 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561–2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2561 ปการศกึษา 2562 
รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย 47.85 54.43 6.58 

คณิตศาสตร 39.17 36.43 -2.74 

วิทยาศาสตร 36.04 37.54 1.5 

ภาษาอังกฤษ 34.17 31.07 -3.1 

 
13. พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรชักาลที่ 10 
 การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง- มีคุณธรรม 
 3. มีงานทำ - มีอาชีพ 
 4. เปนพลเมืองดี 
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14. นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ป 2563 
 นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
 นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
15. จุดเนนและเปาหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 1 ป 2563 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจดัการที่ไดมาตรฐาน 
 2. สถานศกึษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศกึษาการนิเทศภายในที่เขมแข็ง 
 4. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการทั้ง 4 ดานในระดับดี 
 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อานออกเขียนได และสถานศึกษาปลอดการอานไมออกเขียนไมได
เมือ่สิ้นปการศึกษา 
 6. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจการสือ่สารภาษาอังกฤษไดเหมาะสม ตามระดับชัน้ 
 7. ผลการสอบ O-NET และ NT สูงกวาระดับประเทศหรือเพิ่มขึ้น ไมต่ำกวารอยละ 3 
 8. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
 9. 1. หองเรยีน 1 โครงงาน 
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สวนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษา ปการศกึษา 2563 

 
วสิัยทัศนโรงเรยีน 

  สงเสรมิโอกาสดานการศกึษา พัฒนากระบวนการเรยีนรู มุงสูคุณภาพผูเรียน พากเพียรสูไทยแลนด 
4.0 เพิ่มพูนการศกึษาดวย ICT พัฒนาใหผูเรียนเกง มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชาสู
สถานศึกษา ชุมชนรวมพัฒนาดวยความสามัคคี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน” 

 
พันธกิจ 

 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ 
ทุกวัย 
  2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา อัตลักษณ เอกลักษ คำขวัญของโรงเรียน 
และจุดเนนของเขตพ้ืนที ่รกัความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชามาใชใน
การดำเนินชีวิต 
  3. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  ความสามารถ  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
  4. จัดกระบวนการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคดิวิเคราะห 
สามารถนำไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรม วัดและประเมนิผลที่
หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
  5. พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่เนนหลักธรรมมาภิ
บาล 
  6. พัฒนาสถานศึกษาใหมีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอ
การเรียนรูของนักเรียน 
  7. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครฐั เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถ่ิน และสรางภาคี
เครอืขาย  ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการ
ระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

คานิยม 12 ประการ 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
  2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม  
  3. กตญัูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
  4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม  
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผือ่แผและแบงปน  
  7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง  
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
  9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
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  10. รูจกัดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมือ่ยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมที่จะ
ขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี  
  11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายตำ่ หรอืกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  
  12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 
คณุลักษณะอันพึงประสงค 

  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     1.1 เปนผลเมืองที่ดขีองชาต ิ 
     1.2 ธำรงไวซึ่งความเปนไทย 
     1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
     1.4 เคารพเทดิทนูสถาบันพระมหากษัตริย 
  2. ซือ่สตัย สุจริต 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอคนเองท้ังกาย และวาจา ใจ 
     2.2 ประพฤติตรงตามเปนจริงตอผูอื่นทั้ง 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 และสามารถนำไปใชในชีวติประจำวันได 
  5. อยูอยางพอเพียง 
    พฤติกรรมบงชี้ 
     5.1 ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
     5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตวัเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 
  6. มุงม่ันในการทำงาน 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
      6.2 ทำงานดวยเพียงพยายามและอดทนเพื่อใหสำเร็จตามเปาหมาย 
  7. รักความเปนไทย 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญกูตเวที 
      7.2 เหน็คณุคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
      7.3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 
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  8. มีจิตสาธารณะ 
     พฤติกรรมบงชี้ 
      8.1 ชวยเหลือผูอ่ืนดวยดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
      8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 
 

เปาประสงคหลัก 
  1. ประชากรวยัเรยีนทุกคนไดรับการศกึษาอยางทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
  2. ผูเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา อัตลักษณ เอกลักษ คำขวัญของโรงเรียน และจุดเนน
ของเขตพ้ืนที่ รักความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชามาใชในการดำเนิน
ชีวิต 
  3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  4. ครจูัดกระบวนการเรยีนสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคดิวิเคราะห 
สามารถนำไปประยุกตใชไดในชีวติจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรม วัดและประเมินผลที่
หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
  5. โรงเรียนมกีระบวนการการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่เนนหลักธรรมมาภิ
บาล 
  6. สถานศกึษาใหมีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการ
เรียนรูของนักเรียน 
  7. ชุมชน  ผูปกครอง  และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คณุภาพ 

 
ประเด็นกลยุทธ 

 
ประเดน็กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา อัตลักษณ เอกลักษ คำขวัญของโรงเรียน และจุดเนนของเขตพ้ืนที ่สามารถใชเทคโนโลยเีพ่ือเปน
เครื่องมือในการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิ
บาล และการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยยดึนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ประเดน็กลยุทธที่ 4 พัฒนาและปรบัปรุงอาคารสถานที ่การใชเทคโนโลย ีICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหมีสภาพที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเตม็ศักยภาพ 
ประเด็นกลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือขาย ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรยีนและหนวยงาน
อ่ืนที่เก่ียวของใหมาชวยในการระดมทนุในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 
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กลยุทธระดับโรงเรียน (Strategy) 
 
  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร กำหนดใหมปีระเด็นกลยุทธในการดำเนินงานของโรงเรียน 5 ประเด็นกล
ยุทธ ดงันี้  
  
ประเดน็กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อัตลักษณ เอกลักษ คำขวัญของโรงเรียน และจุดเนนของเขตพ้ืนที ่สามารถใชเทคโนโลยเีพ่ือเปน
เครื่องมือในการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ประเดน็กลยุทธที่ 2 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิ
บาล และการมสีวนรวมของทุกฝาย โดยยึดนกัเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ประเด็นกลยุทธที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหมีสภาพที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
ประเด็นกลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือขาย ระหวางโรงเรยีนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียนและหนวยงาน
อ่ืนที่เก่ียวของใหมาชวยในการระดมทนุในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 
 

 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทกุคนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อัตลักษณ เอกลักษ คำขวัญของโรงเรียน และจุดเนนของเขตพ้ืนที ่สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปน
เครื่องมือในการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏบิัติ 
 ตัวชี้วัด 
  1. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสขุนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ในระดับด ี
  2  รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมรณได ในระดับดี 
  3.  รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม ในระดับดี 
  4.  รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรูได ในระดับดี 
  5.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ใน
ระดับดี 
  6.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา ในระดับดี 
  7.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  8. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับด ี
  9. รอยละของผูเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดี 
  10. รอยละของผูเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ในระดับดี 
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  11. รอยละของผูเรยีนที่มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับดี 
  12. รอยละของผูเรียนที่ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ในระดับดี 
  13. รอยละของผูเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ในระดับดี 
  14. รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ในระดับดี 
  15. คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ของการสอบการอาน (RT) สูงกวาเพิ่มข้ึน 
  16. คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (NT) สูงกวาระดับประเทศและเพ่ิมขึ้น 
  17. คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) 4 กลุมสาระการเรยีนรู สูงกวาระดับประเทศและเพ่ิมขึ้น 
 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏบิัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธภิาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
 ตัวชี้วัด 
  1. จำนวนครูที่เพียงพอตอการจัดชั้นเรียน 
  2. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ 
  ๓. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ   
  4. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
  5. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  6 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
  7. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู  
  8. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  9. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน 
  10. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
กลยุทธที ่3 พัฒนาระบบการบริหารจดัการศกึษาใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
และการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
 ตัวชี้วัด 
  1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
  2. จำนวนการใหบริการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 
  3. มีหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสตูรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
  4. จำนวนประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
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  5. จำนวนโอกาสใหเดก็ไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 
  6. มีเปาหมาย วิสัยทศัน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  7. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 
  8. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
กลยุทธที ่4 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที ่การใชเทคโนโลย ีICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหมีสภาพที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 
  1. จำนวนแหลงเรยีนรูและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ 
  2. สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 
  3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ และการจัดการเรียนรู 
  4. จำนวนการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู 
 
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือขาย ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ชมุชนกับโรงเรยีนและหนวยงานอื่นที่
เก่ียวของใหมาชวยในการระดมทุนในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 
 ตัวชี้วัด 
  1. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมลูสะทอนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู 
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สวนที่ 3 
โครงการและงบประมาณ 

 
1. สรุปงบประมาณที่ไดรับ หรือประมาณการ (เงนิอุดหนุนรายหัว) (นักเรียน 116 คน) 
 

ที ่ รายการ 
เงินคงเหลือ 
 (ยกมา) 

ประมาณการรายรับ รวม 

1 เงนิอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 145,974.63 213,600.00 359,574.63 

2 เงนิปจจัยพ้ืนฐานนักเรยีนยากจน 0 0 0 

3 คาหนังสือ 35,620.00 63,427.00 99,047.00 

4 คาเสื้อผา 0 39,720.00 39,720.00 

5 คาอุปกรณการเรียน 0 38,780.00 38,780.00 

6 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5,082.00 53,980.00 59,062.00 

7 เงนิโครงการอาหารกลางวัน (จากอบต.) 0 464,000.00 464,000.00 

8 เงนิดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 

9 เงนิรายไดสถานศึกษา (ถามี) 199,286.77 0 199,286.77 

10 
เงนิสนับสนุนทองถ่ิน ตามโครงการ 
สงเสริมสุขภาพ  (กองทุนฯ เทศบาล) 

0 27,360.00 27,360.00 

11 เงนิอุดหนุนโรงเรียนขนาดเล็ก 35,027.94 58,000.00 93,027.94 

  รวมทั้งสิ้น 420,991.34 900,867.00 1,379,858.34 

 

2. สรุปงบประมาณตามกลยทุธ โครงการ/กิจกรรม ปการศกึษา 2563 
 

กล
ยุทธ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบโครงการ 

1 1 โครงการบานนักวิทย สายสืบ 2,000 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและโรงเรยีนของหนู 

สูพัฒนาการ 4 ดาน 
18,000 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

 3 โครงการจัดซื้อวัสดุ คุรุภัณฑการศึกษา 54,500 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
 4 โครงการจัดซื้ออุปกรณวิทยาศาสตร 11,000 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
 5 โครงการยกระดับการเรียนรู 9,500 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
 6 โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 18,000 นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ 
 7 โครงการคุณธรรม สอบธรรมะ เด็กดีกตัญู

แผนดิน วันสำคัญทางศาสนา สูอัตลักษณ
สถานศึกษา 

8,500 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 

 8 โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย 
ตอตานยาเสพติด 

24,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

 9 โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 27,360 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
 10 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

โรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม 
0 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
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กล
ยุทธ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบโครงการ 

 11 โครงการวันสำคัญ 5,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง* 
 12 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสี

เขียว) 
2,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง* 

 13 โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจ
พอเพียง) 

1,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง* 

 14 โครงการเสริมทักษะอาชีพ 1 โรงเรียน 1 
อาชีพ 

1,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง* 

 15 โครงการพัฒนาผูเรียนลูกเสือ-เนตรนารี  26,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 16 โครงการทัศนศกึษา 35,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 17 โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 0 นางอรอุมา  นอกกลาง 
 18 โครงการทุนปจจัยพ้ืนฐาน 0 นางอรอุมา  นอกกลาง 
 19 โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 0 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 

2 1 โครงการจางพี่เลี้ยงอนุบาล 96,000 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
 2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 20,000 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
 3 โครงการจางครูภาษาอังกฤษ 75,600 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
 4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 18,000 นางสาววรรณภา  เงินพุม* 

3 1 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 500 นางสาววรรณศิร ิ ดวงประเทศ 
 2 โครงการนิเทศภายใน 500 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
 3 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 500 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
 4 โครงการซื้อวัสดุ คุรุภัณฑ สำนักงาน 4,000 นางสาวอุมาพร  สุขอราม 

4 1 โครงการปรับปรุงอินเตอรเน็ต 14,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
 2 โครงการจัดสภาพแวดลอม ปรับปรุงแหลง

เรียนรู และการบริการ 
11,000 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

 3 โครงการประชาสัมพันธ 2,000 นางสาวอุมาพร  สุขอราม 
 4 โครงการคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา+domain 

website) 
60,000 นางอรอุมา  นอกกลาง 

5 1 การมีสวนรวมของกรรมการสถานศกึษา
ผูปกครอง 1,000 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

  รวม 545,960  
 
** หมายเหตุ  กันไวสำรองจาย 26% รวม งบดุล =  191,960.95 + 390.39 = 192,351.34 บาท 
   กันเงิน โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม และโครงการเรียนฟรี 15 ป 
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3. สรุปงบประมาณตามโครงการสนับสนนุคาใชจายในการจดัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผเรียน 
 
ที ่ กลุมงาน  โครงการ เงิน 
1 บริหารงาน 

วิชาการ 
1 โครงการจัดซื้อวัสดุ คุรุภัณฑการศึกษา 54,500 
2 โครงการจัดซื้ออุปกรณวิทยาศาสตร 11,000 
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 500 
4 โครงการยกระดับการเรียนรู 9,500 
5 โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 18,000 
6 โครงการนิเทศภายใน 500 

7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 500 
8 โครงการคุณธรรม สอบธรรมะ เด็กดีกตัญูแผนดิน วันสำคัญทางศาสนา 

สูอัตลักษณสถานศึกษา 
8,500 

9 โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 24,000 
2 ปฐมวัย 1 โครงการบานนักวิทย สายสืบ 2,000 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและโรงเรียนของหนู สูพัฒนาการ 4 ดาน 18,000 
3 โครงการจางพี่เลี้ยงอนุบาล 96,000 

3 บริหารงาน 
บุคคล 

1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 20,000 
2 โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง 1,000 
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครแูละบุคลากร 18,000 

4 บริหารงาน 
ทั่วไป 

1 โครงการวันสำคัญ 5,000 
2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว) 2,000 
3 โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 1,000 
4 โครงการเสริมทักษะอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1,000 
5 โครงการพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ-เนตรนาร ี 26,000 
6 โครงการทัศนศกึษา 35,000 
7 โครงการปรับปรุงอินเตอรเน็ต 14,000 
8 โครงการจัดสภาพแวดลอม ปรับปรุงแหลงเรียนรู และการบริการ 11,000 
9 โครงการประชาสัมพันธ 2,000 

5 บริหารงาน 
งบประมาณ 

1 โครงการคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา+domain website) 60,000 
2 โครงการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สำนักงาน 4,000 

   รวม 443,000 
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4. แหลงงบประมาณอ่ืนๆ ทุกรายการ ที่โรงเรียนไดรับ เชนงบประมาณอาหารกลางวัน งบประมาณคาเสื้อผา 
คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน และงบประมาณทีโ่รงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ  

 
ที ่ กลุมงาน  โครงการ งบ 

ประมาณ 
แหลง 

งบประมาณ 
1 บริหารงาน 

ทั่วไป 
1 โครงการสงเสริมสุขภาพ  

(กองทุนฯ เทศบาล) 
27,360 เทศบาลตำบลสรางโศก 

  2 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
และโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม 

0 ศูนยการศึกษาพิเศษ 

2 บริหารงาน 
งบประมาณ 

1 โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 177,547 สพฐ. 

  2 โครงการทุนปจจัยพ้ืนฐาน 0 สพฐ 
 

 
3 โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 464,000 เทศบาลตำบลสรางโศก 

3 บริหารงานบุคคล 3 โครงการจางครภูาษาอังกฤษ 75,600 รายไดสถานศึกษา 
   รวม 744,507  
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แผนงานวิชาการ 
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โครงการ     โครงการจัดซื้อวัสด ุคุรุภัณฑการศึกษา 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบรุี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ  
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ผูเรียนตองมีความรู และทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน การเรียนการสอนให
ความรูแกนักเรียนนั้น  นอกจากจะใหความรูเฉพาะในหองเรียนแลวการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
เรียน และอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน  มีความจำเปนท่ีจะตองเปดโลก
กวางทางการศึกษาใหนักเรียน ไดแสวงหาความรูเพ่ิมเติมสามารถใชสื่อตาง ๆ ในการแสวงหาความรูรวมท้ัง
แสดงศักยภาพที่มีอยูของนักเรียนใหผูอ่ืนรับรู  โดยผานกิจกรรมการทำใหนักเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียน สนุก
กับการเรียนและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ ดีขึ้นและ 
บรรลุไปสูเปาหมายของหลักสูตร  อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงเห็นสมควรจัดทำ
โครงการจัดซื้อวัสด ุครุภุัณฑการศกึษาขึ้น 
 
2. วัตถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือใหครูไดมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ และคุรุภณัฑใชในการจัดการเรยีนการสอน อยางพอเพียง 
 2.2 เพื่อครูและนักเรียน สามารถใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ คุรุภัณฑที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธภิาพ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  มสีื่อ วัสดุ อุปกรณ และคุรุภัณฑใชในการจัดการเรียนการสอน ที่เอ้ือตอการเรยีนรูของนักเรียน 
พอเพียงกับการใชงานโดยรวม รอยละ 100 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ และคุรุภัณฑที่มีคุณภาพใชในการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู พอเพียงกับการใช
งานอยูในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  ประชุมครู สำรวจความตองการ และ

ความจำเปนที่ตองการใชวัสดแุตละ
หองเรยีนและหองปฏิบัติการตางๆ 

- พฤษภาคม 2563 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

2.  จัดซือ้วัสดุการศึกษาตามความ
ตองการที่ใชในการจัดทำสื่อการเรียน
การสอนแตละหองเรียน 

18,600 
18,600 

 

มิถุนายน 2563   
พฤศจิกายน 2563 

นางขนิษฐา  การะเกตุ 

3. จัดซื้อแบบรายงานผลการเรียน (ปพ.) 
และแบบบันทึกขอมลูผลการเรียนและ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

650 
650 

มิถุนายน 2563   
พฤศจิกายน 2563 

ครูวิชาการ 

4. จดัซื้อคุรุภัณฑการศึกษา 16,000 พฤษภาคม 2563-
มีนาคม 2564 

 

5.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - ตลอดปการศกึษา 
2563 

ผูบริหารสถานศกึษา 

6.  การประเมนิผลและรายงาน - มีนาคม 2563 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ 38,500 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ - บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1.  ประชุมครู สำรวจความตองการ และความ
จำเปนที่ตองการใชวัสดุแตละหองเรียนและ
หองปฏิบัตกิารตางๆ 

- - - - 

2.  จัดซือ้วัสดุการศึกษาตามความตองการที่ใช
ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแตละ
หองเรยีน 

18,600 
18,600 

 

18,600 
18,600 

 

- - 

3. จัดซื้อแบบรายงานผลการเรียน (ปพ.)และ
แบบบันทึกขอมลูผลการเรียนและรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

650 
650 

650 
650 

- - 

4. จดัซื้อคุรุภัณฑการศึกษา 16,000 16,000   
4.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
5.  การประเมนิผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 54,500 54,500 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1.  ครูและนักเรียนมสีื่อ วัสดุ อุปกรณ และ

คุรุภัณฑใชในการจัดการเรียนการสอน ที่
เอ้ือตอการเรยีนรูของนักเรยีน พอเพียงกับ
การใชงานโดยรวม รอยละ 90 

- สำรวจ สือ่ วัสด ุและ
อุปกรณ 
 
 

- แบบสำรวจ 
 
 
 

2.  ครูและนักเรียนสามารถใช สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ และคุรุภัณฑที่มีคุณภาพใชในการ
เรียนการสอน อยูในระดับดีมาก 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ดานปริมาณ 
  มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ และคุรุภัณฑใชในการจัดการเรียนการสอน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 
พอเพียงกับการใชงานโดยรวม  
 7.2 ดานคุณภาพ 
  มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ และคุรุภัณฑที่มีคุณภาพใชในการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่การเรียน และอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู พอเพียงกับการใช
งานอยู 
 

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

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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โครงการ     จัดซื้ออุปกรณวิทยาศาสตร 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ  
ลกัษณะโครงการ   (  /  ) ใหม   (    ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ ฝกทักษะตาง ๆ การจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีเพียงอยางเดียวไมสามารถทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจและพัฒนาไดตามศักยภาพ จึงจำเปนตองมี
การปฏิบัติการทดลองเพ่ือใหเกิดทักษะกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมความรูและความเขาใจในเรื่องท่ีกำลังศึกษา โดย
ผูเรียนไดรับประสบการณตรง ทำใหเกิดกระบวนการกลุม มีความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณในการทดลองมี
ไมเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรีนรูวิทยาศาสตร จึงไดจัดทำงานจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ
ขึ้น เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
 
2. วัตถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมการใชสื่อและอุปกรณกรสอนใหผูเรียนสนุกกับการเรยีนวิทยาศาสตร 
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปนคนมีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค และปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  มสีื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 
พอเพียงกับการใชงานโดยรวม รอยละ 100 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ วิทยาศาสตรที่มีคุณภาพใชในการเรียนการสอน ผูเรียนมีทักษะในการใช
อุปกรณวิทยาศาสตรปฏิบัติการทดลองดวยตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม พอเพียงกับการใชงานอยูใน
ระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1.  สำรวจความตองการ และความ

จำเปนที่ตองการใชสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ วิทยาศาสตร 

- พฤษภาคม 2563 ครูวทิยศาสตร 

2.  จัดซือ้สื่อ วัสดุ อุปกรณ 
วิทยาศาสตร ตามความตองการ
ที่ใชในการจดัการเรียนการสอน 

11,000 
 

มิถุนายน 2563    นางขนิษฐา  การะเกตุ 

3.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - ตลอดปการศกึษา 
2563 

ผูบริหารสถานศกึษา 

4.  การประเมนิผลและรายงาน - มีนาคม 2563 นางขนษิฐา  การะเกตุ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ 11,000 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน - บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณใีชเงนิอดุหนุน) 
 

รายการ/กจิกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1.  สำรวจความตองการ และความจำเปนที่
ตองการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ วิทยาศาสตร 

- - - - 

2.  จัดซือ้สื่อ วัสดุ อุปกรณ วิทยาศาสตร ตาม
ความตองการท่ีใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

11,000 
 

11,000 
 

- - 

3.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
4.  การประเมนิผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 11,000 11,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1.  สงเสริมการใชสื่อและอุปกรณกรสอนให

ผูเรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร
โดยรวม รอยละ 90 

- สำรวจ สือ่ วัสด ุและ
อุปกรณ 
 

- แบบสำรวจ 
 
 

2.  สงเสริมใหผูเรียนเปนคนมีเหตุผล มี
ความคิดสรางสรรค และปฏิบัติการทดลอง
ดวยตนเอง อยูในระดับดีมาก 

- ประเมินเหตุผล ความคิด
สรางสรรค และการ
ทดลอง 
 

- ประเมินเหตุผล ความคิด
สรางสรรค และการทดลอง 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ดานปริมาณ 
  มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 
พอเพียงกับการใชงานโดยรวม 
 7.2 ดานคุณภาพ 
  มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ วิทยาศาสตรที่มีคุณภาพใชในการเรียนการสอน ผูเรียนมีทักษะในการใช
อุปกรณวิทยาศาสตรปฏบิัติการทดลองดวยตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม พอเพียงกับการใชงาน 
 

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

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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โครงการ     พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  หลักสูตรสถานศึกษาเปนแบบแผน แนวทางหรือขอกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาใหผู 
เรียนมีความรู มีความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของ
มวลประสบการณที่กอให เกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนนำความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบการณ
สำเรจ็ในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูใน โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปน
หลักสูตรแกนกลางใหสถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ินและของผู 
เรียน หลังจากทีไ่ดมีการนำหลักสูตรไปใชระยะหนึ่งแลว จำเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิด ขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ทักษะการเรียนรูท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษ ที่ 21 เพ่ือใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาถึง
ความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการที่ ตองอาศัยการทำงานอยาง
ตอเนื่องและตองคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนประสบการณขึ้นมาใหม และพรอม
ที่จะนำประสบการณและ ความรูที่เกิดข้ึนมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมใหเจริญงอกงามยิ่งข้ึน โรงเรียน
ตระหนักถึงความสำคญัดังกลาว จึงจัดทำโครงการ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เพ่ือดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยูเดิมใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในทองถ่ินและภายในประเทศ โดยนอมนำ
หลักพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 ใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใชได
อยางมปีระสิทธิภาพ 
 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. สถานศกึษามีหลกัสตูรสถานศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น  ในระดับดีเยี่ยม 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 500 16 พฤษภาคม 2563– 

31 มีนาคม 2564 
ครูทกุคน 

 
2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - กนัยายน  2563 และ 

มีนาคม  2564 
ผูบริหารสถานศึกษา 

3. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   500  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 - ประเมินการใชหลักสูตร 

500 500 - - 

2. การนิเทศ  กำกับ  ตดิตาม - - - - 
3. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 500 500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณใีชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
1. ใหครผููสอนมคีวามรู ความเขาใจ มี

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับทองถ่ิน 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูมี ความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำความรูไปใชใน
จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนได
อยางมคีุณภาพ 
 7.2 โรงเรียนวัดบอพระอินทร มีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ตลอดจนความตองการของทองถ่ิน 
 

ลงชือ่       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ผูชวย 
 

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ   โครงการยกระดบัการเรยีนรู 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  เพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายของโรงเรียน วาดวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเนน
วิธกีารปรบัการเรียนเปลี่ยนการสอนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเนนใหผูเรียนมี ผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนำเสนอ
ผลงานดวยวิธีตาง ๆ ได ผูเรียนมีความสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรูได   
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ตระหนักถึงความสำคัญและ
เล็งเห็นถึงประโยชนอันจะเกิดตอผูเรียนและสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการยกระดับการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกวิชา ทุกระดับชั้นใหสูงข้ึนและตอบสนองตอนโยบายของโรงเรียนและ
มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทกุกลุมสาระการเรยีนรูในทุกระดับชั้นใหสูงขึน้ 
 2.2 เพ่ือยกระดับการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่   1  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  2  NT ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  และชั้นประถมศึกษาปที่  5  และ
การทดสอบระดับชาติ  O-NET  ของโรงเรียนใหสูงขึน้ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 90 ของผูเรยีนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสือ่สาร และการคดิคำนวณ 
  2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3. รอยละ 50 ของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4. รอยละ 90 ของผูเรียนทีม่ีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. รอยละ 90 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทุกระดับชั้นให
สูงข้ึน  
  6.  รอยละ  90 ของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  1  ชัน้ประถมศึกษาปที่  3  และชั้นประถมศกึษา
ปที ่ 6  มีผลการทดสอบ RT/NT/O-NET  ของโรงเรียนใหสูงข้ึน  
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  7. รอยละ  90 ของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  2  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4  และชั้นประถมศกึษา
ปที่  5  มีผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น  
 3.2 ดานคณุภาพ 
  1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในระดบัดี 
  2. ผูเรียนทีม่ีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภปิราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแกปญหา  
  3. ผูเรียนทีม่คีวามสามารถในการสรางนวตักรรม 
  4. ผูเรียนทีม่คีวามสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
  5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทกุระดับชั้นใหสูงข้ึน  
  6.  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  และชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีผลการ
ทดสอบ RT/NT/O-NET  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น  
  7. ผูเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2  ชั้นประถมศกึษาปที่  4  และชั้น
ประถมศกึษาปที ่ 5  มีผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ของโรงเรียนใหสูงขึ้น  
 
4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเวลา 6,000 พฤษภาคม 2563 - 

มนีาคม  2564 
ครูทกุคน 

2. กิจกรรมติวเขมการสอบ O-Net 
NT RT และ การทดสอบระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในโรงเรียน 

3,500 พฤษภาคม 2563 - 
มนีาคม  2564 

ครูทุกคน 

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2564 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน - มีนาคม  2564 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ 9,500 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ - บาท 



45 

 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กจิกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเวลา 6,000 6,000 - - 
2. กิจกรรมติวเขมการสอบ O-Net NT RT 

และ การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ในโรงเรียน 

3,500 3,500 - - 

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
4. การประเมนิผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 9,500 9,500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กจิกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจรงิ)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีความสามารถใน

การอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

การทดสอบ ขอสอบวดัผลประเมินผล 

2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถใน
การคดิวิเคราะห คดิอยางมวีจิารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

การประเมิน แบบประเมิน 

3. รอยละ 50 ของผูเรียนที่มคีวามสามารถใน
การสรางนวตักรรม 

การประเมิน แบบประเมนิ 

4. รอยละ 90 ของผูเรียนท่ีมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การประเมิน แบบประเมนิ 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
5. รอยละ 90 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูใน
ทุกระดับชั้นใหสูงข้ึน 

การทดสอบ ขอสอบวัดผลประเมนิผล 

6.  รอยละ  90 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  และชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  มีผลการทดสอบ 
RT/NT/O-NET  ของโรงเรียนใหสูงข้ึน 

การทดสอบ ขอสอบระดับชาติ 
ขอสอบระดับสังกัด 

7. รอยละ  90 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  และชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  มีผลการทดสอบ
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา  ของโรงเรียนให
สูงข้ึน 

การทดสอบ ขอสอบกลาง 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร  ผาน
การประเมินตามเกณฑการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ลงชือ่       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ผูชวย 
 

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการแขงขันทกัษะวิชาการ 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
  สภาพปจจุบันความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งข้ึน  สงผลใหการดำรงชีวิตของทุกๆ คนมีการ
พัฒนาและปรับตัวใหเขากับสภาวการณของสังคมโลกอยูตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจำเปน ตอง
สรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน  ในการ
พัฒนาการศึกษานั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีความเปนเลิศทางดานวิชาการทกุกลุมสาระการเรียนรูและมีศกัยภาพในดานกิจกรรมการกีฬา  ดนตรี  
ศิลปะ  การแสดงและการประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กและเยาวชนเปนกำลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต  สูความเปนเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตางๆ  รักงาน สูงาน  
ทำงานจนสำเร็จ  อบรมใหเรียนรูการทำงาน  ใหสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวไดเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะใน
การดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร  ในฐานะท่ีเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จำเปนตองพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ ศักยภาพดานตางๆ นำไปสูความสำเร็จ เขารวมกิจกรรมประกวด
แขงขันทักษะดานวิชาการทุกกลุมสาระกาเรียนรู  รวมทั้งดานดนตรี  นาฏศิลป ศิลปะ  และกีฬา  นำมา
ประยุกตใชในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีทั้งความรู ความสามารถ  เพ่ือสรางโอกาสใหแก
เด็กและเยาวชนไดแสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรคตางๆ โดยจัดทำโครงการการแขงขัน
ทกัษะวิชาการขึน้ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศลิปหัถกรรม การ
แสดงทักษะดานวิชาชีพและพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวชิาการ 
 2.2 เพ่ือใหผูเรยีนไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สงูขึน้ตามโอกาส 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ผูเรียน  รอยละ 90 มีผลงานเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  2. คร ูรอยละ 80 ที่สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทกัษะทางวิชาการ ไดรับเหรยีญทองระดับ เขต
พ้ืนที่การศกึษา 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ
และไดแสดงออกถึงความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  ของแตละบุคคล 
  2. ครไูดใชศักยภาพของตนในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือเขาสูเวทีการแขงขนั 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ

ระดับกลุมโรงเรียน 
5,000 

 
ตุลาคม  2563 ครูทุกคน 

2. กิจกรรมแขงขนัทักษะวิชาการ
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

5,000 
 

พฤศจิกายน  2563 ครูทุกคน 

3. กิจกรรมแขงขนัทักษะวิชาการ
ระดับภาค 

8,000 มกราคม  2564 ครูทุกคน 

4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2564 ผูบรหิารสถานศึกษา 

5. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 วิชาการและครูทุกคน 

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

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับกลุม
โรงเรียน 

5,000 
 

5,000 
 

- - 

2. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา 

5,000 
 

5,000 
 

- - 

3. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับภาค 8,000 8,000 - - 
4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
5. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง) 18,000 18,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
1. ผูเรียน  รอยละ 90 มีผลงานเขารวม

แขงขันทักษะทางวชิาการทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 

2. ครู รอยละ 80 ที่สงนักเรียนเขารวมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ ไดรับเหรียญ
ทองระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลงานและรางวัล เกียรติบตัรและเหรียญรางวัล 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเรียนมีทักษะและประสบการณในการแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือนำไปพัฒนาผลงานสูการ
แขงขันในระดับที่สูงขึน้และสามารถนำไปใชในการประกอบอาชีพสุจริตได 
 7.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน 
 

ลงชือ่       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ผูชวย 
 

ลงชือ่            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการนิเทศภายใน 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 6 
จุดเนน สพป. สระบรุี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการบริหารวิชาการที่มี
เปาหมายใหครูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู
โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และการใชหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานใหบรรลุ
จุดหมายที่กำหนดไว ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปไดอยางตอเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 นิเทศภายในครูผูสอนเพ่ือใหคำแนะนำในดานวชิาการแกครูในโรงเรยีน 
 2.2 เพ่ือกำกับตดิตามใหคำปรึกษาแกคณะครูในการปฏิบัติการเรียนการสอน และงานโครงการตางๆ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของครแูละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการนิเทศ 
  2. รอยละ 100 ของโครงการของโรงเรยีนวัดบอพระอนิทร ไดรับการนิเทศติดตาม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. คณะครูทุกคนทำงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายไดมปีระสิทธิภาพทุกงาน 
  2. ทุกโครงการไดรับการติดตามสรุปคุณภาพในระดับดีมากทุกโครงการ 
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4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมชี้แจงคณะคร ู - พฤษภาคม 2563 ผูบริหารสถานศึกษา 
2. แตงตั้งกรรมการนเิทศ - พฤษภาคม 2563 ครูทุกคน 
3. ดำเนินการนิเทศ 500 16 พฤษภาคม 2563- 

31 มีนาคม 2564 
ครูทุกคน 

 
4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - กันยายน  2563 และ 

มีนาคม  2564 
ผูบรหิารสถานศึกษา 

5. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 ครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงนิ   500  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กจิกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ประชุมชีแ้จงคณะคร ู - - - - 
2. แตงตั้งกรรมการนเิทศ - - - - 
3. ดำเนินการนิเทศ 500 500 - - 
4. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
5. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 500 500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
1. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนวดับอพระอินทร ไดรับ
การนิเทศ 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

2. รอยละ 100 ของโครงการของโรงเรียนวัด
บอพระอินทร ไดรับการนิเทศติดตาม 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรบั 
  โรงเรียนไดรบัความพึงพอใจจากผูปกครองและผานการประเมินภายนอก 
 
 

ลงชือ่       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ผูชวย 
 

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2553 เพราะตองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. ตามกฎหมายที่กำหนดไว โรงเรียนจึงตองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในข้ึนมาตาม
กรอบของกระทรวง เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสรางความพรอมตอการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีเปาหมายใหโรงเรียนสามารถผานการประเมินภายนอกไดในที่สุด คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดย
กำหนดใหมีการวางแผน ดำเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแกไข ใหกระบวนการทำงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนระบบมีมาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาไวซึ่งคุณภาพ การทำงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิด
ประโยชนตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแกนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมใหผูรับผิดชอบทุกฝายทุกงานจัดเก็บขอมูลใหครบถวนเพ่ือรองรับการประเมินทั้งภายใน
และภายนอก ตรงตามการประกันคุณภาพภายใน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนวัดบอพระอนิทร 
รวบรวมขอมูลไดเปนปจจุบัน 
 3.2 ดานคณุภาพ 
  1. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มคีุณภาพ ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีขึน้ไป 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมชี้แจงคณะคร ู - พฤษภาคม 2563 ผูบริหารสถานศึกษา 
2. จัดเตรียมแฟม 500 มิถุนายน 2563 ครูทุกคน 
3. ดำเนินการรวบรวมขอมูล - 16 พฤษภาคม 2563 - 

31 มีนาคม 2564 
ครูทุกคน 

 
4. การนิเทศ  กำกับ  ตดิตาม - กันยายน  2563 และ 

มีนาคม  2564 
ผูบริหารสถานศกึษา 

5. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 ครทูุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   500  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณใีชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 500 500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละ 100 ของผูบริหาร ครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอ
พระอินทร รวบรวมขอมูลไดเปนปจจุบัน 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนผานการประเมินจากภายในและภายนอกไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 
 
 

ลงชือ่       ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ผูชวย 
 

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการคุณธรรม สอบธรรมะ เด็กดีกตัญูแผนดิน วันสำคัญทาง
ศาสนา สูอัตลักษณสถานศึกษา 

แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปจจุบัน มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ทำใหเกิดผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนใหมีความรู ความเขาใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข การแขงขันอยาง
รุนแรงทางดานเศรษฐกิจ ทำใหคนสวนใหญเห็นแกประโยชนสวนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบตอ
สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โรงเรียนจึงตองจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหรูจักหนาที่
ของตนและฐานะที่เปนพลเมืองของประเทศชาติ สงเสริมใหยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย ชวยเหลอืเก้ือกูลซึ่ง
กันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
รวมถึงยังเปนการสงเสริมอัตลักษของสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเรียนมีคณุลักษณะคานิยมทีด่ีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2.2 เพ่ือใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ผูเรียน รอยละ 90 มีพฤติกรรมเปนไปตามคณุลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร 
  2. ผูเรียน รอยละ 90 มจีิตสำนึกที่ดีตอวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสิง่แวดลอม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนมคีณุลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
  2. ผูเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 
  3. ผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมที่ดีตอตนเองและสังคม 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
1. คณุธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 
 - กิจกรรมจติอาสา 
 - กิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ โรงอาหาร ภาชนะประกอบ 
พรอมจัดใหเขาที่ 

 - กิจกรรมฝกมารยาท ยิ้มไหวทายทัก 
มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 - กิจกรรมอนุรักษความเปนไทย นักเรียน
แตงกายดวยผาไทยสัปดาหละ 1  ครั้งชุด
ไทยวันศุกร, กลองยาวบอพระอินทร 

 - กิจกรรมเรยีนธรรมะกับพระอาจารย 
และสอบธรรม 

 - กิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนา 
 (วันพระ, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา

และวันเขาพรรษา ,วันมาฆบูชา) 

1,000 
 

พฤษภาคม 
2563–มีนาคม 

2564 

ครูทุกคน 

2. กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 7,500 พฤษภาคม 
2563–มีนาคม 

2564 

นางสาวรัตนพฒัน  
ทองหะรา 

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2564 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 วิชาการและครทูุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ 8,500 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ - บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. คณุธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 
 - กิจกรรมจติอาสา 
 - กิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ โรงอาหาร ภาชนะประกอบ 
พรอมจัดใหเขาที่ 

 - กิจกรรมฝกมารยาท ยิ้มไหวทายทัก 
มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 - กิจกรรมอนุรักษความเปนไทย นักเรียน

1,000 
 

1,000 
 

- - 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

แตงกายดวยผาไทยสัปดาหละ 1  ครั้งชุด
ไทยวันศุกร, กลองยาวบอพระอินทร 

 - กิจกรรมเรยีนธรรมะกับพระอาจารย 
และสอบธรรม 

 - กิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนา 
 (วันพระ, วันวสิาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา

และวันเขาพรรษา ,วันมาฆบูชา) 
2. กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 7,500 7,500 - - 
3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม -    
4. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 8,500 8,500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณใีชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครือ่งมือท่ีใช 
1. ผูเรียน รอยละ 90 มพีฤติกรรมเปนไปตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร 
-สังเกตพฤตกิรรมนักเรียน 
-ประเมินผลงานนักเรียน 

- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
-รายงานโครงการ/กิจกรรม 

2. ผูเรียน รอยละ 90 มีจิตสำนึกที่ดีตอ
วฒันธรรมและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สิ่งแวดลอม  

-สังเกตพฤตกิรรมนักเรียน 
-ประเมนิผลงานนักเรียน 

- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
-รายงานโครงการ/กิจกรรม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเรียนมคีุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 7.2 โรงเรยีนจดักิจกรรมสงเสริมความมีจติสาธารณะความรับผิดชอบตอสงัคม และสิ่งแวดลอม 
 
 

 

ลงชื่อ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา) 
 ตำแหนง ครู อัตราจาง 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการสงเสริมสุขภาพ กีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและชมุชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรอมผูเยาวใหเปนผูใหญ
ที่ดีในสังคม การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบวินัย  ขอบังคับ กฎเกณฑและกติกา ตลอดจนรูจัก
รับผิดชอบหนาที่ ที่ตนพึงมีตอหมูคณะ ชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นควรที่จะนำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใชในโรงเรียนเพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยใหดีข้ึนและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตอง
ตามภาระหนาที่และมีวิถีชีวิตตามประชาธิปไตยใหสามารถดำรงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข และโรงเรียน
วัดบอพระอินทรมีความตองการใหนักเรียนมีสุขภาพดีถวนหนา เพ่ือเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกงและ
มีความสุข ดังนั้น ตองมีพ้ืนฐานมาจากการมีสุขภาพดี แตความเปนอยูของนักเรียนโดยทั่วไปมีการดํารงชีวิต
อยางงายๆ โดยไมคาํนึงถึงความปลอดภัย ขาดความรูความเขาใจในการดแูลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการสราง
เสริมสุขภาพสมรรถภาพเพ่ือปองกันโรคติดตอรูจักการปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษและพฤตกิรรม
ที่เสี่ยงตอสุขภาพ 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีความตองการใหนักเรียนมีระเบียบวินัย  ขอบังคับ กฎเกณฑและกติกา 
รับผิดชอบตอหนาที่ และเพื่อใหนักเรียนเปนคนท่ีมีรางกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ มีสุขนิสัยท่ีดี หางไกลยาเสพ
ตดิ โรงเรียนจึงมีความสำเปนตองดำเนนิการ โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับสขุนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี  
 2.2 เพ่ือใหนักเรยีนปฏิบัติตนใหมีสขุนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี  
 2.3 เพ่ือใหนักเรียนไดเรยีนรูและฝกตนเองเก่ียวกับกความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรภีาพ ความเสมอ
ภาคและหนาที่ตามระบบประชาธิปไตย 
 2.4 เพ่ือใหนักเรียนรูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ  
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของนักเรียน มีความตระหนักเก่ียวกับสุขนิสยั สขุภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง
ที่ด ี
  2. รอยละ 100 ของนักเรยีน ปฏิบตัิตนใหมสีุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
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  3. รอยละ 100 ของนักเรียน เรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับกความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและหนาท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
  4. รอยละ 100 ของนักเรียน รูจกัปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียน มีความตระหนักเก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
  2. ของนักเรียน ปฏบิัติตนใหมสีุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
  3. นักเรียน เรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับกความรับผิดชอบ การใชสทิธเิสรีภาพ ความเสมอภาค
และหนาที่ตามระบบประชาธิปไตย 
  4. นักเรียน รูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ดำเนินการตามโครงการ 
 - จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 
 - กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการ

นักเรยีนปการศึกษา 2563 
 - กิจกรรมใหความรูรณรงค

ปองกันยาเสพติด 
 - กิจกรรมยิ้มฟนสวย 
 - กิจกรรมออกกำลังกายทุก

วันพุธ 

22,500  
 

 
พฤษภาคม 2563 

 
 

16 พฤษภาคม 2563 
– 31 มีนาคม 2564 

นางสาวกนกวรรณ แทน
ทอง 

2. กิจกรรมแขงขันกีฬากลุม
โรงเรียน 

1,500 มีนาคม 2564  

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2563 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2563 วิชาการและครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   24,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ดำเนินการตามโครงการ 24,000 24,000 - - 
2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - - - - 
3. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง) 24,000 24,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณใีชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครือ่งมอืท่ีใช 
1. รอยละ 100 ของนักเรียน มีความ

ตระหนักเก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตนเองที่ดี 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. รอยละ 100 ของนักเรียน ปฏิบัติตนใหมี
สุขนิสัย สขุภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง
ที่ด ี

1. สอบถาม สมัภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

3. รอยละ 100 ของนักเรียน เรียนรูและฝก
ตนเองเก่ียวกับกความรับผิดชอบ การใช
สิทธเิสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาที่
ตามระบบประชาธิปไตย 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

4. รอยละ 100 ของนักเรียน รูจกัปองกัน
ตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนมีความรบัผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มีวินัยในการปกครองตนเองไดตามวิถี
ประชาธปิไตยสามารถดำรงชีวติอยูในสังคมประชาธปิไตยไดอยางมีความสุข 
 7.2  นักเรียนมสีุขภาพอนามัยสมบูรณไดมาตรฐานปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
 7.3  นักเรียน ครู และบุคลากรมีความมั่นใจปลอดภยัในชีวิต 
 

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

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานปฐมวัย 
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โครงการ     โครงการบานนักวิทย สายสืบ 
แผนงาน     ปฐมวัย 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
  โครงการบานนกัวิทยาศาสตรนอย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบวา ความรู
และทักษะทางวิทยาศาสตรของเด็กไทย ยังอยูในระดับต่ำกวาคาเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตรและ
วิศวกรท่ีจะรวมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันวา เราควรสรางทัศนคติที่ดีดานการเรียนรู
ทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กตั้งแตระดับปฐมวยั (อายุ 3-6 ป) เพราะเปนชวงอายุที่มี
ความสามารถในการเรียนรูและจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนแนวทางการพัฒนาการเรยีนการ
สอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย    โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” เปนโครงการที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริใหคณะกรรมการ
นำไปพิจารณาริเริ่มดำเนนิการนำรองในประเทศไทย โดยไดทอดพระเนตรตัวอยางโครงการนี้ คราวเสด็จพระ
ราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย จึงไดติดตอกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann 
เพ่ือขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย  สอบคลองกับกิจกรรมมหิงสาสายสืบของกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เปดโอกาสใหเด็กที่สนใจขในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใกลชิดกับ
ธรรมชาติผานกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและสังคม 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดเขารวมโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”ตั้งแตป
การศกึษา 2556  ในปการศึกษา 2563 นี้จึงไดทำโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย สายสืบ 
ขึ้นอีกเพ่ือเปนการจัดประสบการณการเรยีนรู ดานวิทยาศาสตรซึ่งเก่ียวกับการทดลองตางๆ เพ่ือเพิ่มทักษะ
ขบวนการเก่ียวกับวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัย ไดเรียนรูและมีประสบการณในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 2.2 เพ่ือใหเด็กไดฝกการสังเกต รูจักคิด ตั้งคำถามและคนหาคำตอบดวยตนเอง 
 2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครดูานเทคนคิการเรียนการสอนวทิยาศาสตรวทิยาศาสตรสำหรบัเด็กปฐมวยั 
 2.4 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็และ 
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3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเอกสารตาง ๆ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและคร ูได
รอยละ 90 
  2. เดก็ระดับปฐมวัยไดรวมกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย รอยละ 100 
  3. เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย รอยละ 100
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. เด็กในระดับปฐมวัยรูจักวิทยาศาสตรผานการทดลองอยางงายและมีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตรในระดับดีขึน้ไป 
  2. เด็กในระดบัปฐมวัยไดรบัการถายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองระดับดีข้ึน
ไป 
  3. เด็กในระดับปฐมวัยไดพัฒนาทักษะการเรียนรูตาง ๆ ดังนี้ 
   1) ทักษะการเรียนรู สามารถเรียนรูวิธีคิด วิธีตั้งคำถามและการคนหาคำตอบได 
   2) ทักษะดานการสื่อสารทางภาษา สามารถสือ่สารความคิดตาง ๆ ออกมาเปนถอยคำที่ผูอ่ืน
สามารถเขาใจได 
   3)  ทักษะดานสังคม สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีและสามารถสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรได 
   4) ทักษะดานรางกาย ไดฝกฝนการใชกลามเนื้อขณะทำงานทดลองตาง ๆ  
  4. เดก็ในระดับปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมระดับดีข้ึนไป 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชมุชี้แจงคณะคร ู - มถินุายน 2563 ผูบริหารสถานศกึษา 
2. จดัทำโครงการ - มิถุนายน 2563 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
3. อบรมครูและบุคลากรที่

เก่ียวของ 
- มิถุนายน 2563 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

4. ดำเนินการทดลองจำนวน 20 
การทดลอง และ 2 โครงงาน
วทิยาศาสตร 

2,000 ตลอดปการศึกษา ครรูะดบัปฐมวัย 

5. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - กันยายน  2563 และ 
มีนาคม  2564 

ผูบริหารสถานศกึษา 

6. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
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5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   2,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ประชุมชี้แจงคณะคร ู - -   
2. จัดทำโครงการ - - - - 
3. อบรมครูและบุคลากรที่เก่ียวของ - - - - 
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 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช 
1. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และ

เอกสารตาง ๆ สำหรับนักเรียนระดับ
ปฐมวัยและครู 

แบบสอบถาม แบบสำรวจ 

2. เดก็ในระดับปฐมวยัรูจักวิทยาศาสตรผาน
การทดลองอยางงายและมีความสนใจใน
การเรียนวิทยาศาสตร 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก 1. บันทึกการทดลอง 
2. สรุปผลการเรียนรูแบบ 
โครงงาน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมเดก็ 

3. เด็กในระดับปฐมวัยมีความสามารถในการ
คดิวิเคราะห คิดวจิารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกปญหา และ
นำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ 
อยางเหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก 1. บันทึกการทดลอง 
2. สรุปผลการเรียนรูแบบ 
โครงงาน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

4. เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมบานนักวทิยาศาสตรนอยและ
ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม 

แบบประเมนิ แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 เด็กในระดับปฐมวัยมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร 
 7.2 เด็กในระดับปฐมวัยรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 7.3 ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
 

ลงชือ่      ผูเสนอโครงการ 
 (นางขนิษฐา  การะเกตุ) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพฒันาการ 4 ดาน  
แผนงาน     ปฐมวัย 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  สถานศึกษาเปนหน วยงานหลักที่ มีหนาที่ พัฒนาผู เรียนและสังคมภายใตบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ท่ีมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทั้งดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ตลอดจนการดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  
  ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวนั้น เด็กปฐมวัยตองมีความ
พรอมของ พัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา  เพ่ือ
เด็กปฐมวัยจะไดเปนแบบอยางท่ีดแีกเด็กปฐมวัยดวยกัน และประชาชนในทองถิ่น  โดยมุงใหเด็กปฐมวัยไดรับ
การเรียนรูจากประสบการณจริง การลงมือปฏิบัติจริง เกิดความพรอมทั้ง 4 ดาน และ การพัฒนาเด็กใหเกิด
ความพรอม ในทุก ๆ ดาน การที่จะเตรียมความพรอมใหเด็กนั้น สิ่งแวดลอมก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุน
พัฒนาการ ใหเด็กเกิดความพรอม และชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี เพ่ือเปนการจัดหองเรียนและภูมิ
ทัศนรอๆ อาคารเรียนอนุบาลใหเอ้ือตอการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็กดัง จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมี
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัข้ึน 
 
2. วตัถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาสถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมี
บรรยากาศ สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 2.2 เพื่อพัฒนาการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศกัราช 2560 
 2.3 เพือ่สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังดานรางกายและจิตใจทีเ่หมาะสมตามวัย 
 2.4 เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความมั่นใจและกลาแสดงออก มีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
 2.5 เพ่ือสงเสริมใหเดก็ปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 
 2.6 เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดความสนใจใฝรูและมีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิง่ตางที่เกิดจากการ
เรียนรู 
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3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. สถานท่ีทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวยัโรงเรียนวดับอพระอินทรมีบรรยากาศ 
สวยงาม เหมาะสม ปลอดภยั เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รอยละ 90 
  2. การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ในดานตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบ้ืองตน
ของหลักสูตร ดานกระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลท่ีไดจากการใชหลักสูตร รอยละ 90 
  3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีนำ้หนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 
90 
  4. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีความม่ันใจและกลาแสดงออก รอยละ 90 
  5. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวินัย รับผิดชอบ มีความรูสึกที่ดตีอตนเอง รอยละ 90 
  6. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีความสนใจใฝรู และมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางท่ี
เกิดจากการเรียนรู 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. สถานท่ีทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีบรรยากาศ 
สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รอยละ 90 
  2. การนำหลักสูตรการศกึษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2560 ในดานตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบื้องตน
ของหลักสูตร ดานกระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร รอยละ 90 
  3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีน้ำหนกัและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 
90 
  4. เด็กปฐมวัยโรงเรยีนวัดบอพระอินทรมีความม่ันใจและกลาแสดงออก รอยละ 90 
  5. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวินัย รับผิดชอบ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง รอยละ 90 
  6. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีความสนใจใฝรู และมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางท่ี
เกิดจากการเรยีนรู 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมคณะครูสำรวจความ

ตองการแตงตั้งคณะทำงาน 
- พฤษภาคม 2563 ผูบริหารสถานศกึษา 

2. จัดบรรยากาศทั้งในและนอก
หองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

5,000 ตลอดปการศกึษา 
2563 

นางขนิษฐา  การะเกตุ 

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

5,000 ตลอดปการศกึษา 
2563 

นางขนษิฐา  การะเกตุ 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
จัดการเรียนรู 

4. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 3,000 ตลอดปการศึกษา 
2563 

นางขนษิฐา  การะเกตุ 

5. กิจกรรมหนูนอยรักการอาน 3,000 ตลอดปการศกึษา 
2563 

นางขนิษฐา  การะเกตุ 

6. กิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1,000 สิงหาคม 2563 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

7. กิจกรรมเด็กไทยวินัยด ี 500 ตลอดปการศกึษา 
2563 

นางขนษิฐา  การะเกตุ 

8. การนิเทศ กำกับ ติดตาม - ตลอดปการศึกษา 
2563 

ผูบริหารสถานศกึษา 

9. การประเมินผลและรายงาน 500 มีนาคม 2564 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงนิ       18,000   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ประชุมคณะครูสำรวจความตองการแตงตัง้
คณะทำงาน 

- -   

2. จัดบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนให
เอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และเหมาะสม
กับผูเรียน 

5,000 5,000 - - 

3. จัดทำกำหนดการจัดประสบการณ แผนการ
จัดประสบการณ เครื่องมือการประเมิน  
เครื่องมือการเก็บขอมูล  สื่อตางๆ จัด
ประสบการณตามแผนการจัดการเรยีนรู 

5,000 5,000 - - 

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

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1,000 1,000 - - 

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

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจรงิ) 18,000 18,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. สถานท่ีทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรยีนวัดบอพระอินทร รอยละ 
90 มีบรรยากาศ สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย 
เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  

- ประเมนิความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2. การนำหลกัสตูรสถานศึกษาปฐมวยัตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ในดานตัว
หลักสูตร ดานปจจัยเบ้ืองตนของหลักสูตร ดาน
กระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลท่ีได
จากการใชหลักสูตร 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประเมนิพัฒนาการ 
- แผนการจัดประสบการณ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมนิพัฒนาการ 
- บันทึกหลังการสอน 

3. เด็กปฐมวัยรอยละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งดานรางกายและจิตใจที่เหมาะสมตามวัย 

-วัดน้ำหนักสวนสูง 
-ประเมินพัฒนาการเด็ก 
-ตรวจสุขภาพ 

-แบบบันทึกนำหนัก สวนสูง 
-แบบประเมนิพัฒนาการ 
-บันทึกการตรวจสุขภาพ 

4.  เด็กปฐมวัยรอยละ 90 มีความมั่นใจและ
กลาแสดงออก มีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ 

- สังเกต 
- ประเมินพัฒนาการเด็ก 

-แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบประเมนิพัฒนาการ 

5.  เด็กปฐมวัยรอยละ 90 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถอื 

- สงัเกต 
- ประเมนิพัฒนาการ 

-แบบสงัเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบประเมนิพัฒนาการ 

6.  เด็กปฐมวัยรอยละ 90 เกิดความสนใจใฝรู 
และมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางท่ีเกิด
จากการเรียนรู 

- สังเกต 
- ประเมนิพัฒนาการ 
 

-แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-แบบประเมนิพัฒนาการ 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 สถานที่ทัง้ภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวยัและสนามเด็กเลนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมี
บรรยากาศ สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 7.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานเหมาะสมตามวัยมีความพรอมที่จะเรียน
ชั้นตอไป  
 7.3 ครู ผูปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับดีมาก 
 

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

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการจางเหมาบรกิารพี่เลี้ยงอนุบาล 
แผนงาน     ปฐมวัย 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครูถือวาเปนปจจัยที่สำคัญตอการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ดวยโรงเรียนวดับอพระอินทรมีครูระดับอนุบาลไมครบชั้น ทำใหการเรยีนการสอนขาดประสทิธิภาพ 
ทางโรงเรยีนเลง็เห็นความสำคัญจึงไดจัดทำโครงการจัดหาพ่ีเลี้ยงอนุบาลขึ้น เพื่อแกปญหาครูไมครบชั้นเรียน 
และแบงเบางานของครูอนุบาล เพ่ือใหเด็กอนุบาลมีพัฒนาการสูงข้ึน 
 
2. วตัถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือใหมีพ่ีเลี้ยงอนุบาล สนับสนุนครูระดับชั้นปฐมวัย  
 2.2 เพ่ือใหเด็กอนุบาลมีพัฒนาการสูงข้ึน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. มีพ่ีเลี้ยงอนบุาล 1 ตำแหนง 
  2. รอยละ 90 ของ เด็กอนบุาลมีพัฒนาการสูงข้ึน 
  3. รอยละ 90 ของ ผูปกครองมีความพึงพอใจ  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. บุคลากรพี่เลี้ยงอนุบาลปฏิบัติหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสูงข้ึน 
  2. บุคลากรพี่เลี้ยงอนุบาลมีเทคนิควธิกีารสอนที่หลากหลาย และสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  
  3. บุคลากรพีเ่ลี้ยงอนุบาลวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการจัดจางพ่ีเลี้ยง

อนุบาล 
- เมษายน 2563 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

2. ดำเนินการจางพ่ีเลี้ยงอนุบาล 96,000 16 พ.ค. 63 -15 
พ.ค. 64 

ผูอำนวยการ 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - พ.ค. 63 -พ.ค. 64 ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - เมษายน 2564 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

 
5. งบประมาณ  เปนเงิน 96,000  บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   96,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการจัดจางพ่ีเลี้ยงอนุบาล - -   
2. ดำเนนิการจางพ่ีเลีย้งอนุบาล 96,000 96,000   
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
4. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 96,000 96,000   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวสัด ุ

     
     

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

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. มีพ่ีเลี้ยงอนุบาล 1 ตำแหนง - สำรวจ - แบบสำรวจ 
2. รอยละ 90 ของ เด็กอนุบาลมีพัฒนาการ
สูงขึน้ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน - แบบบันทึกผลการเรียน 

3. รอยละ 90 ของ ผูปกครองมีความพึงพอใจ - สำรวจความพึงพอใจ - แบบสำรวจความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนมบีุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 
 7.2 เด็กอนุบาลมีพัฒนาการสูงขึ้น 
 7.3 ครู ผูปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจตอครู และการจัดการเรียนการสอน 
 

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

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานบคุคล 
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โครงการ     โครงการศึกษาดงูานนอกสถานที ่
แผนงาน     บุคคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4 , 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครูถือวาเปนปจจัยที่สำคญัตอการจดัการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ซึง่ปจจัยท่ีจะชวยใหการพัฒนาผูเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุด ครูจะตองมีขวัญกำลังใจที่ดี รวมทั้ง
ไดรับการเปด โลกทัศนใหมๆ เพ่ือนำมาพัฒนาในการจัดกิจกรรมเรียนรูซึ่งจะชวยตอบสนองตอผูเรียนไดเปน
อยางดี จึงมีความจำเปนที่จะตองศึกษาดงูานและอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่งเพ่ือนำความรู  ทางดาน
วชิาการใหมๆ  มาปรบัใชในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.2  เพื่อใหครูไดศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.3  เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80 ไดศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูทีเ่ปนตนแบบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2)  ครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  รอยละ  90 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1)  ครูไดนำความรูจากการศึกษาดูงานนำมาประยุกตใชกับชั้นเรียนของตนเองไดอยางเหมาะสม 
  2)  ครูมกีารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค.2563 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
2. ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน 18,000 

 
ธ.ค.2563 - ม.ค. 

2564 
คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
3. นิเทศ กำกับ ตดิตาม - ตลอดปการศึกษา ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - มี.ค.2564 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงนิ   18,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - -   
2. ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน 18,000 

 
18,000   

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 18,000 18,000   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
 1)  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา รอย
ละ 90 ไดศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูทีเ่ปน
ตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2)  ครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
รอยละ  90 
 

- สงัเกต สอบถาม - แบบสังเกต รายงานการ
พัฒนา 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  คณะครมูีความพึงพอใจตอการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง 
แผนงาน     บุคคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 5 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกสวนควรใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรยีนและการศึกษาเพ่ือ
ความกาวหนาของโรงเรียนและตัวของนกัเรียน  ดงันั้นโรงเรียนจึงคดิจัดทำโครงการนี้ข้ึนมา  เพ่ือใหทุกสวนเขา
มาเก่ียวของอยาง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  เพ่ือจะไดชวยการพัฒนาโรงเรียนและระบบ
การศกึษาใหดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา  และดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.2  เพี่อใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกำกับ  ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ใหสำเร็จ  รอยละ 96 
  2. ผูปกครองและชมุนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา รอยละ 96 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1.  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกำกับ  ติดตามดูแลการดำเนนิงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุผลสำเร็จ 
  2. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา และการศึกษาของนักเรียน 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ - ตลอดปการศกึษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

2. กิจกรรมประชุมผูปกครอง - ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

3. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1,000 ตลอดปการศกึษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

4. กิจกรรมระดมทุนและ
ทรพัยากรทางการศึกษา 

- ตลอดปการศึกษา นางสาววรรณภา  เงินพุม 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - มี.ค.2564 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - มี.ค.2564 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   1,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ - -   
2. กิจกรรมประชุมผูปกครอง - -   
3. ประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา 1,000 1,000   
4. กิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรทางการ

ศึกษา 
- -   

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

รวม (ขอถวัจายตามทีจ่ายจริง) 1,000 1,000   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กจิกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมในการกำกับ  ติดตามดูแลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาใหสำเร็จ  รอยละ 96 
 2. ผูปกครองและชุมนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา รอยละ 96 
 

- สังเกต สอบถาม - แบบสังเกต แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนไดรับการพัฒนาทุกดานจากความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการจางครูภาษาอังกฤษ 
แผนงาน     บคุคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบรุี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครูถือวาเปนปจจัยที่สำคัญตอการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ดวยโรงเรียนวดับอพระอินทรม ี ครูไมครบชั้น ทำใหการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไมดีเทาที่ควร ทางโรงเรยีนเลง็เห็นความสำคัญจึงไดจัดทำโครงการ
จัดหาบุคลากรครูภาษาอังกฤษขึ้นเพ่ือแกปญหาครูไมครบชั้นเรียน และทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ 
และการทดสอบสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหมีครูประจำชั้นครบชั้นเรียน 
 2.2 เพ่ือใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ ์และการทดสอบภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. มีครอัูตราจาง 1 ตำแหนง 
  2. รอยละ 90 ของ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
  3. รอยละ 90 ของ ผูปกครองมีความพึงพอใจ  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. บุคลากรครูปฏิบัติหนาท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหนักเรยีนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและการทดสอบภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
  2. บุคลากรครูมีเทคนิควธิกีารสอนที่หลากหลาย และสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสม  
  3. บุคลากรครูวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบคุคลเพ่ือนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการจัดจางครู - กันยายน 2563 นางสาววรรณภา  เงินพุม 
2. ดำเนินการจางคร ู8 เดือน 72,000 ตุลาคม 2563-

พฤษภาคม 2564 
ผูอำนวยการ 

3. เบกิจายเงินสมทบประกันสังคม 
รอยละ 5 ของเงินเดือน 

3,600 ตุลาคม 2563 -
พฤษภาคม 2564  

นางสาววรรณภา  เงินพุม 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ตุลาคม 2563-
พฤษภาคม 2564 

ผูอำนวยการ 

5. ประเมินผลและรายงาน - เมษายน 2564 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ  เปนเงิน 75,600  บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   3,600  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการจัดจางครู - -   
2. ดำเนินการจางคร ู8 เดอืน - -   
3. เบิกจายเงินสมทบประกันสังคม รอยละ 5 

ของเงินเดือน 
3,600 3,600   

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 3,600 3,600   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
บัญชี  รายไดสถานศึกษา  72,000  บาท 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวสัด ุ
1. จัดทำโครงการจัดจางบุคคลากร - -   
2. ดำเนินการจางคร ู 72,000 72,000   
3. เบิกจายเงินสมทบประกันสังคม รอยละ 5 

ของเงินเดือน 
- -   

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 72,000 72,000   
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. มีครอูัตราจาง 1 ตำแหนง - สำรวจ - แบบสำรวจ 
2. รอยละ 90 ของ ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แบบบันทึกผลการเรียน 

3. รอยละ 90 ของ ผูปกครองมีความพึงพอใจ - สำรวจความพึงพอใจ - แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนมีครูเพ่ิมข้ึน 
 7.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
 7.3 ผูปกครองมีความพึงพอใจ 
 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     พฒันาประสทิธิภาพครแูละบุคลากร 
แผนงาน     บุคคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม *** (ครูใหม) 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
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  ใหผูเรยีนไดเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด  การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนั้นยอม
เกิดมาจากรางกายและจิตใจทีส่มบูรณแข็งแรง  และขวัญกำลงัใจที่ดดีวย   
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร  ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจำเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเปนการ
เปดมุมมอง  และโลกทัศนในแบบตาง ๆ  เพ่ือจะไดนำมาถายทอดสูผูเรียน  ตลอดจนมีการสรางขวัญและ
กำลังใจที่ดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมที่จะปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหครูและบุคลากรไดรับความรูจากการฝกอบรมตามความถนัดและวิชาทีร่ับผิดชอบ 
 2.2  เพื่อใหครูและบุคลากรไดนำเอาความรูที่ไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรและ
นักเรียน 
 2.3  เพื่อใหครูมีแนวคิดในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และเทคนิคการสอนไดอยางหลากหลาย  
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปรมิาณ 
  1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวดับอพระอินทร รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวดับอพระอินทรมีความรูความเขาใจในวิชา งานที่รับผิดชอบ  สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค. 2563  
2. แตงตั้งคณะกรรมการทำงาน - พ.ค. 2563 ผูอำนวยการ 
3. ประชุมวางแผน - พ.ค.-มิ.ย. 2563 ครูและบุคลากรทุกคน 
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน 

ID PLan 
18,000 พ.ค. 2563-มี.ค.

2564 
ครูและบุคลากรทุกคน 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - มี.ค.2564 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - มี.ค.2564  

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   18,000   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณใีชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนนิงาน งบบคุลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - -   
2. แตงตั้งคณะกรรมการทำงาน - -   
3. ประชุมวางแผน - -   
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน ID PLan 18,000 18,000   
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
6. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 18,000 18,000   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามทีจ่ายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครือ่งมอืท่ีใช 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา 

- สังเกต สอบถาม - แบบสังเกต รายงานการ
พัฒนา 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรบั 
 7.1 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝกอบรมทัง้ภายในและ ภายนอก
สถานศึกษา 
 7.2 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาขยายผล ใหกับ
ผูอื่น 
 
 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานทั่วไป 
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โครงการ     โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการสงเสรมิสุขภาพในโรงเรียน  คือ  การใหมีสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณและ
สังคม  โดยสนองตอบตอปญหาสุขภาพ   และปลูกฝงพฤติกรรมทางดานสุขภาพที่ถูกตอง   สามารถ เปลี่ยน
ทัศนคติ  และการปฏิบัติโดยการมีสวนรวมของครอบครัว  ชุมชน  เพ่ือการพัฒนาทักษะโดยรวมของกิจกรรม  
การฝกสุขนิสัยใหนักเรียนไดปฏิบัติจงึเปนนโยบายของโรงเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีมีความมัน่ใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม สงผลใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน สามารถรวมกิจกรรม
ดานศิลปะตาง ๆ กับผูอ่ืนไดอีกดวย และนอกจากนั้นยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนและเพียงพอ  อันจะทำใหรางกายแขง็แรงมีภูมิตานทานโรค ใหความรู
นักเรียนดานสุขภาพอนามัยการรักษาความสะอาดรางกาย  และความสะอาดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมี
สุขลักษณะที่ดี   สะอาด  ปลอดภัย  ไรขยะ  อีกทั้งนักเรียนทุกคนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ  
และฝกปฏิบัติรับผิดชอบในดานตางๆ   ซึ่งเปนพื้นฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดีอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง   
 2.2. เพ่ือใหนักเรยีนดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง   
 2.3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยทีด่ี  และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชองปากไดอยางถูกตอง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมรีางกายทีแ่ข็งแรง    
รอยละ 95 
  2. นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง  95 
  3. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรนักเรียนมีสุขภาพอนามยัที่ดี  และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชอง
ปากไดอยางถูกตอง   รอยละ 95 
 3.2 ดานคณุภาพ 
  1.  นักเรียนโรงเรียนวดับอพระอินทร ไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง     
  2.  นกัเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง   
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  3. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชอง
ปากไดอยางถูกตอง    
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. วางแผนดำเนินงาน - พ.ค.2563 คณะครู 
2. ดำเนินกิจกรรม 
1) จัดกิจกรรมปลอดเหาเบาหัวจัด

ใหมีการใสยาฆาเหา อยาง
ตอเนื่องสัปดาหละ 1 ครั้ง โดย
ซื้อยาและอุปกรณกำจัดเหาให
นักเรยีนหญิงที่เปนเหาตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  

วิธีการใสยากำจัดเหา  เด็กที่เปน
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
ออกกำลังกายเพ่ือรางกายท่ี
แข็งแรง จัดซื้ออุปกรณกีฬาที่
เหมาะสมใหกับนักเรียนในแต
ละชวงวัย เพ่ือใหนักเรียนได
ออกกำลงักายในชั่วโมงพละ

27,360 ตลอดปการศึกษา คณะครู 
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กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
ศึกษาและตอนพักกลางวัน 

4) จัดกิจกรรมสงเสริมดูแลปองกัน
การเกิดโรคมือเทาปาก โดย
จัดซื้ออุปกรณลางมือ และ
อุปกรณทำความสะอาดพ้ืนและ
อุปกรณของเลนสำหรับเด็ก 
เพ่ือปองกันการเกิดโรคมือเทา
ปาก 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - มี.ค.2564 ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - มี.ค.2564 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
เปนเงิน  27,360  บาท 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. วางแผนดำเนินงาน -   - 
2. ดำเนินการตามแผน 27,360   27,360 
3. นิเทศ กำกับ ตดิตาม -   - 
4. ประเมินผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 27,360   27,360 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1) นักเรียนโรงเรียนวดับอพระอินทร ไดออก

กำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่
แข็งแรง    รอยละ 95 

2) นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือ
เทาปากไดดวยตนเอง  95 

3) นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี  และรูวิธกีารดูแล
สุขภาพในชองปากไดอยางถูกตอง   รอย
ละ 95 

วัดน้ำหนักสวนสูง 
 
 
ตรวจสุขภาพ 
 
ตรวจสุขภาพ 

 แบบบันทึกน้ำหนักสวนสูง 
 
 
 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
แบบบันทึกสขุภาพ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในสุขภาพทั้งกายและใจของนักเรียน   
 7.2  นักสามารถใชชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข 

 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน และโรงเรียนแกนนำเด็กพเิศษ
เรียนรวม 

แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบรุี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  การจัดการศึกษาตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 กลาวถึง
หลักการวาดวยพัฒนาคนใหเปนมนษุยที่ สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา การจัดการศกึษาสำหรับบุคคลซึ่ง
บกพรอง เชนเดียวกัน ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้น ๆ เปนสำคัญ 
และตองพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ      
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดดำเนินการตามโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและตระหนักถึง
ความจำเปนที่ตองดำเนินการใหความชวยเหลือนักเรียนอยางเรงดวนภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและหลากหลายในปจจุบัน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี  มีความสุข มีความสามารถทางสติปญญา 
ควบคูไปดวยคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนสงเสริมครู 
ผูปกครองและเพ่ือนนักเรียนดวยกันใหมีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ   
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ถือเปนหนาที่ ที่ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียน คณะครูผูรับผิดชอบเด็กกลุมที่มีความ
บกพรองการเรียนรูจึงได พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรวมสำหรับเด็กพิเศษเปนรายบุคคล เพ่ือที่จะไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาเด็กพิเศษเรยีนรวมใหมกีารพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณทั้งทาง
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 2.2  เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพและทัว่ถึง 
 2.3  เพือ่สรางสัมพันธภาพความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวางครู นักเรียน และ ผูปกครอง 
 2.4  เพื่อสงเสริมใหครูท่ีปรึกษา ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง เพ่ือนนักเรียน
 ดวยกันและหนวยงานอ่ืนๆ มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.5  เพือ่ใหนักเรยีนพิเศษเรียนรวมไดพัฒนาการเรยีนรูเต็มตามศกัยภาพ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนวดับอพระอินทร จำนวน 82 คน ไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึงและเหมาะสม 
ตามความเปนจริง 
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  2.  มีแบบฟอรมในงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนแบบเดยีวกันทัง้โรงเรยีนและงายตอการ
นำไปใช 
  3. ครู ผูปกครอง เพ่ือนนักเรียน และหนวยงานอื่นๆ ใหความรวมมือ ในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจนสงผลใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  4. นักเรียนพิเศษเรียนรวม ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสตูร รอยละ 90 
  5.  สถานศกึษาจัดกิจกรรมสงเสริมแกนักเรียนพิเศษเรียนรวมในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ รอยละ 90 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียนไดรบัการดูแลชวยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพจนเปนคนที่สมบูรณ
ทัง้ดานรางกาย อารมณ สงัคมและสติปญญา 
  2. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ รูจักตนเองและควบคุมตนเองได สามารถเรียนรูไดอยางมี
ความสุข 
  3. นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑครบถวนการจัด
การศกึษาไดสงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมกีารพัฒนาทางดานการเรยีนดขีึน้ การจัด
กิจกรรมไดสงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานรางกาย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  
  
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 
2. ประสานแผน/นำไปหลอมรวม

เปนแผนปฏิบัติการ 
3. จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของ

โรงเรียน 

 
- 

 
เม.ย. -พ.ค.63 

 

 
คณะครู 

ขั้นดำเนินการ 
การเยี่ยมบานนักเรียน 
   1. ประชุมครู 
   2. จัดเตรียมเอกสารและ

แบบฟอรมการเยี่ยมบาน 
   3. กำหนดเวลาและรูปแบบใน

การออกเยีย่มบาน 
   4. ครูทุกคนออกเยี่ยมบานตาม

โครงการรอยเปอรเซ็นต 
    5. นำขอมูลจากการเยี่ยมบาน

มาคัดกรองนักเรียน 

 
- 

 
พ.ค 63- มี.ค.64 

 
คณะครู 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    6. จัดกิจกรรมที่ไดคัดกรอง

นักเรียนใหไดรับการสงเสริม
และพัฒนาตอยอด 

    7. แกไข ปองกันปญหาตาม
สภาพจริง 

กิจกรรมแนะแนว 
1. ศกึษาและรวบรวมขอมลูผูเรียน

ที่ตนเองรับผิดชอบเปน
รายบคุคล 

2. คดักรองผูเรียนเพ่ือจำแนก
ผูเรยีนออกเปน  กลุม คือกลุม
ปกติ  กลุมเสี่ยง และกลุมมี
ปญหา 

3. ดแูลชวยเหลือใหคำปรึกษา
เบื้องตน ในดานตาง ๆ  ให
ผูเรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

4. ประสานงานกับผูเกี่ยวของ
ภายในสถานศกึษา เพ่ือใหได
ขอมูลเก่ียวกับผูเรยีน แนว
ทางการดูแลชวยเหลือ และการ
สงตอผูเรียน 

5. ประสานงานกับผูปกครอง 
ชุมชน เพ่ือการรวมมือในการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 

การดแูลเด็กพิเศษ 
1.จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

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

เรียนการสอนสำหรับนกัเรียน
พิเศษเรยีนรวม 

4.จัดหองเรียนตกแตงหองเรียนใหมี
เหมาะสมกับผูเรียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

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

กิจกรรม 
2.จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตาม

กิจกรรม และจัดทำแฟม
โครงการรายงานผลการทำเนิน
งาน 

3. รายงานผลการดำเนินงาน/
รายงานประจำป 

 
 

 
ตลอดปการศึกษา 

 
นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

ขั้นเตรียมการ     
ขั้นดำเนินการ     
ขั้นประเมินผล/ติดตามผล     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
 นักเรียนทกุระดับชั้นไดรับการชวยเหลือ
ดูแล   อยางทั่วถึงเปนรายบุคคล  ในทุกดาน  
ครูมีความเขาใจถึงความตองการเฉพาะบุคคล  
นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดพัฒนาการเรียนรูเต็ม
ตามศักยภาพ 

- สังเกต สอบถาม - แบบสังเกต แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือในทุกๆ ดาน เกิดความสำพันธอันดีระหวางผูปกครอง  ชุมชน  และ
โรงเรียน นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑครบถวนการจัดการศึกษาได
สงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานการเรยีนดีข้ึน การจัดกิจกรรมไดสงเสริม
และชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานรางกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   

 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการวันสำคัญ 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุร ีเขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง *** (ครูใหม) 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
  กิจกรรมวันสำคัญ เปนกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เนนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก 
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเปนไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของทองถิ่น และเปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือใหนักเรียนไดรูความหมายและความสำคญัของวันสำคัญเพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  
สามารถนำไปปฏิบัติไดจริงนักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอพอแมและครูบาอาจารย  กลาแสดงออก 
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนไดความรูและมีความสนุกสนาน เปนแบบอยางท่ีดีที่ทุก
คนตองปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผูปกครองไดมีสวนรวมในกิจกรรมดวยกัน  โรงเรียนจึงไดจัดทำ
โครงการนี้ขึน้ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหนักเรียนเห็นความสำคัญ และมีสวนรวมในกิจกรรมของวันสำคัญตางๆ  
 2.2  เพือ่ปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน 
 2.3  เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มีสวนรวมและถายทอดประเพณีวัฒนธรรมทีส่ำคัญของทองถ่ิน 
 2.4  เพื่อใหนักเรยีนไดรูจักและอนุรกัษ ประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ผูเรียน รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมวนัสำคัญๆ 
  2. ผูเรียน รอยละ 90 มเีจตคติที่ดแีละปฏิบัติตนถูกตองตอวนัสำคญัตางๆ 
 3.2 ดานคณุภาพ 
  1. ผูเรียนเหน็คุณคาของวันสำคัญตางๆ 
  2. ผูเรียนมเีจตคติที่ดีและปฏิบัติตนถูกตอง ตอวันสำคัญ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนกัเรียนทุกคน โดยการสวดมนต วันศุกรและรับการอบรมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
 



101 

4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ดำเนนิการตามโครงการ 
-  วันไหวคร ู
- วันเฉลิมฯ พระราชิณี 
-  วันสถาปนาลูกเสือ 
-  วันเฉลิมฯ ร.10 
-  วันแมแหงชาติ 
-  วันลอยกระทง 
- วันพอแหงชาติ 
- วันภาษาไทย 
- วันเด็ก 
- วันปจฉิมนิเทศ บัณฑิตนอย 

5,000 
 

พฤษภาคม 2563–
มีนาคม 2564 

ครทูุกคน 

2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มนีาคม  2564 ผูบริหารสถานศึกษา 

3. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 ครูทุกคน 

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

รายการ/กจิกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ดำเนินการตามโครงการ 
-  วันไหวคร ู
- 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 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจรงิ)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. ผูเรียน รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมวัน

สำคัญๆ 
1. ประเมินโครงการ - แบบประเมินโครงการ 

2. ผูเรียน รอยละ 90 มีเจตคติที่ดแีละปฏิบัติ
ตนถูกตองตอวันสำคญัตางๆ 

1. สอบถาม สมัภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

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

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

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 



103 

โครงการ     โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขยีว) 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอท่ี 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง *** (ครูใหม) 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
เปาหมายที่จะทำใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่ปลอดขยะ  ซึ่งปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสำคัญท่ีตองไดรับ
การดูแลแกไข โดยเฉพาะขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมาก ข้ึนอยางรวดเร็ว โรงเรียนจึงจำเปนตองคิดหาวิธีการเพื่อ
แกปญหาดังกลาว   โดยการคัดแยกขยะดวยนักเรียนเพ่ือเปนการรักษาสภาพแวดลอมอีกท้ังยังสามารถ  สราง
รายไดใหกับนักเรียนอีกทางหนึ่งดวย   และอีกกิจกรรมท่ีมีความสำคัญที่ควรสรางจิตสำนึกใหแกนักเรียนก็คือ  
หองเรียนสีเขียวเปนการสรางจิตสำนึกใหนักเรียนรูจักการใชไฟอยางประหยัด  ใชทรัพยากรอยางคุมคา   มี
พฤติกรรมที่ดีในการใชทรัพยากรของตนเองและของสวนรวมอยางคุมคา  เหตุผลดังกลาวจึงไดจัดทำโครงการ
โรงเรยีนปลอดขยะ  (หองเรียนสีเขียว) นี้ข้ึน  
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดกับนักเรียน  
 2.2 รูวิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอยางครบวงจร  
 2.3 เพ่ือลดมลพิษจากขยะ ใหโรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม รมรื่น 
ปลอดภยั  
 2.4 สรางรายไดเสรมิใหแกนักเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอยละ 100 และนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6   รอยละ 
95 เขารวมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความ  สำคัญของการลดและคัดแยกขยะ 
และนำมาใชในชีวิตประจำวนั 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปลอด

จากขยะ   
2,000 ตลอดปการศกึษา นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

2. กิจกรรมคัดแยกดีมีรายได  - ตลอดปการศึกษา นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
3. กิจกรรมสรางสรรครีไซเคลิ - ตลอดปการศึกษา นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
4. กิจกรรมลดพลังงานใน

หองเรียน 
- ตลอดปการศึกษา นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

5. นิเทศ กำกับ ตดิตาม - มี.ค.2564 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - มี.ค.2564 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   2,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กจิกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปลอดจากขยะ   2,000 2,000   
2. กิจกรรมคัดแยกดีมีรายได  - -   
3. กิจกรรมสรางสรรครีไซเคลิ - -   
4. กิจกรรมลดพลังงานในหองเรียน - -   
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - -   
6. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 2,000 2,000   
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตระหนักถึงความสำคญัของการลดและคัด
แยกขยะ และนำมาใชในชีวิตประจำวัน  

 

ตรวจความสะอาด
หองเรียนและบริเวณ
โรงเรียน   

 แบบบันทึกการตรวจ
หองเรียน 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 บุคลากรและนักเรียนมีจติสำนกึในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 7.2  มีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี  
 7.3  นักเรียนมีรายไดเสริมจากการขายขยะ  
 7.4 สภาพแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน สะอาด นาอยู 
 

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

ลงชือ่            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง *** (ครูใหม) 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากศาสตรพระราชาอันมีคุณคาอเนกอนันต โรงเรียนวัดบอพระอินทรขอนอมนำ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางปฎิบัติ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให
นักเรียน สามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสูงสุดใหแก
ประชาชนโดยถวนหนาสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภาวะการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศไทยทำใหการดำรงชีวิตของคน ในสังคมไทยไดนำเอาสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆดาน
เขามาใชในชีวิตประจำวัน แมกระท่ัง  สิ่งอุปโภคและบริโภคตางๆลวนอำนวยความสะดวกตอคนไทยในสังคม
ทั้งสิ้น  ดวยเหตุผลขางตน  ทำใหการใชชีวิตของคนไทยที่ผานมานั้นถึงแมจะไดรับความสะดวกสบายใน
เบื้องตนแตสิ่งที่ตามมาโดยไมรูตัวคือการดำรงชีวิตประจำวันที่ฟุมเฟอยทำใหคนในสังคมตองประสบกับปญหา
การดำรงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแกปญหาการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใชจาย
ฟุมเฟอย โดยเฉพาะรายจายในครอบครัวใหมีรายจายนอยลงได คือการดำรงชีวิตอยางพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 
  ดงันั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเปนโครงการหนึ่งที่เปนประโยชนตอนักเรียนโดยตรงเพราะได
ฝกปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได อันจะเปนประโยชน ตอครอบครัวและชุมชน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงไดจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบาน กิจกรรมการออม กิจกรรรม
พัฒนาอาชีพ ทำใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักเรียน มีความรูตามศาสตรพระราชาโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพ่ือฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียนและมีความรูความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
 2.3 เพ่ือนำผลผลิตมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหนักเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 95 ของนักเรียน  มีความรูความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียง 
  2. รอยละ 95 ของนักเรียน กลาแสดงออก  ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 
  3. รอยละ 95 ของผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนได95 เขารวม
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
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 3.2 ดานคณุภาพ 
  1. นกัเรียน  มีความรูความสามารถในการใชชวีิตอยางพอเพียงอยูในระดับดี 
  2. นักเรียนกลาแสดงออก ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียนอยูในระดับดมีาก 
  3. ผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนไดในระดับดีมาก               
 
4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

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

- ตลอดปการศึกษา คณะครู 

3. กิจกรรมเกษตกรนอย 
  3.1 ปลูกผักสวนครัวทกุระดับชั้น 

1,000 ตลอดปการศึกษา คณะครู 

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 
  4.1 การสรางผลิตภัณฑ สินคา 

หรือผลงานของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

- ตลอดปการศึกษา คณะครู 

5. นเิทศ กำกับ ติดตาม - มี.ค.2564 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - มี.ค.2564 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   1,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน - -   
2. กิจกรรมออมทรัพย 
  2.1 ออมเงินทุกระดับชั้น 

- -   

3. กิจกรรมเกษตกรนอย 
  3.1 ปลกูผักสวนครัวทุกระดับชั้น 

1,000 1,000   

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 
  4.1 การสรางผลิตภัณฑ สินคา หรือผลงาน

ของนักเรียนทกุระดับชั้น 

- -   

5. นเิทศ กำกับ ติดตาม - -   
6. ประเมินผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถวัจายตามทีจ่ายจริง) 1,000 1,000   
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจรงิ)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1.  รอยละ 95 ของนักเรียนมีความรู

ความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียง 
2.  รอยละ 95 ของนักเรียนกลาแสดงออก  

ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายได
ระหวางเรียน 

3. รอยละ 95 ของผลผลิตนำมาประกอบเปน
อาหารกลางวันใหกับนักเรียนได 

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

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

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนมีความรูความสามารถตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.2 นักเรียนกลาแสดงออก มีความรูความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
 7.3 ผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนได 
 

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

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 



109 

โครงการ     โครงการเสริมทักษะอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง *** (ครูใหม) 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระบรมราโชวาทดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 หมวดที่  1 วาดวยความมุงหมายและหลักการจัด
การศึกษา  มาตรา  6,7  กำหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา ผูเรียนใหเปนมนุษยทีสมบูรณทั้ง
รางกาย  จิตใจ  สตปิญญา ความรู  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข  กระบวนการเรียนรูมุงปลูกจิตสำนึกตอความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และภาคภูมิใจในทองถิ่น
ในอาชีพของตนเอง มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มีความคิดริเริม่สรางสรรค  สามารถ
สรางรายไดใหตนเองและครอบครัวไดในวัยเรยีน  มีความใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่ง   
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงไดมีโครงการ “เสริมทักษะอาชีพสูอัตลักษณของสถานศึกษา”ซึ่งอัต
ลักษณของสถานศึกษา คือ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม  จากกระบวนการเสริมทักษะอาชีพทำใหนักเรียนไดฝก
การทำกิจกรรมกลุม  ซึ่งจะเปนการไดฝกความสามัคคีความมีวินัยในการทำงาน  และการมีน้ำใจตอกัน 
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายไดใหแก
ตนเองไดในอนาคต 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปรมิาณ 
  1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายได
ใหแกตนเองไดในอนาคต   รอยละ 90 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายได
ใหแกตนเองไดในอนาคต   อยูในระดับดี 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ดำเนินงาน 
 - จัดทำวางแผนงานโดยครู

ประจำชั้นจัดกิจกรรมฝกทักษะ
อาชีพใหกับนักเรียน  แตละชั้น
เรียน 

 - คัดเลือกอาชีพที่ดีเดน ของ
โรงเรียน 

 - แสดงผลงาน การจำหนาย
สินคาที่ไดจากการฝกทักษะ
อาชพีของนักเรียน 

1,000  
 

พฤษภาคม 2563 
 
 
 

มีนาคม 2564 
 
 
 

มีนาคม  2564 

 
 
คณะครู 
 
 
 
คณะครู 
 
 
 
คณะครู 

2. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - กนัยายน  2563 และ 
มีนาคม  2564 

ผูบริหารสถานศึกษา 

3. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 น.ส.กนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   1,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ดำเนินงาน 1,000 1,000 - - 
2. นิเทศ กำกับ ติดตาม  - - - 
3. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 1,000 1,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการ

ประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ได
หารายไดใหแกตนเองไดในอนาคต   รอย
ละ 90 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศกึษาคือ สามัคคี  มีวินยั  น้ำใจ
งาม  และมีทักษะในการประกอบอาชีพ  สามารถนำความรูไปประยุกตสรางอาชพีใหตนเองไดในใชไดใน
อนาคต 
 

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

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     กิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือ-เนตรนาร ี
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ไดจัดใหกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   มีลักษณะเปนกิจกรรมนักเรียน ซึ่งผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง  โดยเนนการ
ทำงานรวมกันเปนกลุม  เพ่ือเปนการจัดประสบการณตามสภาพจริง ใหกับผูเรียนและเปนการฝกใหผูเรียน มี
ความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเปนผูมีวินัย เพ่ือสนองนโยบายในการสราง
เยาวชนของชาติ  ใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม   
 
2. วตัถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี ไดเรียนรูทกัษะและกระบวนการครบตามหลกัสูตร 
 2.2  เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี ไดรูจักใชชีวิตรวมกัน  รูจักชวยเหลอืซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี   มี
ระเบียบวินยั 
 2.3 เพ่ือเปดโอกาสใหลูกเสือ เนตรนารี เรียนรูโดยผานกระบวนการคดิไดปฏิบัตจิริงดวยวิธีการและ
แหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนำไปใชในสถานการณตางๆ ได 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปรมิาณ 
  1. รอยละ  100  ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  เขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตร
นารี และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
  2. รอยละ  100  ของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  4-6  เขารวมกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนาร ีและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
  3. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะดานลูกเสือ-เนตรนารี 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนไดรบัประสบการณตรงในการทำกิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิตรวมกันกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 
  2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดครบตามทีห่ลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ดำเนินการ 
 - จัดซื้อวัสดุลูกเสือ-เนตรนารี 
 - กิจกรรมสวนสนาม 

ลูกเสือ-เนตรนารี 

 
1,000 
1,000 

 
มถิุนายน 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
น.ส.กนกวรรณ  แทนทอง 

2. กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ
สำรอง  (ป.1-ป.3)   

 -  เดินทางไกล 
 -  ผจญภัย 
 -  บุกเบิกและบูรณาการ 
 -  นันทนาการ 

2,000 มนีาคม 2564 ครูทกุคน 

3. กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ
สามัญ  (ป.4-ป.6)   

 - เดินทางไกล 
 -  เขาคายพักแรม   
 -  ผจญภัย 
 -  บุกเบิกและบูรณาการ 
 -  ชุมนุมรอบกองไฟ 

22,000 
 

มนีาคม 2564 ครทูุกคน 

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2564 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน - มีนาคม  2564 น.ส.กนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 26,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   2,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ 24,000  บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนนิงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ดำเนินการ 2,000 2,000   
2. กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือสำรอง 
  (ป.1-ป.3)   

2,000 2,000 - - 

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

22,000 
 

22,000 
 

- - 

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

รวม (ขอถวัจายตามทีจ่ายจริง) 26,000 26,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ  100  ของผูเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที ่ 1-3  เขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ 
– เนตรนารี และบรรลุวตัถุประสงคของ
การจัดกิจกรรม 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. รอยละ  100  ของผูเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่  4-6  เขารวมกิจกรรมเขาคายลกูเสือ 
– เนตรนารี และบรรลวุัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรม 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

3. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะดาน
ลูกเสือ-เนตรนารี 

1. สังเกต 1. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผูเรียนไดรบัประสบการณตรงในการทำกิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิตรวมกันกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุขสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดครบตามที่หลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารี ที่กำหนด 
 

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

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการทัศนศึกษา 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุร ีเขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปจจุบันนั้น มุงเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญซึ่งจำเปนตองสงเสริมผูเรียน
เกิดทักษะ เกิดประสบการณ และเปนการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เจตคติ ดานความคิดสรางสรรค 
ตลอดจนกลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูขาวสารสารสนเทศ เปนคนหูตากวางไกล มี
วสิัยทศันกาวทันเทคโนโลยีใหม ตอไปในอนาคตขางหนา 
 
2. วัตถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักเรยีนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรยีนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปรมิาณ 
  1. รอยละ 100 ของนักเรียน ไดไปทัศนศกึษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
  2. รอยละ 100 ของนักเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียน เปนคนหูตากวางไกล กาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนเปนผูมีวิสัยทศันกวางไกลทัน
ตอเหตกุารณ ขาวสารตางๆในระดับดี 
  2. นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการศึกษาวิชาความรู ผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศ และไดรบั
ประสบการณตรง ในระดับดี 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่ 35,000 ตุลาคม 2563 ครทูุกคน 
2. กิจกรรมศึกษาเรียนรูแหลง

เรียนรูทองถิ่น 
- 
 

พฤษภาคม 2563–
มนีาคม 2564 

ครูทุกคน 

3. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม - มีนาคม  2564 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม  2564 น.ส.กนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงนิ   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 35,000  บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่ 35,000 35,000 - - 
2. กิจกรรมศึกษาเรียนรูแหลงเรียนรูทองถ่ิน - 

 
- 
 

- - 

3. การนิเทศ  กำกับ  ตดิตาม - - - - 
4. การประเมินผลและรายงาน - - - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 35,000 35,000 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     

รวม (ขอถวัจายตามทีจ่ายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ 100 ของนักเรียนไดไปทัศนศึกษา

นอกสถานที่ 
1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. รอยละ 100 นองนักเรยีนเกิดความ
กระตือรือรนในการศึกษาวชิาความรูผูเรยีน
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            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการปรับปรุงอินเตอรเน็ต 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 4 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (  /  ) ใหม   (    ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนรูในปจจุบันมุงเนนการพัฒนาผูเรียน ใหมีศักยภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการ
เรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุงเนนการเรียนรู นวัตกรรม การสื่อสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
โดยครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผูถายทอดความรูมาเปนผูอำนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู
กับผู เรียน โดยใชการจัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสำคัญ สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู ซึ่งนอกจากจะเปนการลดชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรแลว ยังหมายรวมถึงการลดบทบาทของครู
ในชั้นเรียนจากผูสอนเพียง อยางเดียวกลายเปนการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่มุงใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู
มากขึ้น ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาทุกแหงในการสงเสริมและพัฒนาครูใหมีการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญเพื่อมุงสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหครอบคลุม ตามจุดมุงหมายทางการศึกษาทั้งดานความรู 
เจตคติ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงอุปกรณเชื่อมตอหองคอมพิวเตอรใหรองรับความตองการใชงานอินเตอรเน็ตใน
โรงเรียน 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมจุดใชงานอินเตอรเน็ตใหครอบคลมุทุกหองเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียนทุกคน สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต เพื่อการเรียนรู ได
จากทุกอาคารเรียน อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1.  ผูเรียนใหมีทักษะการใชเรียนรู ทักษะการเทคโนโลยีไดตรงตามหลกัสูตรและตัวชี้วัด 



119 

4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค. 2563 น.ส.กนกวรรณ  แทนทอง 
2. แตงตั้งกรรมการคณะทำงาน  พ.ค. 2563 ผูอำนวยการ 
3. ประชุมวางแผน  พ.ค. 2563 คณะครู 
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน 
 1) จัดหาวัสดุอุปกรณและทำ

การติดตั้ง 

14,000 มิ.ย. 2563 น.ส.กนกวรรณ  แทนทอง 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - ม.ีค. 2564 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค. 2564 น.ส.กนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   14,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - -   
2. แตงตั้งกรรมการคณะทำงาน     
3. ประชุมวางแผน     
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบตัิตามแผน 
 1) จัดหาวัสดุอุปกรณและทำการติดตั้ง 

14,000 14,000   

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 14,000 14,000   
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 คร ูบุคลากรทางการศกึษา และ
นักเรียนทุกคน สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต เพ่ือ
การเรียนรู ไดจากทุกอาคารเรียน อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สังเกต สอบถาม 
 

 แบบบันทึกขอมูล 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนมีทักษะการใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู ในทุกระดับชั้น 
 7.2 ครูไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การวดัและประเมนิผลตามสภาพ
จริง มีทักษะการทำวิจัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 7.3 โรงเรียนมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน และพรอมใชงานเสมอ 

 
 

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

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการจัดสภาพแวดลอม ปรับปรุงแหลงเรียนรู และบริการ 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 4 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
  ดวยพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2546 หมวดที่ 4 วาดวย
แนวการจัดการศึกษามาตรา22ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลกัวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุดขบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาจึงมีหนาที่ปฏิบัติโดยตรงอยูแลวดังนั้นจึงเปน
หนาท่ีของครูอาจารยที่จะสนองความรูความสามารถของเด็กโดยจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสำคัญ
โดยใหอำนาจบทบาทใหนักเรียนสืบเสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเองครูเปนเพียงผูควบคุมกำกับดูแลอำนวย
ความสะดวก  ทำใหนักเรียนสรางสถานการณการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยพานักเรียนไปแหลงการเรียนรูทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง การสังเกตการคดิวิเคราะห  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงมีหนาทีใ่นการพัฒนาปรบัปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ใหนักเรยีนได
ศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตอไป      
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 โรงเรยีนมสีภาพแวดลอม แหลงเรียนรู และบริการอยูในสภาพสมบูรณ พรอมใชงาน 
 2.2 นักเรียนและครูไดใชแหลงเรยีนรูภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ  ๙๐  ของอาคารสถานที่ไดรับการซอมแซมใหใชงานไดดเีสมอ 
  2. รอยละ  ๙0  ของสภาพแวดลอม ภูมิทัศนถูกปรับปรุงใหสวยงามเสมอ 
  3. รอยละ  ๙0  ของแหลงเรียนรู อยูในสภาพพรอมใชงานไดดีเสมอ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. อาคารสถานท่ี  แหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิทัศนถกูปรับปรุงใหอยูในสภาพใชงานไดในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค.2563 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
  -  กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน 
  -  กิจกรรมซอมแซมปรับปรุง

อาคารสถานที่ 
  -  กิจกรรมปรับปรุงแหลงเรียนรู 

11,000 ตลอดปการศึกษา นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม - มี.ค.2564 ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - มี.ค.2564 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 

 
5. งบประมาณ 11,000 บาท จำแนกเปน 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   11,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

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

11,000 11,000 - - 

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 11,000 11,000 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
1.  รอยละ  ๙๐  ของอาคารสถานที่ไดรบัการ

ซอมแซมใหใชงานไดดีเสมอ 
การประเมิน แบบประเมิน 

2. รอยละ  ๙0  ของสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
ถูกปรับปรุงใหสวยงามเสมอ 

การประเมิน แบบประเมิน 

3. รอยละ  ๙0  ของแหลงเรียนรู อยูในสภาพ
พรอมใชงานไดดีเสมอ 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี ภูมิทัศนทีส่วยงาม แหลงเรียนรู ใหบรกิารนักเรียนทุกๆ หอง และพรอมใช
งานไดเสมอ 

 

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

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการประชาสัมพันธ 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 4 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร สุขอราม 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธโรงเรียน ถือเปนอีกหนึ่งในการนำขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวตางๆ 
ภายในโรงเรียน ท้ังในดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ขอมูลขาวสารและ
เกร็ดความรูตางๆ ประชาสัมพันธและเผยแพรใหชุมชนทราบ กอใหเกิดความรูและความเขาใจอันดีตอกัน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ อันจะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจกัน ในการพัฒนาแกไข
ปญหาการจัดการศึกษาและภารกิจตาง ๆ ของโรงเรียนใหดำเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ 
 2.2 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ ได  รอยละ 
95  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1.  โรงเรยีนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและ
หนวยงานตางๆ ในระดับดี 
  2.  โรงเรยีนวัดบอพระอินทร มีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมลูขาวสาร 
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค.2563 นางสาวอุมาพร สุขอราม 
2. แตงตั้งกรรมการคณะทำงาน  พ.ค.2563 ผูอำนวยการ 
3. ประชุมวางแผน  พ.ค.2563 คณะครู 
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน 
 1) กิจกรรมจัดทำวารสาร 

แผนพับ ปายประชาสมัพันธ
โรงเรยีน 

 2) กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศขอมูล เครอืขายของ
สถานศึกษา 

2,000 ตลอดปการศกึษา นางสาวอุมาพร สุขอราม 
คณะครู 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม - มี.ค.2564 ผูอำนวยการ 

6. ประเมินผลและรายงาน - มี.ค.2564 นางสาวอุมาพร สุขอราม 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงนิ   2,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. จัดทำโครงการ - -   
2. แตงตัง้กรรมการคณะทำงาน     
3. ประชมุวางแผน     
4. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน 
 1) กิจกรรมจัดทำวารสาร แผนพับ ปาย

ประชาสัมพันธโรงเรียน 
 2) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ขอมูล เครือขายของสถานศึกษา 

2,000 2,000   

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

รวม (ขอถวัจายตามทีจ่ายจริง) 2,000 2,000   
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสื่อ
ประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพร
ขอมูลขาวสาร สงเสรมิความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
 

สังเกต สอบถาม 
 

 แบบบันทึกขอมูล 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนวดับอพระอินทรมีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอุมาพร  สุขอราม) 
 ตำแหนง ธุรการโรงเรียน 
 

ลงชื่อ            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานงบประมาณ 
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โครงการ     โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอท่ี 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา  นอกกลาง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”   คือ
โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ  งบประมาณที่รัฐชวยเหลือนั้นมี 5 สวนดวยกัน  คือ คาเลาเรียน  
แบบเรียน  เสื้อผา  คาอุปกรณการเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยจะไดรับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 สวน  คือ 
คาเสื้อผาและคาอุปกรณการเรียน ทั้งนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพจึงเปนโครงการที่สงเสริม
สนับสนุนดานการศึกษาและการลงทุนดานปญญา  ยังเปนโครงการที่ชวยลดภาระของผูปกครอง  และเปด
โอกาสใหเด็กไทยทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงเทาเทียม  
  เพ่ือสนองนโยบายและเพื่อชวยลดภาระของผูปกครอง  และเปดโอกาสใหเด็กไทยทุกคนไดเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึงเทาเทียม  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงไดจัดทำ โครงการเรียนฟรี 15 ป 
อยางมีคณุภาพขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุน คาหนังสือเรยีน คาอุปกรณการเรยีน คาเครื่องแบบ
นักเรียน  ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน  
 2.2  เพื่อชวยลดภาระคาใชจายของผูปกครอง คาหนงัสือเรียน คาอุปกรณการเรียนและ คาเครื่องแบบ
นักเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปรมิาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับหนังสือเรยีนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ 100 
  2. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับเงินสนับสนุนคาอุปกรณการเรยีน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
รอยละ   100 
  3. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับเงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ปการศึกษาละ 1 
ครั้ง รอยละ 100 
 3.2 ดานคณุภาพ 
  นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนวดับอพระอินทร ทุกคนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ 
1.  กจิกรรม ที่ 1 กิจกรรมหนูเรียน

ฟรีมีหนังสือครบ 
1.1 ประชุมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาหาแนวทางและ
แตงตั้งคณะทำงาน 

1.2 วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือจัดหาแบบเรียนไดตรงตาม
หลักสูตร 

1.3 ประชุมภาคี 4 ฝาย 
1.4 จัดซื้อแบบเรียน มอบให

นักเรยีน 

ตามที่รับจัดสรร มีนาคม 2563 นางอรอุมา  นอกกลาง 

2.  กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมหนเูรียน
ฟรมีีชุดนักเรียน 

2.1 ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหาแนวทางและ
แตงตัง้คณะทำงาน 

2.2 สำรวจความตองการนักเรียน
,ผูปกครอง 

2.3 จายคาชุดนักเรียนใหกับ
ผูปกครองนักเรียน 

ตามที่รบัจัดสรร มีนาคม 2563 นางอรอุมา  นอกกลาง 

3.  กิจกรรม ที่ 3 กิจกรรมหนูเรียน
ฟรีมีอุปกรณ 

3.1 ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหาแนวทางและ
แตงตั้งคณะทำงาน 

3.2 สำรวจความตองการนักเรียน
,ผูปกครอง 

3.3 จายคาอุปกรณการเรียนใหกับ
นักเรียน 

ตามที่รบัจัดสรร ภาคเรยีนที1่  
มีนาคม 2563 
ภาคเรียนที่ 2 
ตลุาคม 2563 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

4.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม - กันยายน  2563 
มีนาคม  2564 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

5.  การประเมินผล และรายงานผล - มีนาคม  2564 นางอรอุมา  นอกกลาง 
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5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงนิ   ตามที่ไดรับจัดสรร   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

1.  กิจกรรม ที่ 1 กิจกรรมหนูเรียนฟรีมี
หนังสอืครบ 

1.1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหา
แนวทางและแตงตั้งคณะทำงาน 

1.2 วิเคราะหหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อจัดหา
แบบเรียนไดตรงตามหลักสูตร 

1.3 ประชุมภาคี 4 ฝาย 
1.4 จัดซือ้แบบเรียน มอบใหนักเรียน 

ตามที่รับ
จัดสรร 

ตามที่รบั
จัดสรร 

- - 

2.  กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมหนูเรยีนฟรีมีชุด
นักเรียน 

2.1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหา
แนวทางและแตงตั้งคณะทำงาน 

2.2 สำรวจความตองการนักเรียน,ผูปกครอง 
2.3 จายคาชุดนักเรียนใหกับผูปกครอง

นักเรียน 

ตามที่รับ
จัดสรร 

ตามที่รับ
จัดสรร 

- - 

3.  กิจกรรม ที่ 3 กิจกรรมหนูเรยีนฟรีมี
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)   - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1.  นักเรยีนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับ

หนังสือเรยีนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ 
100 

2.  นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจรอย
ละ  ๑๐๐ 

การสอบถาม 
 

การประเมิน 

แบบสอบถาม 
 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนหรือผูที่เก่ียวของมีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน
โครงการเรียนฟร ี15 ป ฯ และสงบุตรหลานเขามาเรยีนโรงเรียนวัดบอพระอินทรอยางตอเนื่อง 
 7.2  นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรแตงกายสะอาดเรียบรอย มีหนังสือ อุปกรณการเรยีนครบทุกคน 

 

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

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 



132 

โครงการ     ทุนปจจัยพื้นฐาน 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4 
จุดเนน สพป. สระบรุี เขต 1 ขอท่ี 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา  นอกกลาง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  หมวด  3  มาตรา 43 ไดบัญญัติไววา
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2545 หมวด 2  มาตรา 10 ไดบัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธแิละโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  
และหมวด 8 มาตรา 60 ไดบัญญัติไววา “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มี
ความสำคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา (1) เปนเงิน
อุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
โดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน” จึงเปนหนาที่ของสถานศกึษาทีจ่ะตองดำเนินการตามขอบัญญัติดังกลาว 
  เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน) คือเงินงบประมาณที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปจจัยพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอ
การดำรงชีวติ และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน ตั้งแตระดับชั้นประถมศกึษาป
ที ่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน  40,000  บาทตอป  ใหมีโอกาส
ไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรบัสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน) 
 2.2 เพ่ือชวยเหลือนักเรียนทีย่ากจนใหจัดหาปจจัยพ้ืนฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 
 2.3 เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศกึษาแกนักเรียนท่ียากจนใหไดรับการศกึษาในระดับที่สูงข้ึน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนยากจนรอยละ  100 ไดรับงบประมาณสนับสนุน 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียนยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ - พฤษภาคม 

2563 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ - พฤษภาคม 
2563 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

3. แตงตั้งผูรับผิดชอบ - พฤษภาคม 
2563 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

4. ดำเนินงานตามโครงการ 
    - สำรวจขอมูลนักเรียนยากจน 

ทีผู่ปกครองมีรายไดตอ
ครัวเรือนไมเกิน  40,000  
บาทตอป 

    - กรอกขอมูลในระบบขอมูล 
    - จัดสรรเงินอุดหนุน (คา

ปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนกัเรียน
ยากจน)ใหนักเรียน 

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

มิถุนายน  2563 
 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

5.  การนเิทศ กำกบั ติดตาม - กันยายน  2563 
มีนาคม  2564 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

6.  การประเมินผล และรายงานผล - มีนาคม  2564 นางอรอุมา  นอกกลาง 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   ตามที่ไดรับจัดสรร   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

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

มีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน  40,000  
บาทตอป 

    - กรอกขอมูลในระบบขอมูล 
    - จัดสรรเงินอุดหนนุ (คาปจจัยพ้ืนฐาน

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

- - 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) ตามทีไ่ดรับ
จัดสรร 

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

- - 

 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
-  นักเรียนทีย่ากจนไดรับเงนิอุดหนุน (คา
ปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

การดำเนินงานจัดซื้อ 
 

แบบจัดซื้อ 

-  ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน การประเมิน แบบประเมิน 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนยากจนไดรับเงนิอุดหนุน  (คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรบันักเรียนยากจน) 
 7.2 นักเรยีนยากจนสามารถจัดหาปจจัยพ้ืนฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 

 

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

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, domain website) 
แผนงาน     งบประมาณ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 6 
จุดเนน สพป. สระบุร ีเขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 4 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา  นอกกลาง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  ดวยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมกิีจกรรมตาง  ๆ ของโรงเรียนหลากหลาย  เชน  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน   การจัดทำอาหารกลางวัน  เปนตน ซึง่การจัดกิจกรรมตาง  ๆ  เหลานี้  มีความจำเปนตอง  ใช
ไฟฟาเพ่ือเปนตัวชวยในการสองสวางท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน  ใชพัดลม  ใชเครื่องเสียง  เปนตน  และ
การใชอินเตอรเน็ตในการสงขอมูลกับหนวยงานตาง  ๆ การมี website ของโรงเรียน การใชในการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียน   
  จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นวาคาสาธารณูปโภคที่กลาวมาแลวนั้นมีความจำเปนอยาง
มากตอนักเรียน  คณะครูและผูปกครอง   ดังนั้นโรงเรียนจึงตองจัดทำโครงการเพื่อควบคุมการใชงานคา
สาธารณูปโภคใหใชอยางคุมคาและประหยัดคาใชจายใหมากทีสุ่ด 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับนักเรียนและคณะครทูุกคน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียน รอยละ 100 มีความพึงพอใจในการใชน้ำ ใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
  2. คณะครู  รอยละ 100 มีความพึงพอใจในการใชน้ำ ใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  ผูบริหาร คณะครูและบุคลาการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนมี น้ำ ไฟฟา และอินเตอรเน็ตใชงานไดดี 
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4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมชีแ้จงโครงการ - พ.ค. 63 นางอรอุมา  นอกกลาง 
2. แตงตัง้คณะทำงาน - พ.ค. 63 นางอรอุมา  นอกกลาง 

3. กิจกรรมที่ตองดำเนินการ
ดังนี้คือ 

    3.1 คาไฟฟา (12 เดอืน) 
    3.2 คา domain website 

60,000  1 พ.ค.63 –  
31 มี.ค.64 

นางอรอุมา  นอกกลาง 

4. ตรวจสอบหลักฐาน - กุมภาพันธ 2564 ผูบริหารสถานศกึษา 
5. สรุป รายงานผล - มีนาคม 2564 นางอรอุมา  นอกกลาง 
 
5. งบประมาณ  
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงิน   60,000   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

1. ประชุมชีแ้จงโครงการ - -   
2. แตงตัง้คณะทำงาน - - - - 
3. กิจกรรมที่ตองดำเนินการดังนี้คือ 
    3.1 คาไฟฟา (12 เดือน) 
    3.2 คา domain website 

60,000  60,000 - - 

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 60,000 60,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 1. นักเรียน รอยละ 100 มีความพึง
พอใจในการใชน้ำ ใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
 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  การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

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

ลงชือ่       ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ     โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
แผนงาน     งบประมาณ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุร ีเขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 1 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาชาติที่สำคัญคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู เพื่อใหมีศักยภาพสูงสุด อันเปนปจจัยหลักในการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน 
อันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย เพราะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาดานจิตใจ 
อารมณ สงัคม สติปญญา ตลอดจนคณุธรรมและจรยิธรรมของเด็ก 
  อาหารนับวาเปนปจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาและระดับประถมศกึษา ซึ่งเปนวัยที่กำลังเจริญเติบโตมีความตองการสารอาหารครบทุกหมู ทำให
นักเรียนมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ถานักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนก็จะทำใหรางกายแข็งแรง 
สมบูรณ ไมมีอุปสรรคตอการเรียนการสอน และการเจริญเติบโตของนกัเรียนตอไป 
  ดังนั้น ทางโรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร
ที่มีสารอาหารครบทุกหมู และอาหารเสริมนม ทำใหเปนผูที่มีสุขภาพอนามัยและสติปญญาท่ีเฉลียวฉลาด 
รางกายเจริญเติบโต เหมาะสมตามวัย 
 
2. วัตถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมทีม่ีคณุภาพอยางเพียงพอ
เหมาะสมตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
 2.2 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมสีุขภาพแขง็แรงมีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ  10๐  ของนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ
อยางเพียงพอ เหมาะสมตอความตองการของรางกาย 
  2. รอยละ  95  ของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ เหมาะสม
ตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามยัที่ดี 
  2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  
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4. กิจกรรมการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการ - พ.ค.2563 นางสาวรัตนพฒัน ทองหะรา 
2. จัดหาอาหารกลางวัน/อาหาร

เสริมนม 
 - จางเหมาะทำอาหาร

กลางวันนักเรียน 
 - รับอาหารเสริมนมจาก

เทศบาลตำบลสรางโศก 

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

ตลอดปการศึกษา นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 

3. นิเทศ กำกับ ตดิตาม - ม.ีค.2564 ผูอำนวยการ 

4. ประเมินผลและรายงาน - ม.ีค.2564 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณใีชเงนิอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

     
รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ)   - - 

 
 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
งบประมาณจากเทศบาลตำบลสรางโศก ตามที่ไดรับจัดสรร 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวสัด ุ

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

สรางโศก 

ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

 ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

 

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) ตามที่ไดรับ
จัดสรร 

 ตามที่ไดรับ
จัดสรร 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละ  10๐  ของนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวนั และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ
อยางเพียงพอ เหมาะสมตอความตองการของ
รางกายและสุขอนามัยทีด่ี 
2. รอยละ  95  ของนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง มภีาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  

สำรวจ 
 
 
 

ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 
 

แบบสำรวจ 
 
 
 

แบบชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนมสีุขภาพอนามัยแข็งแรงมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ ครู ผูปกครองคณะกรรมการ
สถานศกึษา นักเรียนและผูเก่ียวของ มีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนม  

 

ลงชื่อ ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา) 
 ตำแหนง ครู อัตราจาง 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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โครงการ     โครงการซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน 
แผนงาน     งบประมาณ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเนน สพป. สระบุร ีเขต 1 ขอท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ    ขอท่ี 3 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร สุขอราม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยคุปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จําเปน 
ตองมีวัสดุ อุปกรณอยางเพียงพอเหมาะสมกับการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งจะชวยเอ้ือตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตางๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะชวยพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลดียิ่งข้ึน 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงจัดทําโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือสนองความตองการ
และความจำเปนทำใหงานเกิดความคลองตัวเกิดประโยชนตอโรงเรียน และผูเรียนอันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่จำเปนตอการใชงานในสำนักงาน  
 2.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรยีนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทรรอยละ 100 มีวัสดุครุภัณฑใช ในการสนับสนุน
จัดกิจกรรม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ระดับดีมาก 
  2. โรงเรียนมีวัสด ุครุภัณฑเพียงพอตอการใชงาน ระดับดีมาก 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมคณะคร ูแตงตั้ง

คณะทำงาน 
- พฤษภาคม 

2563 
ผูบริหารสถานศกึษา 

2. สำรวจความตองการและความ
จำเปนที่ตองการใชวัสดุ
ครภุัณฑตางๆ 

- ตลอดปการศึกษา 
2563 

นางสาวอุมาพร สุขอราม 

3. จัดซือ้วัสดคุรุภัณฑตามความ
ตองการที่ใชอยางเหมาะสม 

4,000 
 

ตลอดปการศึกษา 
2563 

นางสาวอุมาพร สุขอราม 

4. การนิเทศ กำกับ ติดตาม - ตลอดปการศึกษา 
2563 

ผูบรหิารสถานศึกษา 

5. การประเมินผลและรายงาน - มีนาคม 2564 นางสาวอุมาพร สุขอราม 
 
5. งบประมาณ  
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงิน   4,000   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ     -   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนนิงาน งบ

บุคลากร 
งบลงทุน 

1. ประชุมคณะคร ูแตงตั้งคณะทำงาน - -   
2. สำรวจความตองการและความจำเปนที่

ตองการใชวัสดคุรุภณัฑตางๆ 
- - - - 

3. จัดซือ้วัสดคุรุภัณฑตามความตองการที่ใช
อยางเหมาะสม 

4,000 
 

4,000 
 

- - 

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

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 4,000 4,000 - - 
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 5.4 รายละเอียดดังนี ้(กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระ

อินทรรอยละ 100 มวีัสดุครุภัณฑใช ใน
การสนับสนุนจัดกิจกรรม 

2. การเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้ ระดับดีมาก 

- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

- แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจ 
 
- แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวสัดุครุภัณฑใช ในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม
และเพียงพอ  
 7.2  การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอุมาพร  สขุอราม) 
 ตำแหนง ธุรการโรงเรียน 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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สวนที ่4 
การบริหารแผนงาน / โครงการ และงบประมาณไปสูความสำเรจ็ 

 
  โรงเรียนไดกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ / กจิกรรมไวดังนี้ 
  1. การกำกับติดตาม (Mornitoring) 
   1.1   จัดทำรูปแบบการกำกับติดตาม 
   1.2   จัดผูรับผดิชอบในการกำกับติดตามงาน 
  2. การประเมินผล (Evaluation) 
   2.1   แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
   2.2   สรางเครื่องมือประเมนิผล 
   2.3   ดำเนินการประเมินผล ทั้งกอนทำโครงการ เพ่ือดูความเปนไปได ระหวางดำเนนิโครงการ 
เพ่ือดูความกาวหนา และปรับปรุงแกไข การดำเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือดู ประสิทธิภาพ 
และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน 
  3. การตรวจสอบ 
   3.1   โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการที่ปฏิบัติบันทึกผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
   3.2   คณะกรรมการโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาอุปสรรค และหาทางชวยเหลือสนับสนุน 
  4. การรายงานผล (Reporting) 
   4.1   รยงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมทีก่ำหนดไว โดยผูรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
   4.2   เมื่อสิ้นปการศึกษาโรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไวแตละปการศึกษา เพ่ือนำไป
เปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานในปการศกึษาตอไป 
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ภาคผนวก 

 



146 

 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ที่ 16/๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ปการศึกษา ๒๕63 
 

เพ่ือใหโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำป ท่ีครอบคลุมภารกิจหลักดานตางๆ ของโรงเรียน ท่ีเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ และสรางความศรัทธา
ใหแกผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร  โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ปการศกึษา ๒๕63 ขึ้น 

 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ปการศึกษา ๒๕63 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
เปนไปอยางเรียบรอยมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ขึ้น ดังนี ้

1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ประธานกรรมการ 
2. นายสำเนาว  อภิพงษ  ตำแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา        กรรมการ 
3. นางอรอุมา  นอกกลาง ตำแหนง ครู คศ.1                     กรรมการ 
4. นางขนิษฐา  การะเกตุ ตำแหนง คร ูคศ.1                     กรรมการ 
5. นางดริญญา  ชยัปญญา ตำแหนง ครู คศ.1            กรรมการ 
6. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง ตำแหนง คร ูคศ.1                  กรรมการ 
7. นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ตำแหนง ครูผูชวย            กรรมการ 
8. นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา  ตำแหนง ครูอัตราจาง            กรรมการ 
9. นางขวัญชนก  มวงทอง ตำแหนง ครอัูตราจาง             กรรมการ 
10. นางสาวอุมาพร  สุขอราม ตำแหนง ธุรการโรงเรียน                     กรรมการ 
11. นางสาววรรณภา  เงินพุม ตำแหนง คร ูคศ.3         กรรมการและเลขานุการ 

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งรวมกัน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ปการศึกษา ๒๕63  ของโรงเรียน 
วัดบอพระอินทร ใหเปนไปอยางเรียบรอย เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียนใหมากที่สุด  

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 

 

 

          (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
                     ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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บันทึกการใหความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจำปการศึกษา ๒๕63 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

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

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจำปการศึกษา ๒๕63  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ป (ปการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖3) ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ในคราว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครั้งที่  3   /๒๕63   เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2563        
ซึ่งเกิดจากความรวมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัด
บอพระอินทร และเห็นวาเปนประโยชนแกนักเรียนและโรงเรียนเปนอยางมาก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงขอขอบคุณคณะทางาน 

และใหใชเปนกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในป
การศกึษา ๒๕63  ใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายที่กำหนดไว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 
 

     (ลงชื่อ)        
        (นายสำเนาว  อภิพงษ)   
                 ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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