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สวนที่ ๑  
บทนำ 

 

๑. ขอมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทร ตั้งอยู หมูที่ ๗ ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย ๑๘๑๓๐ 
โทรศพัท ๐๘๔-๐๕๖-๖๑๔๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัย 
(อนุบาล ๑) ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๑ หมูบาน ไดแก หมูที่ ๗ ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ 
จังหวัดสระบุรี อยูในกลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา หางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร 
 ๑.๑ ประวัติโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
       โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปดทำการครั้งแรกเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยศาลาการเปรียญ 
วัดบอพระอินทรเปนที่เรียน โดยการริเริ่มของนายสมพร พรมออน นายชู อำพันรัตน นายเงิน แกวนก ในวันเปดทำการสอน 
นายเกลื่อน คชาพงษ ปลัดก่ิงอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี มาเปนประธานในพิธีเปดชื่อโรงเรียน
ประชาบาลวัดบอพระอินทร ตำบลหนองบัว มีนายองค จันทรัศมี มาดำรงตำแหนงครูใหญ 
       ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียนโดยมีนายชั้ว มวงกรุง เปนครูใหญ 
รวมกันบริจาคเงินจำนวน ๑,๙๐๐ บาท จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน และเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ นายสุข 
ดีพันธ นางสมลิ้ม ดีพันธ บริจาคที่ดินใหโรงเรียนอีก ๒ งาน ๖๘ ตารางวา รวมเปนที่ดิน ๒ ไร ๖๘ ตารางวา 
       ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดรับอนุมัติงบประมาณจากทางราชการกอสรางอาคารเรียนถาวร ๑ หลัง เปนเงิน 
๑๕๕,๐๐๐ บาท เปนอาคาร แบบ ป.๑ ข. ใตถุนสูง ขนาด ๔ หองเรียน กอสรางจนแลวเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ และมอบอาคารเรยีนเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดบอพระอินทร 
มาเรียนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เปดทำการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  
       วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๖ ทำการเปดอาคารเรียน มีนายสวิง บุญกุศล ดำรงตำแหนงเปนครูใหญ 
นายพิพัฒน สุวัฒนวิทตยากร นายอำเภอบานหมอเปนประธานในพิธีเปด นายบุญเกิด วงษดี ศึกษาธิการอำเภอบานหมอ 
เปนผูกลาวรายงาน มีขาราชการครู ๓ คน 
       วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแตงตั้งนางสาวยุพา เลิศสมผล 
มาดำรงตำแหนงครู ขณะนั้นมีขาราชการคร ูรวม ๔ คน 
       วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแตงตั้ง นายธีรพงษ หลาบคำ มาดำรง 
ตำแหนงครูใหญตรีแทนนายสวิง บุญกุศล ซึ่งไดยายไปดำรงตำแหนงครู โรงเรียนบานหมอ (พัฒนราษฎร) ตอมา นายธีรพงษ 
หลาบคำ ไดเปดทดลองสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น โดยดำเนินการในการรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีนักเรียน 
๓๕ คน และจางนางสาวชูศรี พูลเขตกรม วุฒิ ม.ศ. ๓ มาเปนครูจางสอน ตอมาหองเรียนคับแคบจึงไดของความรวมมือ
จากคณะลูกเสือชาวบาน รุน ๗๖๐ อำเภอบานหมอ ตอเติมอาคารเรียนชั้นลาง ๑ หอง มูลคา ๑๒,๐๐๐ บาท จนถึง 
พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงเลิกจางครู เนื่องจากเด็กมีจำนวนลดลง 
       วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อเปน
การราชสักการะ คณะลูกเสือชาวบานอำเภอบานหมอไดจัดสรางเสาธงเหล็กพรอมฐานคอนกรีต กวาง ๖ เมตร สูง ๑๒ 
เมตร มูลคา ๒๑,๐๐๐ บาท 
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       ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะนั้น นายพิบูลย ธรรมวิจารณ ผูอำนวยการโรงเรยีนไดยายไปดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ จึงไดแตงตั้งนายดำริห เกตุมณ ี
ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบอพระอินทร รักษาการแทนในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร  

    ขณะนั้นมีนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศกึษาปที่ ๖ รวม ๓๙ คน มีขาราชการครู ๑ คน ครูภูมิปญญา
ทองถ่ินซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนคาจางจากองคการบริหารสวนตำบลสรางโศก ๑ คน ตอมาเม่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ นางจันทรเพ็ญ โพธิ ไดยายมาดำรงตำแหนงครูที่โรงเรียนวัดบอพระอินทร ปฏิบัติหนาท่ีครูประจำชั้นอนุบาล 
รวมขณะนั้น มขีาราชการครู จำนวน ๒ คน 
       วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ นายสุชาติ เตหลิ่ม ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
และเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นายดำริห เกตุมณี ไดเสียชีวิต เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
สระบุรี เขต ๑ ไดจัดสรรตำแหนงขาราชการครูมาใหอีก รวมขณะนั้นมีขาราชการครู ๓ คน ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ๑ คน 
ครูจางสอนโดยดำเนินการจางโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ๑ คน 
       วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ ไดจัดสรรตำแหนงครูอัตราจาง 
๑ ตำแหนง และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาใหอีก ๑ ตำแหนง ขณะนั้นจึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ๙ คน    
มีนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ รวม ๖๔ คน ในชวงนี้ถือวาโรงเรียนวัดบอพระอินทรเปนโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไดรับการพัฒนาเปนอันดับ ๑ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระบุรี เขต ๑ 
       ตอมาจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น หองเรียนที่มีอยูไมเพียงพอกับการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ชาวบานบอพระอินทรจึงไดทอดผาปาขึ้นเพ่ือรวบรวมทุน
ทรัพยในการสรางอาคารใหกับนักเรียนชั้นอนุบาลดำเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ยาย
นักเรียนระดับ ชั้นอนุบาลเขามาเรียนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ นายบุญสง เกิดหลำ สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เปนตัวแทนมอบ ดร. ปญญา แกวเหล็ก 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ เปนผูรับมอบ และนายสุชาติ เตหลิ่ม ผูอำนวยการโรงเรียนวัด
บอพระอินทร เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งอาคารนี้มีชื่อวา อาคารบอพระอินทรรวมใจ มีมูลคา ๔๗๐,๐๐๐ บาท 
       วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียนโดยมีนายสุชาติ เตหลิ่ม 
เปนผูอำนวยการโรงเรียน รวมกันจัดหาที่ดิน เนื้อที่ ๕ ไร ๖๙.๕ ตารางวา รวมเปนที่ดิน ๗ ไร ๑ งาน ๗.๕ ตารางวา 
และทานผูอำนวยการสุชาติ เตหลิ่ม ไดดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็เกษียณ 
อายุราการ 
       วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน  
วัดบอพระอินทร จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับงบประมาณ ๑,๙๓๔,๐๐๐ บาท เพ่ือกอสรางอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ใตถุนโลง 
ดำเนินการสรางเสร็จสงมอบวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       พ.ศ. ๒๕๕๘ นางดริญญา ชัยปญญา ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครูผูชวย โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และในปเดียวกัน นางอรอุมา นอกกลาง ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครูผูชวย วันที่ 
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และรับยาย นางขนิษฐา การะเกตุ ตำแหนงครู ค.ศ. ๑ จากโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญ
อุปถัมภ) ตำบลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แทนนางจันทรเพ็ญ โพธิ ครู ค.ศ. ๓ ซึ่งยายไปโรงเรียนนิคม
สงเคราะห ๒ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
       พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครูผูชวย โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
เมื่อวันที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
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       วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ยายไป
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) จึงแตงตั้ง นางสาววรรณภา เงินพุม ใหดำรงตำแหนง
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รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร อันดับที่ ๑ และนางอรอุมา นอกกลาง ใหดำรงตำแหนง
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร อันดับที่ ๒ จนถึงปจจุบัน 
       วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ครูโรงเรียนวัดโปงกอนเสา อำเภอแกงคอย จังหวัด 
สระบุรี ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร  
       โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
วัดบอพระอินทร พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ เปดการเรียนการสอนอยู ๒ ระดับ ไดแก ระดับปฐมวัย และ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๑๐๒ คน มีขาราชการครู ๕ คน ครูอัตราจาง ๑ คน ครูพ่ีเลี้ยง 
๑ คน ครูพระชวยสอน ๑ คน ลูกจางประจำ ๑ คน อยูในกลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา หางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เปนระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
       ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสภาพพ้ืนที่เปนท่ีราบสูง ดินดีสีดำ ไมมีแหลงน้ำธรรมชาติ 
อาศัยแหลงน้ำใตดินเปนสวนใหญ แหลงชุมชนอยูใกลโรงงานปูนซีเมนต มีฝุนคอนขางมาก 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
       สภาพแวดลอมของโรงเรียนเต็มไปดวยความเปนธรรมชาติ อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนมีตนไมลอมรอบ 
อากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศรมรื่นตลอดทั้งวัน นักเรียนมีพ้ืนที่ในการทำกิจกรรมกลางแจงอยางเพียงพอ อากาศไมรอน 
ไมหนาวจนเกินไป 
 ๑.๔ วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
       โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ดังนี้ 
       ๑) เพื่อจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกเทศแยกจากวัดบอพระอินทร 
       ๒) เพื่อจัดทำใหเปนโรงเรียนประจำหมูบาน ใหบุตรหลานมาเรียนไดอยางสะดวกและทั่วถึง 
       ๓) เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวม สนับสนุนในการจัดการศกึษา 
       ๔) เพื่อใหบุตรหลานไดเขามาทำการศึกษาเลาเรียน มีความรู อานออกเขียนได และเปนพลเมืองดีของ
สังคม 
 ๑.๕ โครงสรางพื้นฐาน (ไฟฟา ประปา โทรศัพท การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม แหลงน้ำ ฯลฯ) 
       แหลงไฟฟาที่โรงเรียนใชสอย ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีไฟฟาใชอยางเพียงพอโดยคำนึงถึงความ
ประหยัด และปลอดภัย 
       แหลงน้ำโดยทั่วไป ชุมชนอาศัยน้ำจากใตดินในการปลูกพืชไร และโรงเรียนและชุมชนจะใชน้ำจากหมูบาน
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตางๆ 
       ดานการติดตอสื่อสาร โรงเรียนวัดบอพระอินทรใชโทรศพัทมือถือและมีการติดตั้งอินเตอรเน็ต ติดตั้งระบบ
สารสนเทศในโรงเรยีน มีความสะดวกในการตดิตอสื่อสาร การสืบคนขอมูลตลอดจนมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
 
       ดานการคมนาคม โรงเรียนอยูหางจากถนนบานหมอ-พระพุทธบาท ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอระหวางอำเภอ
บานหมอกับอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประมาณ ๒ กิโลเมตร นอกจากนี้โรงเรียนมีถนนเชื่อมตอจากโรงเรียน
วัดบอพระอินทรไปตำบลหนาพระลาน ไปจังหวัดสระบุรีซึ่งทำใหการเดินทางมีความสะดวกสบาย แตมีขอจำกัดคือไมมี
รถโดยสารประจำทาง ซึ่งเปนการไมสะดวกสำหรับผูที่ไมมีรถสวนตัว 
 ๑.๖ แหลงวัฒนธรรม/แหลงเรียนรู 



3 

       แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก บอน้ำพระอินทร วัดบอพระอินทร ไรขาวโพด ไรผักหวานปา  
บอน้ำโบราณ ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก การทำไรผักหวานปา นายศิริ อวนแกว การทำขาวเกรียบผักหวาน ทองมวนผักหวาน 
นางอารีย หมูเตะ 
 ๑.๗ ผูบริหาร 
       ปจจุบัน นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร จนถึงปจจุบัน 
 ๑.๘ ปรัชญาโรงเรียน 
       ปญญา นารานํ รตนํ หมายถึง ปญญา เปนรัตนของเยาวชน 
 ๑.๙ คำขวัญประจำโรงเรียน 
       เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
 ๑.๑๐ อัตลักษณของโรงเรียน 
         สามัคคี เปนบุรุษและสตรีที่สงางาม 
 ๑.๑๑ เอกลักษณของโรงเรียน 
         มารยาทดี มีวินัย น้ำใจงาม 
 ๑.๑๒ ตราประจำโรงเรียน 

 

 
 
 
 ๑.๑๓ สีประจำโรงเรียน 
         ไดแก สีขาว-สีเขียว 
         - สีเขียว หมายถึง ความดีงาม 
         - สีขาว หมายถึง ปญญาที่บริสุทธิ์ 
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 ๑.๑๔ แผนท่ีโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
รพ.พระพุทธบาท 

ที่วาการอำเภอพระพุทธบาท 

ร.ร.วัดบอพระอินทร 

วัดบอพระอินทร 

ไปหนองโดน 

ถนนพหลโยธิน ไปลพบุร ี ไปกรุงเทพฯ 

ไปบานหมอ 



5 

๒. ขอมูลนักเรียน 
    ปจจุบันโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีขอมูลเก่ียวกับนักเรียน ดังนี้ 
 ๒.๑ จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๙๖ คน 
 ๒.๒ จำนวนหองเรียน ๘ หองเรียน 
 

 

ระดับช้ัน 
 

จำนวนหองเรียน 
จำนวนนักเรียน  

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๑. ระดับกอนประถมศึกษา 
    ชั้นอนุบาล ๒ 
    ชั้นอนุบาล ๓ 

 
๑ 
๑ 

 
๗ 
๘ 

 
๙ 
๓ 

 
๑๖ 
๑๑ 

 

รวมระดับกอนประถม ๒ ๑๕ ๑๒ ๒๗  
๒. ระดับประถมศึกษา 
    ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
    ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 
    ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
    ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 
    ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
    ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
๓ 
๙ 
๘ 
๙ 
๔ 
๘ 

 
๕ 
๔ 
๕ 
๕ 
๕ 
๔ 

 
๘ 

๑๓ 
๑๓ 
๑๔ 
๙ 

๑๒ 

 

รวมระดับประถม ๖ ๔๑ ๒๘ ๖๙  
รวมทั้งสิ้น ๘ ๕๖ ๔๐ ๙๖  

 

๓. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    จำนวนครูและบุคลากรที่มีอัตราอยูในโรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ (ป) ตำแหนง วุฒิ วิชาเอก สอนระดับชั้น 
๑ นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ๔๒ ผูอำนวยการ ค.ม. บริหารการศึกษา - 
๒ นางสาววรรณภา เงินพุม ๓๗ ครู ค.ศ.๓ ศษ.บ. ภาษาไทย ป. ๒ 
๓ นางอรอุมา นอกกลาง ๔๒ ครู ค.ศ.๑ ค.บ. การประถมศึกษา ป. ๑ 
๔ นางดริญญา ชัยปญญา ๔๒ ครู ค.ศ.๑ วท.บ. คอมพิวเตอร ป. ๓ 
๕ นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ๒๖ ครู ค.ศ.๑ ค.บ. คณติศาสตร ป. ๖ 
๖ นางขนิษฐา การะเกตุ ๓๕ ครู ค.ศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล 
๗ นายบุญชวย อวมประเสริฐ ๕๑ ชางสี ชั้น ๓ ม. ๓ - - 
๘ นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา ๒๗ ครูอัตราจาง ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป. ๔ 
๙ นางขวัญชนก มวงทอง ๓๔ ครูภูมิปญญา ม. ๖ - พ่ีเลี้ยงอนุบาล 

๑๐ นางสาวอุมาพร สุขอราม ๔๑ ครูธุรการ บธ.บ. การตลาด - 
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๔. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
    ๔.๑ สิ่งกอสราง 

อาคารเรียนแบบ ป.๑ ข ๘ หอง     จำนวน ๑  หลัง 
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๖/๒๖ ใตถุนสูง ๓ หอง   จำนวน ๑  หลัง 
อาคารเอนกประสงค สปช. ๒๐๒/๒๖ (โรงอาหาร)   จำนวน ๑  หลัง 
อาคารเอนกประสงคบอพระอินทรรวมใจ (อนุบาล) ๒ หอง  จำนวน ๑  หลัง 
สุขา แบบ ๖๐๔/๔๕      จำนวน ๑  หลัง 
สุขา แบบอื่นๆ       จำนวน ๑  หลัง 
เสาธง        จำนวน ๑  ตน 
ปายชื่อโรงเรียน       จำนวน ๑  ปาย 
ลานเอนกประสงค      จำนวน ๑  ลาน 
ถนนคอนกรีต       จำนวน ๔๕  เมตร 
สนามเด็กเลน       จำนวน ๑  สนาม 
สนามฟุตบอล       จำนวน ๑  สนาม 
ถังเก็บน้ำ       จำนวน ๑  ถัง 

    ๔.๒ จำนวนหองเรียนและหองพิเศษ มีทั้งหมด ๘ หองเรียน  
ระดับปฐมวัย       จำนวน ๒  หอง  
ระดับประถม        จำนวน  ๖  หอง  
หองสมุด        จำนวน ๑  หอง 
หองคอมพิวเตอร       จำนวน ๑  หอง 

๕. สภาพแวดลอมชุมชน 
    ๕.๑ ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับต่ำกวามัธยมตน 
    ๕.๒ ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจาง 
    ๕.๓ ผูปกครองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
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สวนที่ ๒  
ทิศทางการดำเนินงาน 

 

วิสัยทัศนโรงเรียน 
 “สงเสริมโอกาสดานการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู มุงสูคุณภาพผูเรียน พากเพียรสูไทยแลนด ๔.๐ เพิ่มพูน 
การศกึษาดวย ICT พัฒนาใหผูเรียน เกง มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา ชุมชนรวมพัฒนา 
ดวยความสามัคคี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน” 
 

พันธกิจ 
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศกึษาอยางทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
 ๒. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ 
มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม มทีักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชามาใชในการดำเนิน 
ชีวิต 
 ๓. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห สามารถนำไป 
ประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับ
ผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
 ๕. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศกึษาที่เนนหลักธรรมาภิบาล 
 ๖. พัฒนาสถานศึกษาใหมีความทนัสมยั มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของ 
นักเรียน 
 ๗. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย ยึดคุณภาพ 
นักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรท่ีมีในทองถิ่น 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 

คานิยม ๑๒ ประการ 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพื่อสวนรวม 
 ๓. กตัญตูอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
 ๔. ใฝหาความรู หมั่นศกึษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
 ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
 ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
 ๑๐. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนายและพรอมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม 
เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 
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 ๑๑. มคีวามเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาป 
ตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. รักชาติ ศาสน กษตัริย 
     พฤติกรรมบงชี้ 
 ๑.๑ เปนพลเมืองที่ดีของชาติ 
 ๑.๒ ธำรงไวซึ่งความเปนไทย 
 ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 ๑.๔ เคารพเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒. ซื่อสัตย สุจริต 
     พฤติกรรมบงชี้ 
 ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา และใจ 
 ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนทั้งทางกาย วาจา และใจ 
๓. มีวินัย 
     พฤติกรรมบงชี้ 
 ๓.๑ ประพฤติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
๔. ใฝเรียนรู 
     พฤติกรรมบงชี้ 
 ๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
 ๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม 
สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
๕. อยูอยางพอเพียง 
     พฤติกรรมบงชี้ 
 ๕.๑ ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 ๕.๒ มีภูมิคุมกันในตวัที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
๖. มุงมั่นในการทำงาน 

พฤติกรรมบงชี้ 
 ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
 ๖.๒ ทำงานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือใหสำเร็จตามเปาหมาย 
๗. รักความเปนไทย 

พฤติกรรมบงชี้ 
 ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูกตเวที  
 ๗.๒ เห็นคณุคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ๗.๓ อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 
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๘. มีจิตสาธารณะ 
พฤติกรรมบงชี้ 

 ๘.๑ ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน  
 ๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  

เปาประสงคหลัก 
 ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศกึษาอยางท่ัวถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
 ๒. ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ  มี
คุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชามาใชในการดำเนิน 
ชีวิต 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห สามารถ
นำไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลอง 
กับผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
 ๕. โรงเรียนมกีระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่เนนหลักธรรมาภิบาล 
 ๖. สถานศึกษาใหมีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 
 ๗. ชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

ประเด็นกลยุทธ 
 

ประเด็นกลยุทธท่ี ๑  สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ  และนอมนำศาสตรพระราชา 
สูการปฏิบัติ 
ประเด็นกลยุทธที่ ๒  พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ประเด็นกลยุทธที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และ 
การมีสวนรวมของทุกฝายโดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ประเด็นกลยุทธท่ี ๔  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศน และสภาพแวดลอม 
ใหมีสภาพที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
ประเด็นกลยุทธที่ ๕  พัฒนาระบบภาคีเครือขาย ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียน  และหนวยงานอ่ืนที่ 
เก่ียวของใหมาชวยในการระดมทุนในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 
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กลยุทธระดับโรงเรียน (Strategy) 
 

โรงเรียนวัดบอพระอินทร กำหนดใหมีประเด็นกลยุทธในการดำเนินงานของโรงเรียน ๕ ประเด็นกลยุทธ ดังนี้ 
ประเด็นกลยุทธท่ี ๑  สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ  และนอมนำศาสตรพระราชา 
สูการปฏิบัติ 
ประเด็นกลยุทธที่ ๒  พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ประเด็นกลยุทธที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และ 
การมีสวนรวมของทุกฝายโดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ประเด็นกลยุทธท่ี ๔  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศน และสภาพแวดลอม 
ใหมีสภาพที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
ประเด็นกลยุทธที่ ๕  พัฒนาระบบภาคีเครือขาย ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียน  และหนวยงานอื่นที่ 
เก่ียวของใหมาชวยในการระดมทุนในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 
 

ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธที่ ๑ สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสามารถ 
ใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม มทีักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชา สูการปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด  
 ๑. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเอง 
 ๒. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
 ๓. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มพัีฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ๔. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน และแสวงหา 
ความรูได 

๕. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๖. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และแกปญหา 
๗. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
๘. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 
๑๐. รอยละของผูเรียนที่มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
๑๑. รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๑๒. รอยละของผูเรียนที่มีความภูมใิจในทองถ่ินและความเปนไทย 
๑๓. รอยละของผูเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
๑๔. รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
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๑๕. คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(NT) สูงกวาระดับประเทศและเพ่ิมข้ึน 

๑๖. คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุม
สาระการเรียนรู สูงกวาระดับประเทศและเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 

ตัวช้ีวัด  
 ๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
 ๒. จำนวนครูที่เพียงพอตอการจัดชั้นเรียน 
 ๓. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 
 ๔. มีหลักสูตรที่เนนคณุภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
 ๕. รอยละของครูท่ีตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ๖. รอยละของครูท่ีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 ๗. รอยละของครูท่ีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาลและการ 
มีสวนรวมของทุกฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. จำนวนแหลงเรียนรูและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ 
 ๒. จำนวนประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศกัยภาพ 

๓. จำนวนโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 
๔. มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๕. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๖. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมใหมี
สภาพที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
  ตัวชี้วัด 
 ๑. จำนวนการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 

๒. สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 
๔. จำนวนการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบภาคเีครอืขาย ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียนและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของให
มาชวยในการระดมทุนในการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต 

ตัวช้ีวัด 
๑. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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สวนที่ ๓  
ผลการดำเนินงาน 

 

แผนงานบริหารวิชาการ 

  ๑. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
  ๒. โครงการยกระดับการเรียนรู 
  ๓. โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  ๔. โครงการคุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 
  ๕. โครงการวันสำคัญ 
  ๖. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 
  ๗. โครงการทัศนศึกษา 
  ๘. โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
  ๙. โครงการเสริมทักษะอาชีพสูอัตลักษณสถานศึกษา 
  ๑๐. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑๑. โครงการพัฒนาระบบประกัน 
  ๑๒. โครงการนิเทศภายใน 

แผนงานบริหารปฐมวัย           

  ๑. โครงการบานนักวิทย สายสืบ 
  ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการ ๔ ดาน 

แผนงานบริหารงานบุคคล 

  ๑. โครงการจางครู 
  ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
  ๓. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  ๔. โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

  ๑. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม 
  ๒. โครงการปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว) 
  ๓. โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 
  ๔. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทนุฯ เทศบาล) 
  ๕. โครงการประชาสัมพันธ 
  ๖. โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 

แผนงานบริหารงบประมาณ 

  ๑. โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
  ๒. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคณุภาพ 
  ๓. โครงการทุนปจจัยพื้นฐาน 
  ๔. โครงการซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน 
  ๕. โครงการคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเตอรเน็ต) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

แผนงานบริหารวิชาการ 
 

  ๑. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
  ๒. โครงการยกระดับการเรียนรู 
  ๓. โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  ๔. โครงการคุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 
  ๕. โครงการวันสำคัญ 
  ๖. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 
  ๗. โครงการทัศนศึกษา 
  ๘. โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
  ๙. โครงการเสริมทักษะอาชีพสูอตัลักษณสถานศึกษา 
  ๑๐. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑๑. โครงการพัฒนาระบบประกัน 
  ๑๒. โครงการนิเทศภายใน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา การะเกตุ 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหครูไดมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในการจัดการเรียนการสอน อยางพอเพียง 
๒. เพ่ือครูและนักเรียน สามารถใชสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ที่มีคณุภาพในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ครูผูสอนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในการจัดการเรียนการสอน ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน พอเพียงกับ
การใชงานโดยรวม รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ 
ครูผูสอนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ที่มีคุณภาพใชในการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู พอเพียงกับการใชงานอยูในระดับ
ดีมาก 
 

งบประมาณจาก โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๓๔,๙๒๘ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
 

วิธีดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How to) 
 ๑. ประชุมครู สำรวจความตองการ และความจำเปนที่ตองการใชวัสดุแตละหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ 

๒. จัดซื้อวัสดุการศกึษาตามความตองการที่ใชในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแตละหองเรียน 
๓. จัดซื้อแบบรายงานผลการเรียน (ปพ.) และแบบบันทึกขอมูลผลการเรียนและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๕. การประเมินผลและรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมานและคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
รอยละ ๙๐ ครูผูสอนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในการจัดการเรียนการสอน ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 

พอเพียงกับการใชงานโดยรวม 
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ที ่ กิจกรรม 
เปาหมายเชิงปริมาณ  

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
กำหนดไว ปฏิบัติไดจริง 

๑ สำรวจความตองการ และความจำเปน 

ที่ตองการใชวัสดุแตละหองเรียนและ

หองปฏิบัติการตางๆ 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการ

จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ

การเรียน และอำนวยความสะดวก

ที่เอ้ือตอการเรียนรู 

๒ จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามความตองการที่
ใชในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแต
ละหองเรียน 

๓๔,๙๒๘ 

บาท 

๓๔,๙๒๘ บาท ครูผูสอนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ 

ใชในการจัดการเรียนการสอนที่

เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 

พอเพียงกับการใชงาน 

๓ จัดซื้อแบบรายงานผลการเรียน และ
แบบบันทึกขอมูลผลการเรียนและ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น ทุกชั้นเรียนมีแบบบันทึกขอมูล

ครบทุกชั้น 

 

เชิงคุณภาพ 
ครูผูสอนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ที่มีคุณภาพใชในการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู พอเพียงกับการใชงานอยูในระดับ
ดีมาก 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

สื่อการเรียนการสอน 
การจัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ยกระดับการเรียนรู 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดริญญา ชัยปญญา 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทุกระดับชั้นใหสูงข้ึน 
๒. เพ่ือยกระดับการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศกึษาปที่ ๕ และการทดสอบระดับชาติ NT/O-NET ของโรงเรียนใหสูงขึ้น 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. รอยละ ๙๐ ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ๒. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนที่มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแกปญหา 
 ๓. รอยละ ๕๐ ของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 ๔. รอยละ ๙๐ ของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕. รอยละ ๕๐ ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทุกระดับชั้นใหสูงข้ึน  
 ๖. รอยละ ๙๐ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศกึษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ  
NT/O-NET  ของโรงเรียนใหสูงข้ึน  
      ๗. รอยละ ๙๐ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๕ มีผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของโรงเรียนใหสูงข้ึน  

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในระดับ 
 ๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา  
 ๓. ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 ๔. ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทกุระดับชั้นใหสูงข้ึน  
 ๖. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ  NT/O-NET ของ
โรงเรียนใหสูงข้ึน 

๗. ผูเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ ชั้นประถมศกึษาปที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศกึษาปที่ ๕  
มีผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของโรงเรียนใหสูงข้ึน  
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งบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    - กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเวลา 
    - กิจกรรมติวเขมการสอบ O-Net, NT และการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในโรงเรียน 
๔. จัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 

 ๑. รอยละ ๙๒ ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ๒. รอยละ ๘๒ ของผูเรียนที่มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแกปญหา 
 ๓. รอยละ ๕๒ ของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 ๔. รอยละ ๙๒ ของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕. รอยละ ๙๒ ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทุกระดับชั้นใหสูงข้ึน  
 ๖. รอยละ ๙๒ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ  
NT/O-NET ของโรงเรียนใหสูงขึ้น  
      ๗. รอยละ ๙๒ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ชั้นประถมศกึษาปที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๕ มีผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ของโรงเรียนใหสูงข้ึน  

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในระดับดีเย่ียม 
 ๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแกปญหา ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ในระดับพอใช 
 ๔. ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดีเยี่ยม 
 ๕. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในทกุระดับชั้นใหสูงข้ึน ในระดับดีเย่ียม 
 ๖. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ  NT/O-NET ของ
โรงเรียนใหสูงข้ึน ในระดับดีเย่ียม 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการยกระดับการเรียนรู” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   แขงขันทักษะวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดริญญา  ชัยปญญา 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปหัถกรรม การแสดงทักษะ
ดานวิชาชีพและพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

๒. เพ่ือใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึนตามโอกาส 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ผูเรียน  รอยละ ๙๐ มีผลงานเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๒. ผูเรียน  รอยละ ๘๐ ที่สงนกัเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ไดรับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผูเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรค 

ตางๆ และไดแสดงออกถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของแตละบุคคล 
๒. ครูไดใชศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือเขาสูเวทีการแขงขัน 

 

งบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ใชไป ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ  (How To) 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 

- กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับกลุมโรงเรียน 
- กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
- กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับภาค 

๔. จัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
๑. ผูเรียน  รอยละ ๙๒ มีผลงานเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๒. ผูเรียน  รอยละ ๘๕ ที่สงนกัเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ไดรับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 
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เชิงคุณภาพ 
๑. ผูเรยีนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรค 

ตางๆ และไดแสดงออกถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของแตละบุคคล อยูในระดับ ดีเย่ียม 
๒. ครูไดใชศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือเขาสูเวทีการแขงขัน อยูในระดับ ดีเย่ียม 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการแขงขันทักษะวิชาการ” 

 

     
 

        
 

             

 
ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

๑. ขาดอุปกรณและวัสดุในการฝกฝน 
๒. นักเรียนบางคนยังขาดประสบการณในการแขงขัน ทำใหมีอาการตื่นเตน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   คุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดริญญา  ชัยปญญา 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ผูเรียน รอยละ ๙๐ มีพฤติกรรมเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร 
 ๒. ผูเรียน รอยละ ๙๐ มีจิตสำนึกที่ดีตอวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
 ๒. ผูเรียนมีความตระหนัก เห็นคณุคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ๓. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตอตนเองและสังคม 
 

งบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ใชไป ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ  (How To) 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 

- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงอาหาร ภาชนะประกอบ พรอมจัดใหเขาที่ 
- กิจกรรมฝกมารยาท ยิ้มไหวทายทัก มารยาทในการรับประทานอาหาร 
- กิจกรรมอนุรักษความเปนไทย นักเรียนแตงกายดวยผาไทยสัปดาหละ 1  ครั้งชุดไทยวันศกุร, กลอง

ยาวบอพระอินทร 
- กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย 
- กิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนา (วันพระ, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา, 

วันมาฆบูชา) 
๔. จัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ   
 ๑. ผูเรียน รอยละ ๙๓ มีพฤติกรรมเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร 
 ๒. ผูเรียน รอยละ ๙๓ มีจิตสำนึกที่ดีตอวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
เชิงคุณภาพ   
 ๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ในระดับดีเย่ียม 
 ๒. ผูเรียนมีความตระหนัก เห็นคณุคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ในระดับดีเย่ียม 
 ๓. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตอตนเองและสังคม ในระดับดีเย่ียม 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการคุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน” 
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 ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการคุณธรรม เด็กดีกตัญูแผนดิน” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   วันสำคัญ 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ แทนทอง 
วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสำคัญ และมีสวนรวมในกิจกรรมของวันสำคัญตางๆ  
 ๒. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน 
 ๓. เพ่ือใหชุมชน โรงเรียน วัด มีสวนรวมและถายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของทองถิ่น 
      ๔. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักและอนุรักษ ประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
      ๑.  ผูเรียน รอยละ ๙๐ เขารวมกิจกรรมวันสำคัญตางๆ 
      ๒.  ผูเรียน รอยละ ๙๐ ชมุชน ผูปกครอง ไดรวมกิจกรรมวันสำคัญตางๆกับโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนเห็นคณุคาของวันสำคัญตางๆ 

๒. ผูเรียนมีเจตคตทิี่ดีและปฏิบัติตนถูกตอง ตอวันสำคัญ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน
ทุกคน โดยการสวดมนต วันศุกรและรับการอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

งบประมาณจาก กิจกรรมโครงการกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ใชไป ๔,๙๒๓ บาท คงเหลือ ๗๗ บาท 
 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ  (how  to) 
จัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. ดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
 - จัดกิจกรรมวันไหวครู 
 - วันเฉลิมฯ พระราชิณี 

- จัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด 
- จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
- จัดกิจกรรมวันเฉลิมฯร.10 
- จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 
- จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
- จัดกิจกรรมวันปใหม 
- จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
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๔. นิเทศ กำกับติดตาม 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปนหมายของโครงการ)  
ดานปริมาณ 

 ๑. รอยละ ๙๕ นักเรียนไดรวมกิจกรรมวันสำคัญตางๆ 
๒. รอยละ ๙๕ ชุมชน ผูปกครองไดรวมกิจกรรมวันสำคัญตางๆกับโรงเรียน 

      ดานคุณภาพ 
    ๑. นักเรียนทุกคนเห็นคุณคาของวันสำคัญตางๆ ในระดับดีเยี่ยม 

๒. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนถูกตอง ตอวันสำคัญ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน
ทุกคน โดยการสวดมนตวันศุกรและรับการอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีเย่ียม 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการวันสำคัญ” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ช่ือโครงการ   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ แทนทอง 
วัตถุประสงค  
      ๑. เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี ไดเรียนรูทกัษะและกระบวนการครบตามหลักสูตร 

๒. เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี ไดรูจักใชชีวิตรวมกัน รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย 
๓. เพ่ือเปดโอกาสใหลูกเสือ เนตรนารี เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรู

ทีห่ลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนำไปใชในสถานการณตางๆ ได 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ เขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี และบรรลุ

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ เขารวมกิจกรรมขาคายลูกเสือ-เนตรนารี และบรรลุ

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการทำกิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิตรวมกันกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข 

๒. ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดครบตามที่หลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี 
งบประมาณจาก กิจกรรมโครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน ๔๐,๐๐๐  บาท  ใชไป ๓๓,๒๘๐ บาท 
คงเหลือ ๖,๗๒๐ บาท 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ  (how  to) 
จัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. ดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
 - โรงเรียนในกลุมบานหมอบูรพาประชุมการเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
 - เขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ณ คายหัตถวุฒิ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 - โรงเรียนวัดบอพระอินทรจัดการเรียนการสอนลูกเสือสำรองทุกวันพฤหัส (ไมไดเขาคายลูกเสือสำรอง 

เนื่องจากสำนักงานลูกเสือแหงชาติ (สลช.) ไดมีหนังสือขอความรวมมือหนวยงานในสังกัด ศธ. แจงสถานศึกษาในสังกัด 
ใหชะลอการนำนักเรียน นักศึกษา เขาคายพักแรมลูกเสือไวกอน จนกวาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือ โควิด – ๑๙ จะกลับเขาสูสภาวะปกติ) 
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๔. นิเทศ กำกับติดตาม 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ  และคุณภาพ และเปนหมายของโครงการ)  
ดานปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ ๑-๓ เขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนาร ีและบรรลุ

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ เขารวมกิจกรรมขาคายลูกเสือ-เนตรนารี และบรรลุ

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
ดานคุณภาพ 
๑. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการทำกิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิตรวมกันกับผูอื่นไดอยาง

มีความสุข ในระดับดีเยี่ยม 
๒. ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดครบตามที่หลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ทัศนศึกษา 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคณุธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหนักเรียนไดไปศกึษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
๒. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ไดไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 

ดานคุณภาพ 

๑. นักเรียน เปนคนหูตากวางไกล กาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันตอเหตุการณ 

ขาวสารตางๆ 

๒. นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการศึกษาวิชาความรู ผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศ และไดรับประสบการณ 
 

งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (how to) 

จัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. ดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 - กิจกรรมศึกษาเรียนรูแหลงเรียนรูทองถิ่น 
๔. นิเทศ กำกับติดตาม 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ  และคุณภาพ  และเปนหมายของโครงการ)  
เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ไดไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 

๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
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ดานคุณภาพ 

๑. นักเรียน เปนคนหูตากวางไกล กาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันตอเหตุการณ 

ขาวสารตางๆ ในระดับดีเย่ียม 

๒. นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการศึกษาวิชาความรู ผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศ และไดรับประสบการณ

ตรง ในระดับดีเย่ียม 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการทัศนศึกษา” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   สงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ แทนทอง 
วัตถุประสงค  
          ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองท่ีดี  
      ๒. เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองท่ีดี  
      ๓. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หนาที่ตามระบบประชาธิปไตย 
          ๔. เพ่ือใหนักเรียนรูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ  
เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน มีความตระหนักเก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
      ๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองท่ีดี 
      ๓. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน เรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหนาที่ตามระบบประชาธิปไตย 

๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน รูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
เชิงคุณภาพ 

      ๑. นักเรียน มีความตระหนักเก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
      ๒. ของนักเรียน ปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
      ๓. นักเรียน เรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 
      ๔. นักเรียน รูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
 

งบประมาณจาก กิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด จำนวน ๒,๐๐๐  บาท   
    ใชไป ๒,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๐ บาท 
 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (how to ) 
จัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. ดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 

   - จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 
   - จัดเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๒ 
   - จัดแขงขันกีฬาสีภายใน 
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   - กิจกรรมใหความรูรณรงคปองกันยาเสพติด 
   - กิจกรรมยิ้มฟนสวย 

 - กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 
๔. นิเทศ กำกับติดตาม 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ  และคุณภาพ  และเปนหมายของโครงการ)  
ดานปริมาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน มีความตระหนักเก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 

      ๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองท่ีดี 
 ๓. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน เรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหนาที่ตามระบบประชาธิปไตย 

๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน รูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
    เชิงคุณภาพ 
       ๑. นักเรียน มีความตระหนักเก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองท่ีดี ในระดับดีเยี่ยม 
       ๒. ของนักเรียน ปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี ในระดับดีเย่ียม 
       ๓. นักเรียน เรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับความรับผิดชอบ การใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย ในระดับดีเยี่ยม 
  ๔. นักเรียน รูจักปองกันตนเองใหพนจากสิ่งเสพติดใหโทษ ในระดับดีเย่ียม 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด” 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   เสริมทักษะอาชีพสูอัตลักษณสถานศกึษา 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายไดใหแกตนเองได
ในอนาคต 

๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
          ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายไดใหแกตนเองได
ในอนาคต รอยละ ๙๐ 
          ๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม  
รอยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  
          ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรูที่ไดหารายไดใหแกตนเองได
ในอนาคต อยูในระดับดี 
        ๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม อยู
ในระดับดี 
 

งบประมาณจาก กิจกรรมโครงการเสริมทักษะอาชีพสูอัตลักษณสถานศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  ใชไป  ๐  บาท   
คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท 

 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    กิจกรรมที่ ๑ เสริมทักษะอาชีพ 
    - จัดทำวางแผนงานโดยครูประจำชั้นจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพใหกับนักเรียนแตละชั้นเรียน ไดแก การทำ 

น้ำยาลางจาน  น้ำยาถูพื้น  น้ำยาอเนกประสงค 
    - การทำไขเค็ม ทองมวนผักหวาน และการแปรรูปอาหารจากผักหวานปา 
    - แสดงผลงาน การจำหนายสินคาที่ไดจากการฝกทักษะอาชีพของนักเรียน 
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     กิจกรรมที่ ๒ เรียนรูสูความเปนอัตลักษณ 
          - อบรมและจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความสามัคค ีมีวินัย น้ำใจงาม ทุกวันศุกร 
          - เรียนรูสูความเปนเอกลักษณตามแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดประสบการณ (แผนบูรณาการ) 
ที่ครูจัดทำไวอยางตอเนื่อง 
         - การทำกิจกรรมทำความสะอาดในชั้นเรียน และการรับผิดชอบเวรสี  เพ่ือฝกใหนักเรียนมีความสามัคคแีละ
มีน้ำใจตอกัน 

๔. นิเทศ  กำกับติดตาม 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ    
๑. นักเรียนไดฝกทักษะในการประกอบอาชีพ ไดเรียนรูการทำน้ำยาตางๆ และการแปรรูปอาหาร สามารถนำ

ความรูที่ไดหารายไดใหแกตนเองไดในอนาคต รอยละ ๙๐   
๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ สามัคคี มีวินัย  น้ำใจงาม 

รอยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ   

      นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศกึษาคือ สามัคคี  มีวินัย  น้ำใจงาม  และ
มีทักษะในการประกอบอาชีพ  สามารถนำความรูไปประยุกตสรางอาชีพใหตนเองไดในใชไดในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการเสริมทักษะอาชีพสูอตัลักษณสถานศึกษา” 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการเสริมทักษะอาชีพสูอตัลักษณสถานศึกษา” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางดริญญา ชัยปญญา 
วัตถุประสงค 

๑. ใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศกึษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูรอยละ ๑๐๐ มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถจัดทำหลักสูตร

ของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน  
เชิงคุณภาพ 

 ๑.  ครูผูสอนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ระดับดีเย่ียม 
 ๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศกึษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 
งบประมาณจาก  งบประมาณ  จำนวน  ๕๐๐  บาท  ใชไป  ๕๐๐  บาท  คงเหลือ  -  บาท 
วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 

๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
๔. จัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูรอยละ ๑๐๐ มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถจัดทำหลักสูตร

ของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น  
เชิงคุณภาพ  

 ๑. ครูผูสอนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ระดับดีเย่ียม 
 ๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศกึษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบประกัน 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และการมสีวนรวมของทกุฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมใหผูรับผิดชอบทกุฝายทุกงานจัดเก็บขอมูลใหครบถวนเพ่ือรองรับการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก ตรงตามการประกันคุณภาพภายใน 
เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทรรวบรวมขอมูลได
เปนปจจุบัน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป 
 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวน ๕๐๐ บาท 
 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
 ๑. ประชุมชี้แจงคณะครู 
 ๒. จัดเตรียมแฟม 
 ๓. ดำเนินการรวบรวมขอมูล 
 ๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 ๕. การประเมินผลและรายงาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. รอยละ ๑๐๐ ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทรรวบรวมขอมูลได
เปนปจจุบัน 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีขึ้นไป 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการพัฒนาระบบประกัน” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   นิเทศภายใน 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และการมสีวนรวมของทกุฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร 
วัตถุประสงค 
 ๑. นิเทศภายในครูผูสอนเพ่ือใหคำแนะนำในดานวิชาการแกครูในโรงเรียน 
 ๒. เพ่ือกำกับติดตามใหคำปรึกษาแกคณะครูในการปฏิบัติการเรียนการสอน และงานโครงการตางๆ 
เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการนิเทศ 
 ๒. รอยละ ๑๐๐ ของโครงการของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการนิเทศติดตาม 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. คณะครูทุกคนทำงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพทุกงาน 
 ๒. ทุกโครงการไดรับการติดตามสรุปคุณภาพในระดับดีมากทุกโครงการ 
 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท 
 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
 ๑. ประชุมชี้แจงคณะครู 
 ๒. แตงตั้งกรรมการนิเทศ 
 ๓. ดำเนินการนิเทศ 
 ๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 ๕. การประเมินผลและรายงาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการนิเทศ 
 ๒. รอยละ ๑๐๐ ของโครงการของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการนิเทศติดตาม 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. คณะครูทุกคนทำงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพทุกงาน 
 ๒. ทุกโครงการไดรับการติดตามสรุปคุณภาพในระดับดีมากทุกโครงการ 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการนิเทศภายใน” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

แผนงานปฐมวัย 
 

 ๑. โครงการบานนักวิทย สายสืบ 
 ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการ ๔ ดาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   บานนักวิทย สายสืบ 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัย ไดเรียนรูและมีประสบการณในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
๒. เพ่ือใหเด็กไดฝกการสังเกต รูจักคิด ตั้งคำถามและคนหาคำตอบดวยตนเอง 
๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูดานเทคนคิการเรียนการสอนวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
๔. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

เปาหมาย 
ดานปริมาณ 
๑. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเอกสารตางๆ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและครู รอยละ ๙๐ 
๒. เด็กระดับปฐมวัยไดรวมกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย รอยละ ๑๐๐ 
๓. เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย รอยละ ๑๐๐ 
ดานคุณภาพ 
๑. เด็กในระดับปฐมวัยรูจักวิทยาศาสตรผานการทดลองอยางงายและมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรใน

ระดับดีข้ึนไป 
๒. เด็กในระดับปฐมวัยไดรับการถายทอดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองระดับดีขึ้นไป 
๓. เด็กในระดับปฐมวัยไดพัฒนาทักษะการเรียนรูตาง ๆ ดังนี้ 
    ๓.๑ ทักษะการเรียนรู สามารถเรียนรูวิธีคิด วิธีตั้งคำถามและการคนหาคำตอบได 
    ๓.๒ ทักษะดานการสื่อสารทางภาษา สามารถสื่อสารความคิดตางๆ ออกมาเปนถอยคำที่ผูอ่ืนสามารถเขาใจ

ได 
    ๓.๓ ทักษะดานสังคม สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีและสามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตรได 
    ๓.๔ ทักษะดานรางกาย ไดฝกฝนการใชกลามเนื้อขณะทำงานทดลองตางๆ  
๔. เด็กในระดับปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมระดับดีขึ้นไป 
วิธีดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How to) 

๑. ประชุมชี้แจงคณะครู 
๒. จัดทำโครงการ 
๓. อบรมครูและบุคลากรที่เก่ียวของ 
๔. ดำเนินการทดลองจำนวน ๒๐ การทดลอง และ ๒ โครงงานวิทยาศาสตร และกิจกรรมมหิงสาสายสืบ

สิ่งแวดลอม 
๕. การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
๖. การประเมินผลและรายงาน 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมานและคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๐ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเอกสารตางๆ เพียงพอสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและครู

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. รอยละ ๑๐๐ เด็กระดับปฐมวัยไดรวมกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมมหิงสาสายสืบ  

สิ่งแวดลอม 
๓. รอยละ ๑๐๐ เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 
 

ที ่ กิจกรรม 
เปาหมายเชิงปริมาณ  

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
กำหนดไว ปฏิบัติไดจริง 

1 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและ
เอกสารตางๆ เพียงพอสำหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัยและครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

๒,๐๐๐ 
บาท 

๒,๐๐๐ 
บาท 

จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเอกสาร
ตางๆ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและครู
ครบทุกชั้นเรียน 

2 เด็กในระดับปฐมวัยรูจักวิทยาศาสตรผาน
การทดลองอยางงายและมีความสนใจใน
การเรียนวิทยาศาสตร 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น เด็กในระดับปฐมวัยไดรับการถายทอดทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง และ
รูจักวิทยาศาสตรผานการทดลองอยางงาย
และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรใน
ระดับดีข้ึนไป 

3 เด็กและผูปกครองมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยและ
กิจกรรมมหิงสาสายสืบสิ่งแวดลอม 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
บานนักวิทยาศาสตรนอย รอยละ ๑๐๐ 

 
เชิงคุณภาพ 
๑. เด็กในระดับปฐมวัยรูจักวิทยาศาสตรผานการทดลองอยางงายและมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรใน

ระดับดี 
๒. เด็กในระดับปฐมวัยไดรับการถายทอดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองระดับดีมาก 
๓. เด็กในระดับปฐมวัยไดพัฒนาทักษะการเรียนรูตางๆ ดังนี้ 
    ๓.๑ ทักษะการเรียนรู สามารถเรียนรูวิธีคิด วิธีตั้งคำถามและการคนหาคำตอบได 
    ๓.๒ ทักษะดานการสื่อสารทางภาษา สามารถสื่อสารความคิดตาง ๆ ออกมาเปนถอยคำที่ผูอื่นสามารถ

เขาใจได 
    ๓.๓ ทักษะดานสังคม สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีและสามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตรได 
    ๓.๔ ทักษะดานรางกาย ไดฝกฝนการใชกลามเนื้อขณะทำงานทดลองตางๆ 
๔. เด็กในระดับปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมระดับดีขึ้นไป จากการเรียนรู  อยูในระดับ ดีมาก 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการบานนักวิทย สายสืบ” 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการบานนักวิทย สายสืบ” 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการบานนักวิทย สายสืบ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปญหา/ อุปสรรค/ ขอเสนอแนะ 

- เมื่อนำไปปฏิบัติแลวผูปกครองจะไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควร 
- จัดทำเอกสารเสริมนำกลับไปใหความรูผูปกครองที่บาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการ ๔ ดาน 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
วัตถุประสงค 
           ๑. เพ่ือพัฒนาสถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมบีรรยากาศ 
สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
        ๒. เพ่ือพัฒนาการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
        ๓. เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย 
        ๔. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความมั่นใจและกลาแสดงออก มีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
        ๕. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 
        ๖. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดความสนใจใฝรูและมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่เกิดจากการเรียนรู 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีบรรยากาศ สวยงาม 

เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รอยละ ๙๐ 
๒. การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในดานตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร 

ดานกระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร รอยละ ๙๐ 
๓. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีน้ำหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๐ 
๔. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีความมั่นใจและกลาแสดงออก รอยละ ๙๐ 
๕. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวินัย รับผิดชอบ มคีวามรูสึกที่ดีตอตนเอง รอยละ ๙๐ 
๖. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีความสนใจใฝรู และมีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่เกิดจากการ

เรียนรู 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีบรรยากาศ สวยงาม 

เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รอยละ ๙๐ 
๒. การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในดานตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร 

ดานกระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร รอยละ ๙๐ 
๓. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีน้ำหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๐ 
๔. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีความมั่นใจและกลาแสดงออก รอยละ ๙๐ 
๕. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวินัย รับผิดชอบ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง รอยละ ๙๐ 
๖. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีความสนใจใฝรู และมีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่เกิดจากการ

เรียนรู 



58 

วิธีดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How to) 
๑. อบรม/ประชุมครูปฐมวัยและผูที่มีสวนเก่ียวของดำเนินการตามโครงการ 
๒. จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรตามขั้นตอน 
๓. จัดบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู ปลอดภัย และเหมาะสมกับผูเรียน 
๔. จัดทำกำหนดการจัดประสบการณ แผนการจัดประสบการณ เครื่องมือการประเมิน  เครื่องมือการเก็บ

ขอมูล  สื่อตางๆ แลวจัดประสบการณตามแผนการจัดการเรียนรู 
๕. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 
๖. กิจกรรมหนูนอยรักการอาน 
๗. กิจกรรมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. กิจกรรมเด็กไทยวินัยดี 
๙. การนิเทศ กำกับ ติดตามอยางตอเนื่อง 
๑๐. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมานและคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีบรรยากาศ สวยงาม 

เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย อยูในระดับ ดีมาก 
๒. การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในดานตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร 

ดานกระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร อยูในระดับ ดี 
๓. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีน้ำหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับ ดีมาก 
๔. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีความมั่นใจและกลาแสดงออก อยูในระดับ ดีมาก 
๕. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีวินัย รับผิดชอบ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง อยูในระดับ ดีมาก 
๖. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีความสนใจใฝรู และมีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่เกิดจากการ

เรียนรู  อยูในระดับ ดีมาก 
เชิงปริมาณ 
๑. สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ ๙๐                       

มีบรรยากาศ สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
๒. การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในดานตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร 

ดานกระบวนการนำหลักสูตรไปใช และดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร รอยละ ๙๐ 
๓. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรรอยละ ๙๐ มีน้ำหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
๔. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ ๙๐  มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 
๕. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ ๙๐ มีวินัย รับผิดชอบ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
๖. เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีความสนใจใฝรู และมีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่เกิดจากการ

เรียนรู 
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ที ่ กิจกรรม 
เปาหมายเชิงปริมาณ  

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
กำหนดไว ปฏิบัติไดจริง 

๑ สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
รอยละ ๙๐ มีบรรยากาศ สวยงาม 
เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น ระดับความพึงพอใจของผูปกครองของ
สถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ระดับปฐมวัยและสนามเด็กเลนโรงเรียน
วัดบอพระอินทรมีบรรยากาศ มีความ
สวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือตอการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย 

๒ การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ ในดาน
ตัวหลักสูตร ดานปจจัยเบ้ืองตนของ
หลักสูตร ดานกระบวนการนำหลักสูตรไป
ใช และดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น มีการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ เพ่ือ
เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมี
พัฒนาการท้ัง ๔ ดานเหมาะสมตามวัยมี
ความพรอมที่จะเรียนชั้นตอไป  

๓ เด็กปฐมวัยรอยละ ๙๐ มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งดานรางกายและจิตใจที่เหมาะสมตาม
วัย 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมี
พัฒนาการท้ัง ๔ ดานเหมาะสมตามวัยมี
ความพรอมที่จะเรียนชั้นตอไป  

๔ เด็กปฐมวัยรอยละ ๙๐ มีความมั่นใจและ
กลาแสดงออก มีความสุขในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมี
พัฒนาการท้ัง ๔ ดานเหมาะสมตามวัยมี
ความพรอมที่จะเรียนชั้นตอไป  

๕ เด็กปฐมวัยรอยละ ๙๐ ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่นับถือได 

๖ เด็กปฐมวัยรอยละ ๙๐ เกิดความสนใจใฝรู 
และมีความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่
เกิดจากการเรียนรู 

ครบทุกชั้น ครบทุกชั้น เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจใฝรู และมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางที่เกิดจาก
การเรียนรู 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการ ๔ ดาน” 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการ ๔ ดาน” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ปญหา/ อุปสรรค/ ขอเสนอแนะ 
- ควรปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดี การเลือกรับประทานอาหารที่มปีระโยชน ใหเปนนิสัย   
- ผูเรียนบางคนยังขาดทักษะในการแกปญหา  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

แผนงานบุคคล 
 

 ๑. โครงการจางครู 
 ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
 ๓. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 ๔. โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   จางครู 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหมีครูประจำชั้นครบชั้นเรียน 
๒. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และการทดสอบสูงข้ึน 

เปาหมาย 
 ดานปริมาณ 

๑. มีครูอัตราจาง ๑ ตำแหนง 
๒. รอยละ ๙๐ ของ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓. รอยละ ๙๐ ของ ผูปกครองมคีวามพึงพอใจ 
ดานคุณภาพ 
๑. บุคลากรครูปฏิบัติหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
๒. บุคลากรครูมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนไดอยาง

เหมาะสม 
๓. บุคลากรครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวจำนวน  ๑๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท ใชไป ๑๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท  คงเหลือ  -  บาท 
 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ   (How To) 
๑. จัดทำโครงการจัดหาบุคลากรครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. ดำเนินการจางครู 
๓. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๔. การประเมินผลและรายงาน 

 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
๑. รอยละ ๙๖ ของครูมีการจัดทำสื่อ  นวัตกรรม  และแผนการจัดการเรียนรูการเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
๒. รอยละ ๑๐๐ ของครูเปนตนแบบที่ดีกับนักเรียน 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
๔. รอยละ ๙๖ ของครูที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละทุมเทใหกับโรงเรียน 
๕. รอยละ ๙๖ ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจคณะครู     
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการจางครู” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร สุขอราม 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหครูและบุคลากรไดรับความรูจากการฝกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 

๒. เพ่ือใหครูและบุคลากรไดนำเอาความรูที่ไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรและนักเรียน 
๓. เพ่ือใหครูมีแนวคิดในการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และเทคนิคการสอนไดอยางหลากหลาย  

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดอินทารามมีความรูความเขาใจในวิชา งานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณจากเงินอดุหนุนรายหัว ๑๕,๐๐๐ บาท  ใชไป ๑๕,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  -  บาท  
 

วิธีดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
 ๑. ประชุมคณะครู แตงตั้งคณะทำงาน 

๒. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน ID Plan  
๓. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๔. การประเมินผลและรายงาน 

 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ คุณภาพ และเปาหมายของโครงการ 
 ๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทรรอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒนา 

๒. ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดอินทารามมีความรูความเขาใจในวิชา งานที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร” 
 

อบรมผูกำกับลูกเสือสำรอง ระหวางวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2562  จ.นครนายก 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษาดูงาน การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา เงินพุม 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหครูศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. เพ่ือใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ ๘๐ ไดศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 
๒. ครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รอยละ ๙๖ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูไดนำความรูจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชกับชั้นเรียนของตนเองไดอยางเหมาะสม 
๒. ครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

งบประมาณจาก โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๑๕.๐๐๐ บาท  ใชไป  ๑๔,๘๕๐ บาท  คงเหลือ ๑๕๐ บาท 
 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    - ศึกษาดูงานนอกสถานที่  โรงเรียนอนุบาลอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
๔. นิเทศ  กำกับติดตาม 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ   
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ ๘๐ ไดศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 
๒. ครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รอยละ ๙๖ 
เชิงคุณภาพ    
๑. ครูไดนำความรูจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชกับชั้นเรียนของตนเองไดอยางเหมาะสม                
๒. ครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   การมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา เงินพุม 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา และดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๒. เพ่ีอใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกำกับ  ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถานศกึษาใหสำเร็จ  

รอยละ ๙๖ 
๒. ผูปกครองและชุมนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา รอยละ ๙๖ 
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกำกับ  ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถานศกึษาใหบรรลุผล

สำเร็จ 
๒. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา และการศกึษาของนักเรียน 

 

งบประมาณจาก งบประมาณกิจกรรมโครงการโครงการการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา ผูปกครอง   
จำนวน ๙,๒๕๐ บาท ใชไป ๙,๒๕๐ บาท  คงเหลือ ๐ บาท 

 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ  (How To) 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    ๓.๑ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ 
    ๓.๒ กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
    ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา 
    ๓.๔ กิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๕. การประเมินผลและรายงานผลนิเทศ  กำกับติดตาม 
๖. การประเมินโครงการ 
๗. สรุปและจัดทำรายงาน 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ   

๑. รอยละ ๙๖ ของคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานศึกษาให
สำเร็จ 
  ๒. รอยละ ๙๖ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศกึษา 

๓. รอยละ ๙๖ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ   
โรงเรียนไดรับการพัฒนาทุกดานจากความรวมมอืของคณะกรรมการสถานศกึษา 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

แผนงานท่ัวไป 
 

 ๑. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนแกนนำเด็กพเิศษเรียนรวม 
 ๒. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว) 
 ๓. โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 
 ๔. โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 
 ๕. โครงการประชาสัมพันธ 
 ๖. โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ แทนทอง 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณทั้งทางรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา 

๒. เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพและทั่วถึง 
๓. เพ่ือสรางสัมพันธภาพความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวางครู นักเรียน และผูปกครอง 
๔. เพ่ือสงเสริมใหครูท่ีปรึกษา ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง เพื่อนนักเรียนดวยกันและ

หนวยงานอื่นๆ มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๕. เพ่ือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมไดพัฒนาการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร จำนวน ๗๑ คน ไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึงและเหมาะสม 
ตามความเปนจริง 
 ๒. มีแบบฟอรมในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนและงายตอการนำไปใช 

๓. ครู ผูปกครอง เพ่ือนนักเรียน และหนวยงานอื่นๆ ใหความรวมมือ ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนจนสงผลให
ผูเรียนมีคานิยมที่ดีงาม มีคณุลักษณะอันพึงประสงค 

๔. นักเรียนพิเศษเรียนรวม ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร รอยละ ๙๐ 
๕. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมแกนักเรียนพิเศษเรียนรวมในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นันทนาการ 

ตามจินตนาการ รอยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพจนเปนคนที่สมบูรณทั้งดาน

รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
๒. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ รูจักตนเองและควบคุมตนเองได สามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข 
๓. นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑครบถวนการจัดการศึกษาได

สงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานการเรียนดีข้ึน การจัดกิจกรรมไดสงเสริมและ
ชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานรางกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
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วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (how to) 
จัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. ดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    - เยี่ยมบานนักเรียน 

      - กิจกรรมแนะแนว 
      - การดูแลเด็กพิเศษ 

๔. นิเทศ กำกับติดตาม 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปนหมายของโครงการ)  
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร จำนวน ๗๑ คน ไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึงและเหมาะสมตามความ

เปนจริง 
๒. มีแบบฟอรมในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนและงายตอการนำไปใช 
๓. ครู ผูปกครอง เพ่ือนนักเรียน และหนวยงานอื่นๆ ใหความรวมมือ ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนจนสงผลให

ผูเรียนมีคานิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
๔. นักเรียนพิเศษเรียนรวม ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร รอยละ ๑๐๐ 
๕. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมแกนักเรียนพิเศษเรียนรวมในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นันทนาการ 

ตามจินตนาการ รอยละ ๙๕ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพจนเปนคนที่สมบูรณท้ังดาน

รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ในระดับดีมาก 
๒. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ รูจักตนเองและควบคุมตนเองได สามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข ใน

ระดับดีมาก 
๓. นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑครบถวนการจัดการศึกษาได

สงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานการเรียนดีข้ึน การจัดกิจกรรมไดสงเสริมและ
ชวยเหลือใหนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางดานรางกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ในระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 



75 

ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว) 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสรางความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดกับนักเรียน 
๒. รูวิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอยางครบวงจร 
๓. เพ่ือลดมลพิษจากขยะ ใหโรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม รมรื่น ปลอดภัย 
๔. สรางรายไดเสริมใหแกนักเรียน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๙ คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ จำนวน ๗๐ คน เขา

รวมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะ และนำมาใชใน

ชีวิตประจำวัน 
 

งบประมาณจาก จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ใชไป ๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    ๓.๑ กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
    ๓.๒ กิจกรรมลดพลังงานในหองเรียน 
    ๓.๓ กิจกรรมสรางสรรครีไซเคิล 
    ๓.๔ กิจกรรมคัดแยกดีมีรายได 
๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๕. การประเมินผลและรายงานผลนิเทศ กำกับติดตาม 
๖. การประเมินโครงการ 
๗. สรุปและจัดทำรายงาน 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๙ คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ จำนวน 

๗๐ คน เขารวมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
เชิงคุณภาพ  
๑. รอยละ ๙๖ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะ 

และนำมาใชในชีวิตประจำวัน 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว)” 
 

    
 

   
 

   
 

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
มีนักเรียนบางคนทิ้งขยะลงบนพ้ืน ครูเวรตองคอยกำชับนักเรียนและใหนักเรียนชวยกันทำความสะอาดในชวง

พักกลางวันอีกครั้ง 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๒. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหนักเรียน มีความรูตามศาสตรพระราชาโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียนและมีความรูความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
๓. เพ่ือนำผลผลิตมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหนักเรียน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ ๙๒ ของนักเรียน มีความรูความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียง 
๒. รอยละ ๙๒ ของนักเรียน กลาแสดงออก  ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 
๓. รอยละ ๙๒ ของผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนได 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน มีความรูความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียงอยูในระดับดี 
๒. นักเรียนกลาแสดงออก ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียนอยูในระดับดีมาก 

          ๓. ผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนไดในระดับพอใช  
 

งบประมาณจาก งบประมาณกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ใชไป ๒,๐๐๐ บาท  
คงเหลือ ๐ บาท 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. การดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    ๓.๑ กิจกรรมออมทรัพย 

     - ออมเงินทุกระดับชั้น 
    ๓.๒ กิจกรรมเกษตรกรนอย 

     - ปลูกผักสวนครัวทุกระดับชั้น  
    ๓.๓ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 

- การสรางผลิตภัณฑ สินคา หรือผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น 
        ๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
         ๕. การประเมนิผลและรายงานนิเทศ  กำกับติดตาม 
         ๖. สรุปและจัดทำรายงาน 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ   
๑. รอยละ ๙๒ ของนักเรียนมีความรูความสามารถในการใชชีวิตอยางพอเพียง 
๒. รอยละ ๙๒ ของนักเรียนกลาแสดงออก  ตลอดจนไดฝกทักษะอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 
๓. รอยละ ๙๒ ของผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนได  
เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนมีความรูความสามารถตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนกลาแสดงออก มีความรูความสามารถในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 
๓. ผลผลิตนำมาประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนได 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง)” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   สงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง 
 ๒. เพ่ือใหนักเรียนดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง 
 ๓. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชองปากไดอยางถูกตอง 
เปาหมาย 
 ดานปริมาณ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง รอยละ ๙๒ 
 ๒. นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง รอยละ ๙๓ 
 ๓. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสุขภาพอนามัยที่ดี และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชองปากไดอยางถูกตอง 
รอยละ ๙๓ 
 ดานคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง 
 ๒. นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง  
 ๓. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสุขภาพอนามัยที่ดี และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชองปากไดอยางถูกตอง 
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 

๑. วางแผนดำเนินงาน 
๒. ดำเนินกิจกรรม 

        ๓. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
         ๕. การประเมนิผลและรายงาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 

ดานปริมาณ   
๑. รอยละ ๙๒ นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง 
๒. รอยละ ๙๓ นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง 
๓. รอยละ ๙๓ นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสุขภาพอนามัยที่ดี และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชองปากได

อยางถูกตอง 
 ดานคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดออกกำลังกายและสงผลใหนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง 
 ๒. นักเรียนสามารถดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดดวยตนเอง  
 ๓. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสุขภาพอนามัยที่ดี และรูวิธีการดูแลสุขภาพในชองปากไดอยางถูกตอง 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล)” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ประชาสัมพันธ 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และการมสีวนรวมของทกุฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร  สุขอราม 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสตางๆ 

๒. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียนในโอกาสตางๆ ได  รอยละ ๙๕  
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงาน

ตางๆ ในระดับดี 
๒. โรงเรียนวัดบอพระอินทร มีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมลูขาวสาร สงเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
 

งบประมาณจาก  เงินอุดหนุนรายหัว ๒,๕๐๐ บาท  ใชไป  บาท  คงเหลือ ๐ บาท 
 

วิธีดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมคณะครู แตงตั้งคณะทำงาน 
๒. ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามแผน 
    ๑) กิจกรรมจัดทำวารสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธโรงเรียน 
    ๒) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศขอมูล เครือขายของสถานศึกษา 
๓. การประเมินผลและรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (ดานปริมาณ คุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
๑. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียนในโอกาสตางๆ ได รอยละ ๙๕ 
๒. โรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงาน

ตางๆ ในระดับดี 
๓. โรงเรียนวัดบอพระอินทร มีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมลูขาวสาร สงเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการประชาสัมพันธ” 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ปรับปรุงแหลงเรียนรู 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๔. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศน  
    และสภาพแวดลอมใหมีสภาพท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ 
    เรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง 
วัตถุประสงค 

๑. โรงเรียนมแีหลงเรียนรู อยูในสภาพสมบูรณ พรอมใชงาน 
๒. นักเรียนและครูไดใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. รอยละ  ๘๕  ของอาคารสถานที่ไดรับการซอมแซมใหใชงานไดดเีสมอและ 
๒. รอยละ  ๘๕  ของภูมิทัศนถูกปรับปรุงใหสวยงามเสมอ 
๓. รอยละ  ๘๕  ครุภัณฑที่ชำรุดถูกซอมแซมใหใชงานไดดีเสมอ 

 เชิงคุณภาพ 
๑. อาคารสถานที่ ครุภัณฑตางๆ รวมทั้งภูมิทัศนถูกปรับปรุงใหอยูในสภาพใชงานได 

 

งบประมาณจาก งบประมาณกิจกรรมโครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู จำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท ขออนุมัติงบประมาณ 
เพ่ิมจากเงินรายไดสถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร) ๑๓,๑๕๐ บาท รวมเปน 
เงินที่ไดรับจัดสรร ๑๐๔,๑๕๐ บาท ใชไป ๑๐๔,๑๕๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 

 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (how to) 
จัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการการเขียนโครงการ 
๒. ดำเนินการเขียนโครงการ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
    ๑) ติดตั้งพัดลมหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕-๖ ติดตั้งพัดลมหองผูอำนวยการโรงเรียน (หองละ ๔ ตัว) 
    ๒) ปูกระเบื้องหองเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ ๕-๖ และปูกระเบื้องหองผูอำนวยการโรงเรียน 
๔. นิเทศ กำกับติดตาม 
๕. การประเมินโครงการ 
๖. สรุปและจัดทำรายงาน 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปนหมายของโครงการ) 
ดานปริมาณ 
๑. รอยละ  ๙๐  ของอาคารสถานที่ไดรับการซอมแซมใหใชงานไดดีเสมอ 
๒. รอยละ  ๙๐  ของภูมิทัศนถูกปรับปรุงใหสวยงามเสมอ 
๓. รอยละ  ๙๐  ครุภัณฑที่ชำรุดถูกซอมแซมใหใชงานไดดีเสมอ 

 ดานคุณภาพ 
๑. อาคารสถานที่ ครุภัณฑตางๆ รวมทั้งภูมิทัศนถูกปรับปรุงใหอยูในสภาพใชงานไดในระดับดีมาก 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู” 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู” 
 

    

 
ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 งบประมาณไมเพียงพอ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

แผนงานงบประมาณ 
 

 ๑. โครงการอาหารกลางวัน/ อาหารเสริมนม 
 ๒. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ 
 ๓. โครงการทุนปจจัยพื้นฐาน 
 ๔. โครงการซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน 
 ๕. โครงการคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเตอรเน็ต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   อาหารกลางวัน/ อาหารเสริมนม 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพอเหมาะสม
ตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 

๒. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมภีาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน 
เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ 
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย 

๒. รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพอยางเพียงพอเหมาะสมตอความ

ตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
๒. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  

 

งบประมาณ 
 งบประมาณ จำนวน ๔๒๔,๐๕๗ บาท ใชไป ๔๐๗,๕๗๗ บาท คงเหลือ ๑๖,๔๘๐ บาท 
 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการผูที่เก่ียวของดำเนินโครงการ 

๒. กิจกรรมที่ ๑ จัดจางเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน 
๓. กิจกรรมที่ ๒ เด็กดีมีมารยาท อบรมและฝกปฏิบัติมารยาทการรับประทานอาหาร  ของทองถิ่นของตนเอง

และทองถิ่นอ่ืนๆ 
๔. กิจกรรมที่ ๓ เด็กดีมีความรับผิดชอบ 

         ๔.๑ จัดเวรประจำวัน ตั้งแตวันจันทรถึงวันศกุร 
    ๔.๒ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลวนักเรียนที่เปนเวรประจำวัน ทำความสะอาดโรงอาหาร 

ภาชนะประกอบอาหาร พรอมท้ังจัดเขาที่ใหเรียบรอย 
๕. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๖. การประเมินผล และรายงานผล 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ ๑๐๐  ไดรับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ 

เหมาะสมตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ ๙๐ มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน 

       ๓. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ ๙๐ รูจักและปฏิบัติตนไดเหมาะสมตามมารยาทการรับประทาน
อาหารของทองถิ่นของตนเองและทองถิ่นอ่ืนๆ  
 ๔. นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร รอยละ ๑๐๐ ไดฝกปฏิบัติและมีสวนรวมในการดูแล
รักษาความสะอาดโรงอาหารและภาชนะในการประกอบอาหาร  
          เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอยางเพียงพอเหมาะสมตอความ
ตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี  
       ๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสุขภาพแข็งแรงมภีาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  
       ๓. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร รูจักและปฏิบัติตนไดเหมาะสมตามมารยาทการรับประทานอาหารของ
ทองถ่ินของตนเองและทองถ่ินอื่นๆ อยูในระดับดี ข้ึนไป 
 ๔. นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร ปฏิบัติและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด
โรงอาหาร และภาชนะในการประกอบอาหาร  
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการอาหารกลางวัน/ อาหารเสริมนม” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   เรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา นอกกลาง 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน ที่
ภาครัฐใหการสนับสนุน 

๒. เพ่ือชวยลดภาระคาใชจายของผูปกครอง คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียนและคาเครื่องแบบนักเรียน 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
          ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับหนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ ๑๐๐ 
  ๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับเงินสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
รอยละ ๑๐๐ 
  ๓. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับเงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ปการศกึษาละ ๑ ครั้ง  
รอยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนวัดบอพระอินทร  ทุกคนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

 

งบประมาณจาก งบประมาณโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ ดังนี้   
๑. คาหนังสือเรียน จำนวน ๕๕,๒๕๓ บาท (ตามที่ไดรับจัดสรร) ใชไป ๕๑,๖๙๔ บาท คงเหลือ ๓,๕๕๙ บาท 
๒. คาอุปกรณการเรียน จำนวน ๓๕,๔๐๐ บาท (ตามที่ไดรับจัดสรร) ใชไป ๓๕,๔๐๐ บาท  คงเหลือ ๐ บาท 
๓. คาเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๑๗,๐๕๐ บาท (ตามที่ไดรับจัดสรร) ใชไป ๑๗,๐๕๐ บาท  คงเหลือ ๐ บาท 

วิธีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ  (How To) 
๑. กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมหนูเรียนฟรีมีหนังสือครบ 
    ๑) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหาแนวทางแตงตั้งคณะทำงาน 
    ๒) วิเคราะหหลักสูตรสถานศกึษาเพ่ือจัดหาแบบเรียนใหตรงหลักสูตร 
    ๓) ประชุมภาคี  ๔  ฝาย 
    ๔) จัดซื้อแบบเรียนมอบใหนักเรียน  
๒. กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมหนูเรียนฟรีมีชุดนักเรียน 
    ๑) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหาแนวทางแตงตั้งคณะทำงาน 
    ๒) สำรวจความตองการของนักเรียน,ผูปกครอง 
    ๓) จายคาชุดนักเรียนใหกับผูปกครองนักเรียน 
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๓. กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมหนูเรียนฟรีมีอุปกรณ 
    ๑) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาหาแนวทางแตงตั้งคณะทำงาน 
    ๒) สำรวจความตองการของนักเรียน,ผูปกครอง 
    ๓) จายคาอุปกรณการเรียนใหกับนักเรียน 
๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๕. การประเมินผลและรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับหนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับเงินสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

รอยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับเงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

รอยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนวัดบอพระอินทร ทุกคนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ทุนปจจัยพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๑. สรางโอกาสทางการศกึษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และนอมนำศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา นอกกลาง 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน (คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน) 

๒. เพ่ือชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนใหจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต 
๓. เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่ยากจนใหไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนยากจนรอยละ ๑๐๐ ไดรับงบประมาณสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

งบประมาณจาก งบประมาณโครงการทุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน จำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท (ตามที่ไดรับจัดสรร)  
ใชไป ๖๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 

 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
๔. ดำเนินการตามโครงการ 
     - สำรวจขอมูลนักเรียนยากจนที่ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาทตอป 
     - กรอกขอมูลในระบบขอมลู 
     - จัดสรรเงินอุดหนุน (คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ใหนักเรียน 
๕. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๖. การประเมินผลและรายงานผล             

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ   

๑. นักเรียนยากจนรอยละ ๑๐๐ ไดรับงบประมาณสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการทุนปจจัยพื้นฐาน” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   ซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยยึดนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร สุขอราม 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่จำเปนตอการใชงานในสำนักงาน  

๒. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทรรอยละ ๑๐๐ มีวัสดุครุภัณฑใช ในการสนับสนุนจัดกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
๑. การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระดับดีมาก 
๒. โรงเรียนมวีัสดุ ครุภัณฑเพียงพอตอการใชงาน ระดับดีมาก 

 

งบประมาณจากเงินอดุหนุนรายหัว ๕,๕๐๐บาท ใชไป ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท 
 

วิธีดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมคณะครู แตงตั้งคณะทำงาน 
๒. สำรวจความตองการและความจำเปนที่ตองการใชวัสดุครุภัณฑตางๆ 
๓. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑตามความตองการท่ีใชอยางเหมาะสม 
๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๕. การประเมินผลและรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (ดานปริมาณ คุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
๑. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบอพระอินทรรอยละ 100 มีวัสดุครุภัณฑใช ในการสนับสนุนจัดกิจกรรม 
๒. การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระดับดีมาก 
๓. โรงเรียนมวีัสดุ ครุภัณฑเพียงพอตอการใชงาน ระดับดีมาก 
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ภาพประกอบกิจกรรม “โครงการซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน” 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ช่ือโครงการ   คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเทอรเน็ต) 
สนองยุทธศาสตร/กลยุทธ ๔. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ การใชเทคโนโลยี ICT แหลงเรียนรู ภูมิทัศน 
    และสภาพแวดลอมใหมีสภาพท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ 
    เรียนรูตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา  นอกกลาง 
วตัถุประสงค 

๑. เพ่ืออำนวยความสะดวกใหนักเรียนและคณะครูทุกคน 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
๒. คณะครู รอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
เชิงคุณภาพ 
ผูบริหาร  คณะครูและบุคลากรการศึกษา  นักเรียนของโรงเรียน  มีไฟฟาและอินเตอรเน็ตใชงานไดดี 

 

งบประมาณจาก  
งบประมาณโครงการคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเทอรเน็ต) จำนวน ๗๓,๐๐๐ บาท ใชไป ดังนี้ 
- คาไฟฟา ใชไป ๔๑,๙๐๐.๔๖ บาท   
- คาอินเทอรเน็ต ใชไป ๑๘,๓๔๙.๒๒ คงเหลือ ๑๒,๗๕๐.๓๒ บาท 

 

วธิีการดำเนินงานไปสูความสำเร็จ (How To) 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๒. แตงตั้งคณะทำงาน 
๓. กิจกรรมที่ตองดำเนินการดังนี้ คือ 
    - คาไฟฟา ๑๒ เดือน 
    - คาอินเทอรเน็ต ๑๒ เดือน 
๔. ตรวจสอบหลักฐาน 
๕. สรุปและรายงานผล 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปาหมายของโครงการ) 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
๒. คณะครู รอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการใชไฟฟาและอินเตอรเน็ต 
เชิงคุณภาพ 
 ผูบรหิาร คณะครูและบุคลากรการศึกษา นักเรียนของโรงเรียน มีไฟฟาและอินเตอรเน็ตใชงานไดดี  

 

 

 



102 

ภาพประกอบกจิกรรม “โครงการคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเทอรเน็ต)” 
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สวนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

- ขาดอุปกรณและวัสดุในการฝกฝน 
- นักเรียนบางคนยังขาดประสบการณ ทำใหมีอาการตื่นเตน 
- เมื่อนำไปปฏิบัติแลวผูปกครองจะไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควร 
- ผูเรียนบางคนยังขาดทักษะในการแกปญหา 

- จัดทำเอกสารเสริมนำกลับไปใหความรู 
  ผูปกครองที่บาน 
- ควรปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดี ควรเลือก 
  รับประทานอาหารที่มปีระโยชนใหเปนนิสัย 

 

กลยุทธที่ ๒ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

- นักเรียนบางคนทิ้งขยะลงบนพื้น ครูเวรตองคอยกำชับนักเรียน และ 
  ใหนักเรียนชวยกันทำความสะอาดในชวงพักกลางวันอีกครั้ง 

- 

 

กลยุทธที่ ๓ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

- - 
 

กลยุทธที่ ๔ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

- งบประมาณไมเพียงพอ - 
 

กลยุทธที่ ๕ 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

- - 
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คำนำ 
 

 การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับปฐมวัย 

โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการ กิจกรรม และโครงการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สอดคลองกับ

นโยบายและกลยุทธของโรงเรยีน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 บัดนี้แผนปฏิบัติการ กิจกรรม และโครงการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ไดดำเนินการเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว 

โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงไดรวบรวม และสรุปแผนปฏิบัติการ กิจกรรม และโครงการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกลาว 

เรียบรอยแลว ขอขอบคุณ คณะครู ผูปกครอง นักเรียน ที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง 

 หวังเปนอยางย่ิงวาสรุปแผนปฏิบัติการ กิจกรรม และโครงการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
เลมนี้ จะเปนประโยชนกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
 
 
 

นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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สารบัญ 
  หนา 
คำนำ 
สารบัญ 
สวนท่ี 1  บทนำ 1 
 ขอมูลพ้ืนฐาน 1 
 ขอมูลนักเรียน 6 
 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศกึษา 6 
 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา 7 
 สภาพแวดลอมชุมชน 7 
สวนที่ 2  ทิศทางการดำเนินงาน 8 
 วิสัยทัศนโรงเรียน 8 
 พันธกิจ 8 
 คานิยม 12 ประการ 8 
 คุณลกัษณะอันพึงประสงค 9 
 เปาประสงคหลัก 10 
 ประเด็นกลยุทธ 10 
 กลยุทธระดับโรงเรียน 11 
 ตัวชี้วัด 11 
สวนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 14 
 สรุปแผนงานวิชาการ 16 
  โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 17 
  โครงการยกระดับการเรียนรู 20 
  โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 23 
  โครงการคุณธรรม เด็กดีกตัญแูผนดิน 26 
  โครงการวันสำคัญ 30 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 33 
  โครงการทัศนศกึษา 36 
  โครงการสงเสริมสุขภาพกีฬา ประชาธิปไตยตอตานยาเสพติด 39 
  โครงการสงเสริมทักษะอาชีพสูอัตลักษณสถานศึกษา 43 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 47 
  โครงการพัฒนาระบบประกัน 50 
  โครงการนิเทศภายใน 52 
 สรุปแผนงานปฐมวัย 54 
  โครงการบานนักวิทย สายสืบ 55 
  โครงการพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการ 4 ดาน 60 
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
 สรุปแผนงานบุคคล 65 
  โครงการจางครู 66 
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 68 
  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 70 
  โครงการการมสีวนรวมของกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 72 
 สรุปแผนงานท่ัวไป 75 
  โครงการ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนรวม 76 
  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (หองเรียนสีเขียว) 79 
  โครงการศาสตรพระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 82 
  โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 85 
  โครงการประชาสัมพันธ 88 
  โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 90 
 สรุปแผนงานงบประมาณ 94 
  โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 95 
  โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคณุภาพ 98 
  โครงการทุนปจจัยพ้ืนฐาน 101 
  โครงการซื้อวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน 103 
  โครงการคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา, อินเทอรเน็ต) 105 
สวนที่ 4  สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 107 
ภาคผนวก 
 คำสั่งโรงเรีนยวัดบอพระอินทรที่ 15/2563 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2562 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 


