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คำนำ 
 

 การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศกึษา
ระดับปฐมวัย สถานศกึษามีความจำเปนตองจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจำปที่สอดคลองกับนโยบาย
และกลยุทธของหนวยงานตนสังกัด โรงเรียนวัดบอพระอินทรเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยดึภารกิจและเงื่อนไขดงักลาวขางตน โรงเรียนจึงไดจดัทำแผนปฏิบัตกิารสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 เลมนี้ขึ้นมา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ
ตามควยามตองการของหลักสูตรการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร และผูท่ีมี
สวนเก่ียวของมีความพึงพอใจ โดยทุกแผนงาน และโครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาเลมนี้ ใช
กระบวนการบริหารโครงการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การ
ตดิตามและประเมนิผล เพ่ือใหการบริหารจัดการดำเนินการไดอยางมปีระสิทธภิาพ 
 ขอขอบคุณคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน ผูนำชุมชนที่
เปนกำลังสำคัญในการจัดทำแผนโครงการและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หวังวาทุก
ฝายทีเ่ก่ียวของจะไดนำมาบริหารจัดการโครงการใหบรรลุตามวตัถุประสงคทุกประการ 
 
 
  นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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สวนที่ 1  
บทนำ 

 
1. ขอมูลพื้นฐาน 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร ตั้งอยูที่ 190 หมูที่ 7 ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
รหัสไปรษณีย 18130 โทรศัพท 084-0566147 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 เปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัย (อนุบาล 1) ถึงชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมูบาน ไดแก 
หมูที่ 7 ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ีอยูในกลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา หางจากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ระยะทาง 35 กิโลเมตร หางจากอำเภอบานหมอ ระยะทาง 8 
กิโลเมตร 
 1.1 ประวัติโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปดทำการครั้งแรกเม่ือ วันที่ 1 พฤษภาคม 2483 โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดบอพระอินทรเปนท่ีเรียนโดยการริเริ่มของนายสมพร  พรมออน นายชู อำพันรัตน นายเงิน แกวนก 
ในวันเปดทำการสอน นายเกลื่อน คชาพงษ ปลัดกิ่งอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรีมา
เปนประธานในพิธีเปด ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบอพระอินทร ตำบลหนองบัว มีนายอนงค จันทรัศมี มาดำรง
ตำแหนงครูใหญ  
  ตอมาในป พ.ศ.2512 ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียน โดยมีนายชั้ว มวงกรุง เปน
ครูใหญ รวมกันบริจาคเงินจำนวน 1,900 บาท จัดซื้อที่ดินเนื้อท่ี 1 ไร 2 งาน และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2512 นายสุข นางสมลิ้ม ดีพันธ บริจาคที่ดินใหโรงเรียนอีก 2 งาน 68 ตารางวา รวม เปนที่ดิน 2 ไร 68 
ตารางวา 
  ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดรับอนุมัติงบประมาณจากทางราชการกอสรางอาคารเรียนถาวร 1 หลัง 
เปนเงิน 155,000 บาท เปนอาคาร แบบ ป.1 ข. ใตถุนสูง ขนาด 4 หองเรียน กอสรางจนแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2515 และมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2515 ยายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัด
บอพระอินทรมาเรียน เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2515 เปดทำการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
  วันที่ 3 กุมภาพันธ 2516 ทำการเปดอาคารเรียน มีนายสวิง บุญกุศล ดำรงตำแหนงเปนครูใหญ 
นายพิพัฒน สุวัฒนวิทตยากร นายอำเภอบานหมอเปนประธานในพิธีเปด นายบุญเกิด วงษดี ศึกษาธิการ
อำเภอบานหมอ เปนผูกลาวรายงาน มีขาราชการคร ู3 คน 
  วันที่ 11 กุมภาพันธ 2518 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแตงตั้งนางสาวยุพา เลิศสมผล 
มาดำรงตำแหนงครู ขณะนั้นมีขาราชการ ครู รวม 4 คน 
  วันที่ 2 มิถุนายน 2518 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแตงตั้ง นายธีรพงษ หลาบคำ มา
ดำรงตำแหนงครูใหญตรีแทนนายสวิง บุญกุศล ซึ่งไดยายไปดำรงตำแหนงครู โรงเรียนบานหมอ (พัฒนราษฎร)
ตอมา นายธีรพงษ หลาบคำ ไดเปดทดลองสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น โดยดำเนินการในการรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีนักเรียน 35 คน และไดจางนางสาวชูศรี พูลเขตกรม วุฒิ ม.ศ. 3 มาเปนครูจางสอน ตอมา
หองเรียนคับแคบจึงไดขอความรวมมือจากคณะลูกเสือชาวบาน รุน 760 อำเภอบานหมอ ตอเติมอาคารเรียน
ชั้นลาง 1 หอง มูลคา 12,000 บาท จนถึง พ.ศ.2520 จึงเลิกจางคร ูเนือ่งจากเด็กมีจำนวนลดลง 
  วันที่ 5 ธันวาคม 2519 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือเปน
การราชสักการะ คณะลูกเสือชาวบานอำเภอบานหมอไดจัดสรางเสาธงเหล็กพรอมฐานคอนกรีตกวาง 6 เมตร สูง 
12 เมตร มูลคา 21,000 บาท 
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  ป พ.ศ. 2551 ขณะนั้นนายพิบูลย ธรรมวิจารณ ผูอำนวยการโรงเรียนไดยายไปดำรงตำแหนงรอง
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงได
แตงตั้งนายดำริห เกตุมณี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบอพระอินทร รักษาการแทนในตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ขณะนั้นมีนกัเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวม 39 คน มีขาราชการ
ครู 1 คน ครูภูมิปญญาทองถ่ินซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนคาจางจากองคการบริหารสวนตำบลสรางโศก 1 คน 
ตอมาเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 นางจันทรเพ็ญ โพธิ ไดยายมาดำรงตำแหนงครูท่ีโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ปฏิบัติหนาที่ครูประจำชั้นอนุบาล รวมขณะนั้นมีขาราขการครู จำนวน 2 คน 
  วันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 นายสุชาติ เตหลิ่ม ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน วัดบอ
พระอินทร และเดือนมกราคม 2553 นายดำริห เกตุมณี ไดเสียชีวิต เดือนมีนาคม 2553 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระบุรี เขต 1 ไดจัดสรรตำแหนงขาราชการครูมาใหอีกรวมขณะนั้น มีขาราชการครู 3 คน ครูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 1 คน ครูจางสอนโดยดำเนินการจางโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 ไดจัดสรรตำแหนงครูอัตราจาง 1 
ตำแหนง และครูพ่ีเลี้ยงเดก็พิการ มาใหอีก 1 ตำแหนง ขณะนั้น จึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 9 
คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวม 64 คน ในชวงนี้ถือวาโรงเรียนวัดบอพระอินทรเปน
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการพฒันาเปนอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาสระบุรี เขต 1  
  ตอมาจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น หองเรียนที่มีอยูไมพอเพียงกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 4 กันยายน 2553 ชาวบานบอพระอินทรจึงไดทอดผาปาขึ้นเพ่ือรวบรวมทุน
ทรัพยในการสรางอาคารใหกับ นักเรียนชั้นอนุบาล ดำเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ยาย
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเขามาเรียนเมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2553 ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนเม่ือวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2554 นายบุญสง เกิดหลำ สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เปนตัวแทนมอบ ดร. ปญญา แกวเหล็ก 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 เปนผูรับมอบ และนายสุชาติ เตหลิ่ม ผูอำนวยการโรงเรียน
วัดบอพระอินทร เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งอาคารนี้มีชื่อวา อาคารบอพระอินทรรวมใจ มีมูลคา 470,000 บาท 
  วันที่ 5 กันยายน 2554 ชาวบานบอพระอินทร และคณะครูในโรงเรียนโดยมีนายสุชาติ เตหลิ่ม 
เปนผูอำนวยการโรงเรียนรวมกันจัดหาที่ดินเนื้อที่ 5 ไร 69.5 ตาราง รวมเปนท่ีดิน 7 ไร 1 งาน 7.5 ตารางวา 
และ ทานผูอำนวยการสุชาติ เตหลิ่ม ไดดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 ก็
เกษียณอายุราชการ 
  วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัด
บอพระอินทรจนถึง วันที ่16 พฤษภาคม 2561  
  พ.ศ. 2557 ไดรับงบประมาณ 1,934,000 บาท เพื่อกอสรางอาคารเรียน สปช.104/26     
ใตถุนโลง ดำเนนิการสรางเสร็จสงมอบวันที ่5 พฤศจิกายน 2558  
  พ.ศ. 2558 นางดริญญา ชัยปญญา  ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครูผูชวย โรงเรียน
วัดบอพระอินทร วันที่ 10 มีนาคม 2558 และในปเดียวกัน นางอรอุมา นอกกลาง ไดรับการบรรจุแตงตั้งให
มาดำรงตำแหนงครูผูชวย วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และรับยาย นางขนิษฐา การะเกตุ ตำแหนงครู ค.ศ.1 
จากโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ) ตำบลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แทน นางจันทรเพ็ญ 
โพธิ ครูค.ศ.3 ซึ่งยายไปโรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี
   พ.ศ. 2560 นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงครูผูชวย
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  
   วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ยายไปดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) จึงแตงตั้งนางสาววรรณภา เงิน
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พุม ใหดำรงตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร   อันดับท่ี  1 และนางอรอุมา 
นอกกลาง ใหดำรงตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร อันดับที่ 2  
   วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ครูโรงเรียนวัดโปงกอนเสา อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ไดรับแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
   วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย กรณมีีความจำเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 
   วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ไดสั่งบรรจุและแตงตั้ง นางสาว
ดารารัตน  สุภาวหา ซึ่งเปนผูไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งเปนผูสอบแขงขันในบรรจุอ่ืน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ.2561 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ใหดำรงตำแหนงครู
ผูชวย โรงเรียนวัดบอพระอินทร แทนนางดริญญา  ชัยปญญา ที่ยายไปโรงเรียนบานขามเรียน สพป.
มหาสารคาม เขต 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
   พ.ศ.2563 นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา ครูอัตราจางโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดบรรจุ
แตงตั้ง ตำแหนงครูผูชวยโรงเรียนบานหมอพัฒนานุกูล อ.บานหมอ จ.สระบุรี และไดสรรหา นายชัยพร  
ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจางแทน 
   ธันวาคม 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณกอสรางรั้วมาตรฐานแบบโปรงฐานรากตอกเข็ม ยาว 
120 เมตร จำนวนเงิน 398,000 บาท และซอมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค สปช.202/26 จำนวนเงิน 
79,992 บาท 
   พฤศจิกายน 2564 ไดรับงบประมาณปรับปรุงซอมแซมวางทอระบายน้ำและถมดิน หนา
โรงเรียน ยาว 240 เมตร จำนวนเงิน 666,000 บาท 
   มีนาคม 2565 ไดรับอนุญาตใหเปดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปบริบูรณ) 
   วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมาดำรง
ตำแหนงครูผูชวย โรงเรียนวัดบอพระอินทร แทนนางสาวกนกวรรณ  แทนทองซึ่งยายไปโรงเรียนบานหนอง
แคนโนนงามโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 3 เมื่อวันที ่5 เมษายน 2565 
   วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 มีนักเรียน 129 คน ขยับ
เปนโรงเรยีนขนาดกลางครั้งแรก นับตั้งแตเปดโรงเรียนมา 
   โรงเรียนวัดบอพระอินทร ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวของ
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กระทรวงศกึษาธิการ เปดการเรียนการสอนอยู 2 
ระดับ ไดแก ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 - 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 
129 คน มีขาราชการครู 7  คน ธุรการ 1 คน ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ลูกจางประจำ 1 คน นักศึกษาฝกสอน 3 คน 
นักศึกษาฝกงาน 2 คน 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสภาพพ้ืนท่ีเปนที่ราบสูง ๆ ต่ำ ๆ ดินดีสีดำ ไมมี
แหลงนำ้ธรรมชาติอาศัยน้ำใตดินเปนสวนใหญ แหลงชุมชนอยูใกลโรงงานปูนซเีมนต มีฝุนรบกวนคอนขางมาก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพแวดลอมของโรงเรียนเต็มไปดวยความเปนธรรมชาติ อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนมีตนไม
ลอมรอบ อากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศรมรื่นตลอดทั้งวัน นักเรียนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมกลางแจงอยาง
เพียงพอ อากาศไมรอน ไมหนาวจนเกินไป  
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 1.4 วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
  โรงเรยีนวัดบอพระอินทรมีวัตถุประสงคของการตั้งสถานศึกษาดงันี้ 
  1) เพ่ือจัดตัง้เปนโรงเรยีนเอกเทศแยกจากวัดบอพระอินทร 
  2) เพ่ือจัดทำใหเปนโรงเรียนประจำหมูบานใหบุตรหลานมาเรียนไดอยางสะดวกและทั่วถึง 
  3) เพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวม สนับสนุนในการจัดการศึกษา 
  4) เพ่ือใหบุตรหลานไดเขามาทำการศึกษาเลาเรียน มีความรู อานออกเขียนได และเปนพลเมืองดี
ของสังคม 
 1.5 โครงสรางพื้นฐาน (ไฟฟา ประปา โทรศัพท การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม แหลงน้ำ 
ฯลฯ) 
  แหลงไฟฟาที่โรงเรียนใชสอยไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาดไฟ เปนแบบ 15 แอมป 1 เฟส 
จำนวน 2 มิเตอรใชทั้งโรงเรยีน  
  แหลงน้ำโดยทั่วไปชุมชน อาศัยน้ำจากใตดินในการปลูกพืชไร และโรงเรียนและชุมชนจะใชน้ำจาก
ประปาหมูบานในการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวนัตาง ๆ  
  ดานการติดตอสื่อสาร โรงเรียนวัดบอพระอินทรใช โทรศัพทมือถือ และมีการติดตั้งอินเทอรเน็ต 
ติดตั้งระบบสารสนเทศในโรงเรียน มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูลตลอดจนมีความ
คลองตวัในการบริหารจดัการ 
  ดานการคมนาคม โรงเรียนอยูหางจากถนนบานหมอ - พระพุทธบาท ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอระหวาง
อำเภอบานหมอกับอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี้โรงเรียนมีถนน
เชื่อมตอจากโรงเรียนวัดบอพระอินทรไปตำบลหนาพระลาน ไปจังหวัดสระบุรี ซึ่งทำใหการเดินทางมีความ
สะดวกสบาย แตมีขอจำกัดคือไมมีรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเปนการไมสะดวกสำหรับผูที่ไมมีรถสวนตวั 
 1.6 แหลงวัฒนธรรม/ แหลงเรียนรู 
  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินไดแก บอน้ำพระอินทร วัดบอพระอินทร ไรขาวโพด ไรผักหวาน
ปา ไรมัน บอน้ำโบราณ ภูมิปญญาทองถิ่นไดแก การทำไรผักหวานปา นายศิริ อวนแกว การทำขาวเกรียบ
ผักหวาน ทองมวนผักหวาน นางอารีย หมูเตะ การตีกลองยาว นายประเทือง  ครุฑมณี และนายธนสาร  มีเงิน  
 1.7 ผูบริหาร 
  ปจจุบัน นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร วุฒิการศึกษา ปริญญาโทคุรุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การศกึษา) ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2562  จนถึงปจจุบัน 
 1.8  ปรัชญาโรงเรยีน  
  ปญฺา นรานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของนรชน 
 1.9  คำขวัญประจำโรงเรียน  
  เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
 1.10 อัตลักษณของโรงเรียน  
  รักสะอาด มารยาทดี สามัคค ีมีคุณธรรม 
 1.11 เอกลักษณของสถานศึกษา  
  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน 
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 1.12 ตราประจำโรงเรียน  

 
 

 1.13 สีประจำโรงเรียน ไดแกสี ขาว – เขียว  
  -  สเีขียว หมายถึง ความดีงาม  
  -  สีขาว หมายถงึ ปญญาที่บริสุทธิ ์

1.14 แผนที่โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
รพ.พระพุทธบาท 

 ทีว่าการอําเภอ พระพุทธบาท 

ร.ร.วัดบ่อพระอินทร์ 

วดับ่อพระอินทร์ 

ไปหนองโดน 

ถนนพหลโยธิน ไปลพบรีุ ไปกรุงเทพฯ 

ไปบ้านหมอ 
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2. ขอมูลนักเรียน 
 ปจจุบันโรงเรียนวัดบอพระอนิทรมีขอมูลเก่ียวกับนักเรียนดังนี้ 
 2.1 จำนวนนักเรียนทัง้หมด 129 คน (ขอมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) 
  2.2 จำนวนหองเรียน 9 หองเรียน 
 

จำนวนชัน้เรียน จำนวน
หองเรียน 

จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1.ระดับกอนประถมศึกษา 
   ชั้นอนุบาล 1 
   ชั้นอนบุาล 2. 
   ชั้นอนบุาล 3. 

 
1 
1 
1 

 
3 
6 
3 

 
13 
7 
7 

 
16 
13 
10 

 

รวมระดับกอนประถม 3 12 27 39  
2.ระดบัประถม 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
10 
12 
10 
8 
4 

12 

 
7 
4 
7 
5 
6 
5 

 
17 
16 
17 
13 
10 
17 

 
 
 
 
 
 
 

รวมระดับประถม 6 56 34 90  
รวมทั้งสิ้น 9 68 61 129  

 

3.  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 จำนวนครูและบุคลากรที่มีอัตราอยูในโรงเรียน (ขอมูล 10 มิถุนายน 2565) 
 

ที ่ ชือ่ - สกุล 
อายุ
(ป) 

ตำแหนง วฒุิ วิชาเอก 
สอน
ชั้น/
วชิา 

1 นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 46 ผูอำนวยการ ค.ม. การบริหารการศึกษา - 
2 นางสาววรรณภา  เงินพุม 41 ครู ค.ศ.3 ค.ม. หลกัสูตรและการสอน ป.2 
3 นางขนิษฐา การะเกตุ 39 ครู ค.ศ.1 ค.บ. ปฐมวยั อนุบาล

1-3 
4 นางอรอุมา  นอกกลาง 46 คร ูค.ศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา ป.5 
5 นางสาววรรณศิร ิ ดวงประเทศ 39 คร ูค.ศ.1 ค.บ. ชีววิทยา ป.3-4 
6 นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 32 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.5 
7 นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 26 ครูผูชวย ค.บ. สังคมศึกษา ป.1 
8 นายบุญชวย อวมประเสริฐ 54 ชางไฟฟา ชัน้ 4 ม.3 - - 
9 นางสาวอุมาพร สขุอราม  43 ครูธรุการ บธ.บ. การตลาด  

10 นางขวัญชนก กะฐนิเทศ 38 พ่ีเลี้ยงอนุบาล ม.6 - พี่เลี้ยง
อนุบาล 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร  
 4.1 สิ่งกอสราง  
  สุขา แบบ 604/45 (สบ.3376)     จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเรียนแบบ สปช.106/26 ใตถุนสูง 3 หอง (สบ.3377)  จำนวน 1 หลงั 
  ศาลาพระอินทร (สบ.3378)      จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเอนกประสงคบอพระอินทรรวมใจ (อนุบาล) 2 หอง (สบ.3379) จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเรยีนแบบ ป.1 ข 8 หอง (สบ.646 ลด. 1)    จำนวน 1 หลัง 
  อาคารเอนกประสงค สปช 202/26 (โรงอาหาร) (สบ.646 ลด. 2)  จำนวน 1 หลัง 
  สุขา แบบ อื่น ๆ (สบ.646 ลด. 3)     จำนวน 1 หลัง 
  เสาธง (สบ.646 ลด. 4)      จำนวน 1 ตน 
  ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุงมาร (สบ.646 ลด. 5)   จำนวน 1 ฐาน 
  ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.33 (สบ.646 ลด. 6)     จำนวน 3 ถัง 
  ลานกิจกรรม (สบ.646 ลด. 7)      จำนวน 1 ลาน  
  รั้วมาตรฐานแบบโปรง ฐานรากตอกเข็ม (สบ.646 ลด. 8)   จำนวน 120 เมตร 
 4.2 จำนวนหองเรยีนและหองพิเศษ (13 หอง) 
  หองเรียนระดับปฐมวัยจำนวน 3 หอง หองเรียนระดับประถม จำนวน 6 หอง หองธุรการ จำนวน 
1 หอง หองคอมพิวเตอรจำนวน 1 หอง หองเรียนธรรมะ 1 หอง หองเก็บสื่อ 1 หอง  
 

5. สภาพของชมุชน 
 5.1 ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับต่ำกวามัธยมตน 
 5.2 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกร และรับจาง 
 5.3 ผูปกครองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
 
6. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา ปการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ดีเลิศ 
 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ 
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 6.1 ระดบัการศกึษาปฐมวัย  
 

มาตรฐาน/ประเดน็การพจิารณา คาเปาหมาย 
คารอยละ/ผล
การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   
 1.1 มพัีฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
รอยละ 75 รอยละ 84.01/ 

ดีเลิศ 
 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออก

ทางอารมณได  
รอยละ 75 รอยละ 90.22/ 

ดีเลิศ 
 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปน

สมาชิกที่ดีของสังคม  
รอยละ 75 รอยละ 89.60/ 

ดีเลิศ 
 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  
รอยละ 75 รอยละ 68.89/ 

ด ี
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ   
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลอง
กับบรบิทของทองถิ่น 

ดีเลิศ 4.65/ 
ดีเลิศ 

 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  ดีเลิศ 4.87/ 
ยอดเยี่ยม 

 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชีย่วชาญดานการจัด
ประสบการณ 

ดีเลิศ 4.61/ 
ดีเลิศ 

 2.4 จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพ่ือการเรียนรู อยาง
ปลอดภัย และเพียงพอ  

ดีเลิศ 4.70/ 
ดีเลิศ 

 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู
เพ่ือสนับสนุนการจดัประสบการณ 

ดีเลิศ 4.60/ 
ดีเลิศ 

 2.6 มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุก
ฝายมีสวนรวม  

ดีเลิศ 4.56/ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ   
 3.1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ  

ดเีลิศ 4.60/ 
ดีเลิศ 

 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และ
ปฏิบัติอยางมีความสุข 

ดีเลิศ 4.62/ 
ดีเลิศ 

 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 4.59/ 
ดีเลิศ 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปปรับปรุงการจัดประสบการณ 
และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีเลิศ 4.57/ 
ดีเลิศ 
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 6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คารอยละ/ผล
การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน   
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสือ่สาร และการ
คดิคำนวณ 

รอยละ 75 รอยละ 84.71/ 
ดเีลิศ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแกปญหา 

รอยละ 75 รอยละ 82.06/ 
ดีเลิศ 

  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  รอยละ 75 รอยละ 91.76/ 
ดีเลิศ 

  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

รอยละ 80 รอยละ 96.47/ 
ยอดเยี่ยม 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  รอยละ 75 รอยละ 91.37/ 
ดีเลิศ 

  6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดตีองานอาชีพ รอยละ 75 รอยละ 94.90/ 
ดีเลิศ 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   
  1)  การมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

รอยละ 75 รอยละ 94.71/ 
ดีเลิศ 

  2)  ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย รอยละ 75 รอยละ 98.43/ 
ยอดเยี่ยม 

  3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง และ
หลากหลาย 

รอยละ 75 รอยละ 100/ 
ยอดเยี่ยม 

  4)  สขุภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 75 รอยละ 98.53/ 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ   
 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 4.60/ 

ดีเลิศ 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ดีเลิศ 4.55/ 

ดีเลิศ 
 2.3 ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ 4.53/ 
ดีเลิศ 

 2.4 พัฒนาคร ูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 4.62/ 
ดีเลิศ 

 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคณุภาพ 
 

ดเีลิศ 4.64/ 
ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คารอยละ/ผล
การประเมิน 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 4.58/ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

  

 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิ และปฏิบัตจิริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดีเลิศ 4.49/ 
ดีเลิศ 

 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  

ดีเลิศ 4.53/ 
ดีเลิศ 

 3.3  มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 4.67/ 
ดีเลิศ 

 3.4  ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน 

ดีเลิศ 4.62/ 
ดีเลิศ 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมลูสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 4.58/ 
ดีเลิศ 

 
สรุปผล 
   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศที่จะตองนำไปวิเคราะห สังเคราะห
เพ่ือสรุปนำไปสูการเชื่อมโยง หรือสะทอนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และนำไปใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลจากการดำเนินงาน สามารถสรุปเปนจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละ
มาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต และความตองการชวยเหลือ เพ่ือใหไดมาตรฐานทีสู่งข้ึน ดังนี้ 
   1) จุดเดน 
    ระดับปฐมวัย 
    1.1 ดานคุณภาพเด็ก 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยูในระดับดีเลิศ 
     2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม สูงกวาเปาหมาย
ที่สถานศกึษากำหนด 
     3. เด็กปฐมวัยมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
    1.2 ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยูในระดับดี
เลิศ  
     2. มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย และบริบทของทองถ่ิน  
     3. จัดครูใหเพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน  
     4. มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอคุณภาพ
เด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของคร ูและสถานศึกษา  
     5. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ และ
หลากหลาย  
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     6. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
     7. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา การชี้แนะระหวางการปฏิบัติงาน
ที่สงผล ตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุก
ฝายมีสวนรวม 
    1.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กปฐมวัยเปนสำคญั 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ อยูใน
ระดับดีเลิศ  
     2. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพ โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน และผูเก่ียวของ  
     3. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือ
ทำ และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  
     4. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวน
รวม ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
     5. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง 
และผูเก่ียวของมสีวนรวม นำผลการประเมินทีไ่ดไปปรับปรงุการจัดประสบการณ และพัฒนาเด็ก 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1.1 ดานคุณภาพของผูเรียน 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ  
     2. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูง
กวาเปาหมายท่ีสถานศกึษากำหนด  
     3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
     4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 
     5. ผูเรยีนมคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     6. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
     7. ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่
สูงข้ึน และการทำงานหรอืงานอาชีพ  
     8. ผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดี สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  
     9. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาไทย  
     10. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย  
     11. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสาธารณะตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
     12.ผู เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร และรวม 4 วิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ สำหรับวิชาภาษาไทยมีเฉลี่ย
สูงกวารอยละ 50 
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     13. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผูเรียนระดับชาติ (National Test: 
NT) มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกดาน 
     14. ผู เรียนมีความสามารถ และทักษะในการอาน การเขียน มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว มีความประหยัดอดออม มีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา รักการทำงาน สามารถ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
    1.2 ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยูในระดับดี
เลิศ  
     2. มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ  
     3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสงผลตอ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย 
     4. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เนนคุณภาพผู เรียนรอบดานตาม หลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจรงิ  
     5. พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม ความตองการ
ของคร ูและสถานศึกษา  
     6. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ เรียนรูอยางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  
     7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    1.3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ อยูในระดบัดีเลิศ  
     2. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชวีิตได 
     3. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินที่เอ้ือตอ
การเรียนรู  
     4. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือ และ
วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมลูยอนกลับแกผูเรียน และนำผล
มาพัฒนาผูเรียน  
     5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยาง
มีความสุข  
     6. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรยีนรู 
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   2) จุดท่ีควรพัฒนา 
    ระดับปฐมวัย 
    2.1 ดานคุณภาพเด็ก 
     1. ควรเนนในเรื่องการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัย
ทีด่ี การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เนือ่งจากเด็กปฐมวัยสวนหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน  
     2. ควรสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
     3. เด็กปฐมวัยบางคนยังขาดทักษะในการแกปญหา บางคนขาดความมั่นใจ และ
การกลาแสดงออก บางคนขาดความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
    2.2 ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     1. ควรพิจารณานำเทคโนโลยีการเชื่ อมตอ การสื่อสาร (Connectivity) และ
เทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging Teachnology) เชน QR Code, AR มาปรับใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการ และการจดัการเรียนการสอน และเพ่ือใหเขาถึงบริการไดสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 
     2. พัฒนาครูใหมีทักษะในศตรวรรษที่ 21  
     3.  ควรสงเสริมครูใหมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
     4. ควรสงเสริมใหครูมทีักษะในการทำวิจัยแบบเขมขน 
    2.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กปฐมวัยเปนสำคัญ 
     1. ครูควรใชกระบวนการวิจัยมาการจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง 
     2. ครูควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสรางนวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
     3. ครูควรเพ่ิมเติมกิจกรรมสรางเสริมวินัยเชิงบวก สรางเครือขาย PLC กับครู
ปฐมวัยโรงเรียนอ่ืน  
     4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning และใชภูมิปญญาทองถ่ิน
เขามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
     5. ครูควรจัดกิจกรรมใหความรูกับผูปกครองเก่ียวกับการการจัดการศึกษาปฐมวัย
เพ่ิมขึ้น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2.1 ดานคุณภาพของผูเรียน 
     1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหายังตองมีการพฒันาเพ่ิมข้ึนอีก  
     2. การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีความตอเนื่อง จริงจัง แตผลยังไม
เปนที่นาพอใจ  
     3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียน
สวนใหญยังตองไดรับการพฒันาตอไป  
     4. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง ไมคงที่ และไม
ผานเกณฑในบางกลุมสาระการเรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป  
     5. จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คำนวณให กับนักเรียนเรียนรวม การ
เชื่อมโยงองคความรูนักเรียนยังทำไมคอยได  
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     6. เปรียบเทียบความกาวหนา และการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล การอาน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ การอานจับใจความภาษาไทย ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยังตองมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
     7. จากสถานการณการแพรระบาดของโรค โควิด 19 สงผลใหนักเรียนระดับชั้น 
ป.1-2 เรียนไดไมเต็มที่ ผลการทดสอบดานการอาน เขียน ลดลงและไมผานการประเมิน 
    2.2 ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     1. ควรสนับสนุน สงเสริมผูเรียนในการแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
     2. ควรจัดกิจกรรมที่มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูใหพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     3. กระบวนการนิเทศ กำกับติดตาม ยังขาดความตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนรูของผูเรียน 
     4. ควรพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนใหนักเรียนเรียนรูสูการปฏิบัติจริง และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสงูขึ้น 
     5. การพัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC เนนการมีสวนรวมของผูที่มีสวน
เก่ียวของที่จะพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการ และวิชาชีพ โดยยึดการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
และนิเทศกำกับติดตามการใชกระบวนการ PLC ในหองเรียน 
     6. ควรสงเสริมใหโรงเรียนพิจารณานำเทคโนโลยีการเชื่อมตอ การสื่อสาร 
(Connectivity) และเทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging) เชน QR Code AR มาปรับใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการ และการ 
     7. พัฒนาแหลงเรียนรูหรือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษาใหมีความสะดวกในการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนรูได
ตลอดเวลา 
    2.3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
     1. ครูควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี และสรางนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนการสอน 
     2. ครูควรมีการสื่อสารกับผูมสีวนเก่ียวของ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพฒันา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
     3. ครูควรตอยอดในการนำความรูที่ ไดรับจากการพัฒนาตนเองมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
     4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลท่ี
เขมขน 
     5. การออกแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคลยังไมตรงเปาหมายเทาที่ควร 
  3.2 แนวทางการพัฒนา 
   1) โครงการจัดการศกึษาอยางเสมอภาค และทั่วถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) โครงการสงเสริมคานิยมวิถปีระชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   3) โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปนไทย 
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   4) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูความสามารถ และทักษะในการ
เรียน  
   5) โครงการทัศนศึกษา 
   6) โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
   7) โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต  
   8) โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
   9) โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะอาชีพ  
   10) โครงการแขงขันทางวิชาการ  
   11) โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
   12) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
   13) โครงการเปดโลกปฐมวัย 
   14) โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
   15) โครงการสงเสริมการทำวิจัย และการปฏิบัติงานที่ดี 
   16) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
   17) โครงการคาสาธารณูปโภค 
   18) โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
   19) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
   20) โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.3 ความตองการการชวยเหลือ 
   1) การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
   2) การสรางขอสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
และPISA 
   3) การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวชิาเอกที่โรงเรียนมีความตอง และจำเปน 
   4) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใหคำปรึกษาในดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน การวัด และประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอน ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดเติมเต็มตามศักยภาพ 
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7. โครงสรางการบริหารโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุมบริหาร 
งานทัว่ไป 

บริหารงาน 
งบประมาณและแผน 

ผูอำผูอำนนววยการโรงเรียการโรงเรียนยน 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
และงานวิชาการ 

บริหาร 
งานวิชาการ 

บริหาร 
งานบุคคล 

ธรุการ นักการ 

ผูอำนวยการโรงเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

นายสำเนาว  อภิพงษ 
ประธานกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

นายศิร ิ  อวนแกว 
กรรมการ (ผูทรงคณุวฒุิ) 

นางอารีย  หมูเตะ 
กรรมการ (ตัวแทนผูปกครอง) 

นางสมจิตร   มีเจริญ 
กรรมการ (ตัวแทนชุมชน) 

นายสุทิน   ชาวไทย 
กรรมการ (ตัวแทนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

นางประณีต  สิงหเถือ่น 
กรรมการ (ผูแทนศิษยเกา) 

พระสมประเสริฐ  กิตตฐิาโน 
กรรมการ (ผูแทนพระภิกษุ) 

นางอรอุมา  นอกกลาง 
กรรมการ (ผูแทนครู) 
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9. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  9.1 ระดับปฐมวยั 
   รอยละของเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น จำนวนเต็ม 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนดาน ครบทั้ง 4 

ดาน 
รางกาย 

อารมณ 
จิตใจ สังคม สติปญญา 

อ.2 8 6 5 5 6 5 
อ.3 17 14 15 15 13 13 
รวม 25 20 20 20 19 18 

รอยละ 100 80.00 80.00 80.00 76.00 72.00 
 
  9.2 ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   1) รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 
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   2)  รอยละของนักเรียนทีม่ผีลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ดีเย่ียม ด ี ผาน ไมผาน 

ป.1 15 - 15 - - 15 100 
ป.2 16 6 10 - - 16 100 
ป.3 14 8 6 - - 14 100 
ป.4 10 10 - - - 10 100 
ป.5 17 17 - - - 17 100 
ป.6 13 12 1 - - 13 100 

รวม 85 53 32 - - 85 100 

 
   3)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ดีเย่ียม ด ี ผาน ไมผาน 

ป.1 15 8 7 - - 15 100 
ป.2 16 6 6 4 - 12 75.00 
ป.3 14 3 7 4 - 10 71.43 
ป.4 10 4 4 2 - 8 80.00 
ป.5 17 11 6 - - 17 100 
ป.6 13 7 4 2 - 11 84.62 

รวม 85 39 34 12 0 73 85.88 
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10. ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
  10.1  ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ปการศึกษา 2564 
 

 
 
  10.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรยีน (RT) ป
การศกึษา 2563-2564 
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11.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 11.1  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2564 
 

 
 
 11.2  การเปรยีบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ป
การศกึษา 2563-2564 
  1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 
(NT) และรอยละผลตางระหวางปการศึกษา 2563-2564 
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12.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 
  12.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 
 

 
 
  12.2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2563-2564 
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สวนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปการศกึษา 2565 

 
1. วิสัยทัศน 
  สงเสริมโอกาสดานการศึกษา พัฒนางานดวยวัฒนธรรมมุงผลสัมฤทธิ์ คดิแบบบูรณาการ ใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารและจัดการการเรียนรู ครูและนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เนนใหผูเรียนเกง มี
คุณภาพ มีคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกดี มีนิสัยรักษ
สิ่ งแวดลอม พรอมดวยความปลอดภัย กาวไปสู ไทยแลนด 4.0 เพ่ิมพูนการศึกษาดวย DT (Digital 
Technology) มีทักษะอาชีพอยางเหมาะสม มีคานิยมวิถีประชาธิปไตย รูจักใชเหตุใชผล ชุมชนรวมใจรวม
พัฒนาดวยความสามัคค ีนักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนทีศ่รทัธาของชุมชน 
 
2. พันธกิจ 
 2.1 สงเสริม และสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ 
ทุกเพศ ทุกวยั  
 2.2 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมคีานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.3 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปน
ไทย 
 2.4 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 เกง และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรยีนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 2.5 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  
 2.6 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตใุชผล 
 2.7 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมนีิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมทีักษะอาชีพ 
 2.8 สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมผีลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
 2.9 เสริมสราง และพัฒนาเดก็ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.10 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการ
เรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำ
ความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลอง
กับผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มี
ความรู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวติ 
 2.11 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่เปน
เลิศ 
 2.12 เตรียมพรอม และปองกัน ใหโรงเรยีนปลอดภัยจากอนัตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
 2.13 พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาโรงเรียนใหมีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
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 2.14 พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศึกษาท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรยีนใหเขมแข็ง นอมนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
 2.15 ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย  
ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถ่ิน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
 
3. เปาประสงค 
 3.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรบัการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวยั  
 3.2 ผูเรียนมคีานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 3.3 ผูเรียนมีความภาคภูมใิจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน รักความเปนไทย 
 3.4 ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 3.5 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต  
 3.6 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวนิัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตใุชผล 
 3.7 ผูเรียนมนีิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
 3.8 ผูเรียนมผีลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
 3.9 เด็กปฐมวัยมคีุณภาพตามมาตรฐาน 
 3.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมทีักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการเรียนสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน 
เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 
 3.11 ครูและบคุลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานทีด่ี โรงเรียนมีการปฏิบัตงิานทีเ่ปนเลิศ 
 3.12 โรงเรยีนปลอดภัยจากอนัตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
 3.13 โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานท่ีดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัด
สภาพ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียนใหมีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
 3.14 โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการ
จัดการศกึษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
 3.15 องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถ่ิน และสรางภาคีเครือขาย  ยึดคุณภาพนักเรียนเปน
เปาหมายสงูสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มใีนทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศกึษา
ของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
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4. คานิยม 
  “นักเรียนดี ครูดี โรงเรยีนดี เปนท่ีศรทัธาของชุมชน” 
 
5. ยุทธศาสตร 
 5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
 5.2 ยุทธศาสตรที ่2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน 
 5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 5.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
6. กลยุทธระดับโรงเรียน 
 6.1 ประเด็นกลยุทธที ่1 พัฒนาผูเรียน 
 6.2 ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาครู 
 6.3 ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ 
 6.4 ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางภาคีเครือขาย และชุมชน 
 
7. ตวัชี้วัด 
 7.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
  7.1.1 ประเด็นกลยุทธ 1 พัฒนาผูเรียน 
    เปาประสงคขอที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศกึษาอยางเสมอภาค ทัว่ถึงทุก
ระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
     ตัวชี้วัด 1. รอยละของประชากรวัยเรียนที่ไดรับการศกึษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุก
ระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
    เปาประสงคขอที่ 2.  ผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
     ตัวชี้วัด 1. รอยละของผูเรียนที่มีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
  7.1.2 ประเด็นกลยุทธ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจดัการ 
    เปาประสงคขอที่ 12 โรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
     ตัวชี้วัด 1. จำนวนเหตุการณท่ีเกิดอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
 7.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
  7.2.1 ประเด็นกลยทุธ 1 พัฒนาผูเรียน 
    เปาประสงคขอที่ 3 ผูเรียนมคีวามภาคภูมใิจในวัฒนธรรมประเพณขีองทองถ่ิน รักความ
เปนไทย 
     ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนทีม่ีความภาคภูมใิจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 
รักความเปนไทย 
    เปาประสงคขอที่ 8 ผูเรียนมีผลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
     ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด  
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  7.2.2 ประเด็นกลยุทธ 2 พัฒนาครู 
    เปาประสงคขอที่ 11. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมกีาร
ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 
     ตวัชี้วัด 1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัตงิานทีด่ ี
     ตัวชี้วัด 2 โรงเรยีนมกีารปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
  7.2.3 ประเด็นกลยุทธ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ 
    เปาประสงคขอที่ 13 โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรยีน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
โรงเรียนใหมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรยีนการ
สอน 
     ตัวชี้วัด 1 โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานทีด่ี  
     ตัวชี้วัด 2 โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  
     ตัวชี้วัด 3 โรงเรียนมคีวามทันสมัย ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใน
การบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
     ตัวชี้วัด 4 จำนวนการใหบริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ 
     ตัวชี้วัด 5 สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
     ตัวชี้วัด 6 จำนวนการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 
 7.3 ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  7.3.1 ประเด็นกลยุทธ 1 พัฒนาผูเรียน 
    เปาประสงคขอที่ 4 ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มนีิสัยรกัการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนือ่ง 
     ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนทีม่ีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดีขึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 2 รอยละของผูเรียนที่มนีิสัยรักการเรยีนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ในระดับดขีึ้นไป 
     ตัวชี้วดั 3 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ ในระดับดขีึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 4 รอยละของผูเรียนทีม่ีความสามารถในการคดิ วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภปิราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา ในระดับดีข้ึนไป 
     ตัวชี้วัด 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวตักรรม ในระดับดีข้ึน
ไป 
     ตัวชี้วัด 6 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 
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     ตัวชี้วัด 7 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 
ในระดับดีขึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 8 คาเฉลี่ยรอยละ ของการสอบประเมินคุณภาพการอาน (RT) ของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 และเพิ่มข้ึน 
     ตัวชี้วัด 9 คาเฉลี่ยรอยละ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
ของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 3 และเพ่ิมข้ึน 
     ตัวชี้วัด 10 คาเฉลี่ยรอยละ ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 4 
กลุมสาระการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเพ่ิมข้ึน 
     ตัวชี้วัด 11 คาเฉลี่ยรอยละในการทดสอบ และเพ่ิมข้ึนของนักเรียน 
    เปาประสงคขอที่ 5. ผูเรยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีส่มบูรณ นอมนำหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
     ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ ในระดับดีข้ึน
ไป 
     ตัวชี้วัด 2 รอยละของผูเรียนทีน่อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต ในระดบัดีขึ้นไป 
    เปาประสงคขอที่ 6. ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รกัษาศลีธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
     ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนทีม่ีคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสงัคมและผูอ่ืน มธัยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล ในระดับดี
ขึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 2 รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและคานิยมทีด่ีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด ในระดับดขีึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 3 รอยละของผูเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย ในระดับดีข้ึนไป 
    เปาประสงคขอที่ 9 เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
     ตัวชี้วัด 1 รอยละของเดก็ปฐมวัยทีม่ีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดแูลความปลอดภัยของตนเองได ในระดบัดขีึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 2 รอยละของเด็กปฐมวัยทีม่ีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมรณได ในระดับดขีึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 3 รอยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม ในระดับดขีึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 4 รอยละของเด็กปฐมวัยที่มีพฒันาการดานสติปญญา สือ่สารได มีทักษะ
การคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรูได ในระดับดขีึ้นไป 
  7.3.2 ประเด็นกลยุทธ 2 พัฒนาครู 
    เปาประสงคขอที่ 10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
จัดกระบวนการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคดิวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ให
สามารถนำความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมนิผลที่หลากหลาย
สอดคลองกับผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มวีัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คดิแบบ
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บูรณาการ มีความรู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 
     ตัวชี้วัด 1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีความ
เชี่ยวชาญดานการจดัประสบการณ 
     ตัวชี้วัด 2 จำนวนครูที่เพียงพอตอการจัดชั้นเรยีน 
     ตัวชี้วัด 3 รอยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผล
มาพัฒนาผูเรียน 
     ตัวชี้วัด 4 รอยละของครูทีจ่ัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
     ตัวชี้วัด 5 รอยละของครูทีป่ระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
 7.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  7.4.1 ประเด็นกลยุทธ 4 สรางภาคีเครือขาย และชุมชน 
    เปาประสงคขอที่ 15 องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคี
เครือขาย  ยดึคุณภาพผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีใน
ทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคคี 
     ตวัชี้วัด 1. มอีงคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถ่ิน และสรางภาคี
เครือขาย รวมพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
     ตัวชี้วัด 2. มีการระดมทุนและทรพัยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคคี 
 7.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม 
  7.5.1 ประเด็นกลยุทธ 1 พัฒนาผูเรียน 
    เปาประสงคขอที่ 7. ผูเรียนมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
     ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนท่ีมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม ในระดบัดีขึ้นไป 
     ตัวชี้วัด 2 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ในระดับดีขึ้นไป 
 7.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  7.6.1 ประเด็นกลยุทธ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ 
    เปาประสงคขอที่ 14 โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การ
กำกับติดตาม และบูรณาการการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบรหิาร
จัดการ ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการ 
     ตัวชี้วัด 1 โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับ
ติดตาม และบูรณาการการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสมัฤทธิ์  
     ตัวชี้วัด 2 โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
     ตวัชี้วัด 3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเขมแข็ง  
     ตัวชี้วัด 4 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
     ตัวชี้วัด 5 จำนวนแหลงเรียนรูและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ 
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     ตัวชี้วัด 6 จำนวนประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
     ตัวชี้วัด 7 จำนวนโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมี
ความสุข 
     ตัวชี้วัด 8 มีเปาหมาย วิสัยทศัน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
     ตัวชี้วัด 9 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
     ตวัชี้วัด 10 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ตัวชี้วัด 11 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น 
     ตัวชี้วัด 12 มหีลักสูตรที่เนนคณุภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย 

 
8. พระบรมราโชบายดานการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมัน่คง- มีคุณธรรม 
 3. มีงานทำ - มีอาชีพ 
 4. เปนพลเมืองดี 
 
9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2564 
 9.1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 โดย
เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับ 
ผูเรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
 9.2 เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 9.3 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 5 ป และผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งชวยเหลอืเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ี
คนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 
 9.4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการ
เรียนรูทางประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรยีน 
 9.5 จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน พรอมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน อยางมี
ประสิทธภิาพ และการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงนิและการออม เพ่ือแกไขปญหา
หนี้สินคร ู
 9.6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวม และมี
ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรยีน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
 9.7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยูในพ้ืนทีสู่ง หางไกล และถิ่น
ทุรกันดาร 
 9.8 มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
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 9.9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอาํนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐาน เพ่ือสราง
ความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
10. จุดเนน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปงบประมาณ 2564 
 10.1 เด็กระดับปฐมวัยไดรับการเสริมภาษา และมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานในระดับดี 
 10.2 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม  
 10.3 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่1-3 ตองอานออก เขียนสวย 
 10.4 ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต กตัญู และจิตอาสา 
 10.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสงูขึ้น 
 10.6 ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัย  
 10.7 ครู และผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือ ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 10.8 1 หองเรียน 1 โครงงาน หรือ 1 กิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ  
 10.9 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผานการประเมิน เปนองคกรคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
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สวนที่ 3 
โครงการและงบประมาณ 

 
1. สรปุงบประมาณท่ีไดรับ หรือประมาณการ (เงนิอุดหนุนรายหัว) (นักเรียน 129 คน) 
 

ที ่ รายการ 
เงินคงเหลือ 
 (ยกมา) 

ประมาณการรายรับ รวม 

1 เงนิอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 127,652.00 237,300.00 364,952.00 
2 เงนิปจจัยพ้ืนฐานนักเรยีนยากจน 0.00 0.00 0.00 
3 คาหนังสือ 0.00 72,707.00 72,707.00 
4 คาเสื้อผา 0.00 44,100.00 44,100.00 
5 คาอุปกรณการเรียน 0.00 42,900.00 42,900.00 
6 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 23,000.00 59,970.00 82,970.00 
7 เงนิโครงการอาหารกลางวัน (จากอบต.) 0.00 541,800.00 541,800.00 
8 เงนิดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 
9 เงนิรายไดสถานศึกษา (ถามี) 81,279.86 0.00 81,279.86 

10 
เงนิสนับสนุนทองถ่ิน ตามโครงการ 
สงเสริมสุขภาพ  (กองทุนฯ เทศบาล) 0.00 34,860.00 34,860.00 

11 เงนิอุดหนุนโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 
  รวมทั้งสิ้น 231,931.86 1,033,637.00 1,265,568.86 
 

2. สรุปงบประมาณตามกลยทุธ โครงการ/กิจกรรม ปการศกึษา 2565 
 

กล
ยุทธ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบโครงการ 

1 1 โครงการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคและ
ทั่วถึง 

159,707 นางอรอุมา นอกกลาง 

 2 โครงการสงเสริมคานิยมวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

2,000 นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 

 3 โครงการสงเสริมความภาคภมูิใจใน
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน รักความ
เปนไทย 

2,000 นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 

 4 โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2,000 นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 

 5 โครงการพัฒนานิสัยรักษสิง่แวดลอม และ
ทักษะอาชีพ 

2,000 นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 

 6 โครงการแขงขันทางวิชาการ 3,000 นางสาววรรณศิร ิ ดวงประเทศ 
 7 โครงการพัฒนากระบวนการเรยีนรูเพ่ือ 12,000 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 

 



31 

กล
ยุทธ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบโครงการ 

ยกระดบัความรูความสามารถ และทักษะ
ในการเรียน 

 8 โครงการทัศนศกึษา 25,000 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
 9 โครงการอาหารกลางวนั/อาหารเสริมนม 541,800 นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 
 10 โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสขุภาพจิต

ที่สมบูรณ นอมนำหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต 

30,000 นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 

 11 โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ 
เทศบาล) 

34,860 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 12 โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน 
ปฐมวัย 

15,000 นางขนษิฐา การะเกตุ 

 13 โครงการบานนักวทิยาศาสตรนอย 3,000 นางขนษิฐา การะเกตุ 
 14 โครงการเปดโลกปฐมวัย 9,000 นางขนษิฐา การะเกตุ 

2 1 โครงการสงเสริมการทำวิจัยและการ
ปฏบิัติงานที่ดี 

1,000 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 2 โครงการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5,000 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 3 โครงการจางพี่เลี้ยงอนุบาล 96,000 นางขนิษฐา การะเกตุ 
3 1 โครงการคาสาธารณูปโภค 55,000 นางอรอุมา นอกกลาง 

 2 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ การศึกษา 
และพัฒนาอาคารสถานที่ 

30,000 นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 

 3 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 180,000 นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 
 4 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพและ

นิเทศติดตาม 
10,000 นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 

4 1 โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

10,000 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

  รวม 1,228,367  
 
** หมายเหตุ  กันไวสำรองจาย 37,201.86  บาท คิดเปนรอยละ 2.94 
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3. สรุปงบประมาณตาม กลุมงาน  
 
ที ่ กลุมงาน  โครงการ เงิน

อุดหนุน 
เงินพัฒนา

ผูเรียน 
รวม 

1 วิชาการ 1 โครงการสงเสริมคานิยมวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมขุ 

- 2,000 2,000 

2 โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน รัก
ความเปนไทย 

- 2,000 2,000 

3 โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 2,000 2,000 

4 โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม 
และทักษะอาชีพ 

- 2,000 2,000 

5 โครงการแขงขันทางวิชาการ - 3,000 3,000 
6 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือ

ยกระดับความรูความสามารถ และ
ทักษะในการเรียน 

- 12,000 12,000 

7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และนิเทศติดตาม 10,000 - 10,000 

8 โครงการทัศนศกึษา 4,030 20,970 25,000 
9 โครงการพัฒนาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 

- 30,000 30,000 

10 โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน 
ปฐมวัย 

15,000 - 15,000 

11 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 3,000 - 3,000 
12 โครงการเปดโลกปฐมวัย - 9,000 9,000 

รวมงานวิชาการ 32,030 82,970 115,000 
2 บุคคล 1 โครงการสงเสริมการทำวิจัยและการ

ปฏิบัติงานท่ีดี 
1,000 - 1,000 

2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5,000 - 5,000 

3 โครงการจางพ่ีเลี้ยงอนุบาล 96,000 - 96,000 
รวมงานบุคคล 102,000 - 102,000 

3 ทัว่ไป 1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ การศกึษา 
และพัฒนาอาคารสถานที่ 

30,000 - 30,000 
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ที ่ กลุมงาน  โครงการ เงิน
อุดหนุน 

เงินพัฒนา
ผูเรียน 

รวม 

2 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 180,000  180,000 
3 โครงการประสานเครอืขายเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 10,000 - 10,000 
รวมงานทั่วไป 220,000 - 220,000 

4 งบประมา
ณ 

1 โครงการคาสาธารณูปโภค 55,000 - 55,000 

รวมงานงบประมาณ 55,000 - 55,000 
รวม 409,030 82,970 492,000 

 
4. แหลงงบประมาณอ่ืน ๆ ทุกรายการ ที่โรงเรียนไดรับ เชน งบประมาณอาหารกลางวนั งบประมาณคา
เสื้อผา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน และงบประมาณทีโ่รงเรียนไดรับการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ  

 
ที ่ กลุมงาน  โครงการ งบ 

ประมาณ 
แหลง 

งบประมาณ 
เงนิอุดหนนุ 

1 วิชาการ 1 โครงการอาหารกลางวัน/อาหาร
เสริมนม 

474,600 เทศบาลตำบล
สรางโศก 

- 

2 โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทุน
ฯ เทศบาล) 

34,860 เทศบาลตำบล
สรางโศก 

- 

2 งบประมาณ 1 โครงการจัดการศกึษาอยางเสมอ
ภาคและทัว่ถึง 

148,507 สพฐ. - 

รวม 736,367 
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แผนงานวิชาการ 
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โครงการ    โครงการสงเสริมคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,3,4,6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2,3,4,5,6,7,8 
ประเดน็กลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง กำหนดวาใหพัฒนาผูเรียนให
มีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาผูเรียนยึดใหมั่นในกติกาการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพความไววางใจมองโลกในแงดี รูจักวิเคราะห วิจารณอยางมี
เหตุผลในทางสรางสรรค สนใจกิจกรรมทางการเมืองการปกครองโดยมีจิตสำนึกในบทบาทหนาท่ี สิทธิ เสรีภาพ
ของตนเอง ไมลวงละเมิด สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ทำงานรวมกับผูอ่ืน ฝกใหผูเรียน มีความอดทน สามัคคี 
เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผและเปนผูมีวินัย ยึดมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เพือ่สนองนโยบาย
ในการสรางเยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวม
ของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม  เพ่ือใหสนองตอ
ยทุธศาสตรดังกลาว โรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการนีข้ึน้ 
 

2. วตัถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.2 เพ่ือใชกระบวนการทางลูกเสือในการพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.3 เพ่ือใหผูเรียนมีความจงรักภกัดใีนสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย  
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปรมิาณ 
  1. รอยละ  80  ของผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ระดับ
ดขีึน้ไป 
  2. รอยละ  80  ของผูเรียนมีทักษะดานลูกเสือ-เนตรนาร ีระดับดขีึ้นไป 
  3. รอยละ  80  ของผูเรียนเขารวมกิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนาร ีบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรม 
  4. รอยละ  80  ของผูเรียนมีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ระดับดี
ขึ้นไป 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการทำกิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิตรวมกันกับ
ผูอืน่ไดอยางมีความสุข 
  2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดครบตามทีห่ลักสูตร 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุลูกเสือ-เนตรนาร ี
 - การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 
 - กิจกรรมวันสำคัญ สถาบัน

พระมหากษัตริย และกิจการลูกเสือ 
 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

 
ม.ิย. 65 

พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ก.พ. 66 

 
น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

ครูทกุคน 
น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

 
น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

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

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

ม.ีค. 66 
 

ม.ีค. 66 

ครู ป.1-3 
 

คร ูป.4-6 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 2,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   - บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 2,000  บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กจิกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุลูกเสือ-เนตรนารี 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี 
 - กิจกรรมวันสำคัญ สถาบันพระมหากษัตริย และ

กิจการลูกเสือ 
 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

 
500 

- 
500 

 
- 

   
500 

- 
500 

 
- 

 - กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือสำรอง (ป.1-ป.3)   
 - กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือสามัญ  (ป.4-ป.6)  

500 
500 

  500 
500 
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กจิกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 2,000   2,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ  80  ของผูเรียนมีคานิยมวิถี

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ระดับดีข้ึนไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2. รอยละ  80  ของผูเรียนมีทักษะดาน
ลูกเสือ-เนตรนาร ีระดบัดีข้ึนไป 

1. ทดสอบ 
2. สังเกต   

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. รอยละ  80  ของผูเรียนเขารวมกิจกรรม
เขาคายลูกเสือ – เนตรนารี บรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 

1. ประเมิน 1. แบบประเมนิ 

4. รอยละ  80  ของผูเรียนมีความจงรักภักดี
ในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ระดับดีข้ึนไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  
 7.2 ผูเรียนสามารถใชทักษะดานลกูเสือ-เนตรนารีในการแกปญหา  
 7.3 ผูเรียนมีความจงรักภักดใีนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 
 
 

ลงชือ่                           ผูเสนอโครงการ 
 (นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง) 
 ตำแหนง ครูผูชวย  
 

ลงชือ่            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รัก
ความเปนไทย 

แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,3,4,6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลกัการและเหตผุล 
  จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน บนพ้ืนฐานของการตอ
ยอดอดีดใหยอนดูรากเงาของประเทศไทย ประเทศไทยของเรามีเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่โดดเดนและบง
บอกถึงความเปนชาติไทย เรามีประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญมากมาย ซึ่งเมือ่ถึงวาระสำคญัตาง ๆ ชาวไทย
ทุกหมูเหลาจะรวมกันจัดกิจกรรมที่เก่ียวของเพ่ือธำรงไวซึ่งเอกลักษณของชาติ โรงเรียนเห็นความสำคัญของ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค 
 2.2 เพ่ือใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน รกัความเปนไทย 
 2.1 เพ่ือใหผูเรียนรวมกิจกรรมทีแ่สดงออกถึงความภาคภูมใิจในวัฒนธรรม ประเพณทีองถิน่ และความ
เปนไทย 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปรมิาณ 
  1. ผูเรียน รอยละ 80 มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น รักความเปนไทย ระดับดี
ขึ้นไป 
  2. ผูเรยีน รอยละ 80 แสดงออกถึงความภาคภมูิใจในวัฒนธรรม ประเพณทีองถ่ิน และความเปน
ไทย ระดับดขีึ้นไป 
  3. ผูเรียน รอยละ 80 รวมกิจกรรมวนัสำคัญที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และความ
เปนไทย ระดับดีขึ้นไป 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนมีการแสดงออกถึงความเปนไทยโดยการแตงกาย และรวมกิจกรรมเก่ียวกับความเปน
ไทย 
  2. ผูเรียนมีทักษะดานภาษาไทย และสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรยีมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมแตงไทยวันศุกร 
 - กิจกรรมรกัษภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันสำคัญ วันเด็ก วันครู 

วันปจจฉิม วันปใหม กิจกรรมเปดบาน 
 - กิจกรรมกลองยาววันพุธ 
 - กิจกรรมฝกมารยาทไทย ยิ้มไหว 

ทักทาย มารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
ม.ิย. 65-ก.ค. 65 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
 

 
ครูทกุคน 

น.ส.วรรณภา  เงินพุม 
น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

 
น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

ครูทกุคน 
 
 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 2,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   - บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน     2,000     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมแตงไทยวนัศุกร 
 - กิจกรรมรักษภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันสำคัญ วันเด็ก วนัครู วันปจจฉิม วัน

ปใหม กิจกรรมเปดบาน 
 - กิจกรรมกลองยาววันพุธ 
 - กิจกรรมฝกมารยาทไทย ยิ้มไหว ทักทาย 

มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 
- 
- 

2,000 
 
- 
- 

   
- 
- 

2,000 
 
- 
- 

3. การนิเทศ  กำกบั  ตดิตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 2,000   2,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. ผูเรียน รอยละ 80 มีความภาคภูมิใจใน

วฒันธรรม ประเพณีทองถิ่น รักความเปน
ไทย ระดับดขีึ้นไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
 

2. ผูเรียน รอยละ 80 แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 
และความเปนไทย ระดับดขีึ้นไป 

1. สังเกต   1. แบบสังเกต 

3. ผูเรียน รอยละ 80 รวมกิจกรรมวนัสำคัญ
ที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น 
และความเปนไทย ระดับดขีึ้นไป 

 

1. สังเกต   1. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเรียนมีความภาคภูมิใจและแสดงออกเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน และรักความเปน
ไทย 
 7.2 ผูเรียนรวมกิจกรรมวันสำคัญที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น และรักความเปนไทย 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง) 
 ตำแหนง ครผููชวย  
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,3,4,6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร เนนการปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มจีิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ใหผูเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอพอแมและครูบาอาจารย กลาแสดงออก ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน รวมถึงยังเปนการ
สงเสรมิอัตลักษของสถานศึกษา สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได เปนพื้นฐานในการพึ่งพาตนเองตอไปในอนาคต
จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอ่ืน มัธยสัถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล ในระดับดีข้ึนไป 
  2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ในระดับดีข้ึน
ไป 
  3. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีการยอมรบัที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ 
อดออม โอบออมอาร ีมีวินยั รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล เพ่ิมข้ึน 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 64 ครูทุกคน 
2. ดำเนนิการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมคุณธรรม สอบธรรมะ เด็กดี

กตัญูแผนดิน สูอัตลักษณสถานศึกษา 
 - กิจกรรมฟงธรรมวันพระ 
 - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพฐ 
 - กิจกรรมโรงเรียนตานทุจริต 
 - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 - กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครทูกุคน 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น  2,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  เปนเงิน   2,000  บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมคุณธรรม สอบธรรมะ เด็กดีกตัญู

แผนดิน สูอัตลักษณสถานศึกษา 
 - กิจกรรมฟงธรรมวนัพระ 
 - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพฐ 
 - กิจกรรมโรงเรียนตานทุจริต 
 - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 - กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

 
400 

 
- 

400 
400 
400 
400 

   
400 

 
- 

400 
400 
400 
400 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 2,000   2,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยสัถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย รกัษาศีลธรรม 
รูจักใชเหตุใชผล ในระดับดีขึ้นไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
3. ประเมนิ 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 

2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
3. ประเมนิ 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน 

3. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีการยอมรับที่จะ
อยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย ในระดับดีข้ึนไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ผูเรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผลเพ่ิมขึ้น 
 7.2  ครู ผูปกครองคณะกรรมการสถานศกึษา ผูเรียนและผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน 
โครงการ 
 
 

 
ลงชือ่    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง) 
 ตำแหนง ครผููชวย  
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะอาชีพ 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,3,4,6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2,3,4,5,6,7,8 
ประเดน็กลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสำคัญที่ตองไดรับการดูแลแกไข โดยเฉพาะปญหาขยะที่มีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว เกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย เนื่องจากการขาดจิดสำนึกที่ดีเก่ียวกับ
ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม การสรางจิตสำนึกใหผูเรียนรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด มีพฤติกรรมที่ดี
ในการใชทรัพยากรของตนเอง และของสวนรวมอยางคุมคา เปนหนาที่ที่ทุกฝายควรใหการรวมมือ อีกทั้งยัง
เปนการลดคาใชจายที่เกิดขึ้น สงผลตอรายได และคาใชจาย เกิดเจตคติทีถู่กตองตอการประกอบอาชีพ การคัด
แยกขยะเปนการรักษาสภาพแวดลอมอีกทั้งยังสามารถสรางรายไดอีกทางหนึ่งดวย เปนการสรางเจตคติที่ดีตอ
การประกอบอาชีพ การมีทักษะอาชีพที่ดี โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานโรงเรียน
เห็นความสำคัญจึงไดจัดทำโครงการนีข้ึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 2.2 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปรมิาณ 
  1. รอยละ 80 ของผูเรยีนที่มีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม ในระดับดีข้ึนไป 
  2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิี่ดีตองานอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะ และนำมาใชในชีวิตประจำวัน 
  2. ผูเรียนเกิดความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  3. ผูเรียนมีทักษะเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนนิการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 - กิจกรรมหองเรียนสีเขียว 
 - กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ  
 - กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
 - กิจกรรมคายสิ่งแวดลอม 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครทูกุคน 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.อาภัทสรณ  เปยทอง 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น  2,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   - บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  เปนเงนิ   2,000 บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -  - - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 - กิจกรรมหองเรยีนสีเขียว 
 - กิจกรรมเสรมิทักษะอาชีพ  
 - กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
 - กิจกรรมคายสิง่แวดลอม 

 
400 
400 
400 
400 
400 

 -  
400 
400 
400 
400 
400 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 2,000  - 2,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีนิสัยรักษ

สิ่งแวดลอม ในระดบัดีขึ้นไป 
1. สังเกต สัมภาษณ 1. แบบสังเกต สมัภาษณ 

2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความรู ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1. สังเกต สมัภาษณ 1. แบบสังเกต สัมภาษณ 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  สภาพแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน สะอาด นาอยู 
 7.2  ผูเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 7.3  ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการ 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง) 
 ตำแหนง ครผููชวย  
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการแขงขนัทางวิชาการ 
แผนงาน     วชิาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,3,4,6 
จุดเนน สพป. สระบรุี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  สภาพปจจุบันความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งข้ึน สงผลใหการดำรงชีวิตของทุก ๆ คนมีการ
พัฒนาและปรับตัวใหเขากับสภาวการณของสังคมโลกอยูตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจำเปนตอง
สรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ ที่เปลีย่นแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน ในการพัฒนา
การศึกษา จำเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ และมี
ศักยภาพในดานกิจกรรมการกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดงและการประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ เพ่ือเตรียมความ
พรอมใหกับเด็กและเยาวชนเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต สูความเปนเลิศทาง
วิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ รักงาน สูงาน ทำงานจนสำเร็จ  อบรมใหเรียนรูการทำงาน ใหสามารถเลี้ยงตัว
และเลี้ยงครอบครัวไดเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะในการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร ในฐานะที่ เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
จำเปนตองพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถ ศักยภาพดานตาง ๆ นำไปสูความสำเร็จ เขารวมกิจกรรมประกวด
แขงขันทักษะดานวิชาการ รวมทั้งดานดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ และกีฬา นำมาประยุกตใชในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีท้ังความรู ความสามารถ เพื่อสรางโอกาสใหแกเด็กและเยาวชนไดแสดง
ศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ โดยจัดทำโครงการการนี้ขึน้ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศลิปหถักรรม การ
แสดงทกัษะดานวิชาชีพ และพฒันาไปสูความเปนเลิศทางวชิาการ 
 2.2 เพ่ือใหผูเรยีนไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึน้ตามโอกาส 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 20 ของผูเรียนทีม่ีผลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
 3.2 ดานคณุภาพ 
  1. ผูเรียนมโีอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ 
และไดแสดงออกถึงความสามารถ ความถนดั ความสนใจ ของแตละบุคคล 
  2. ครไูดใชศักยภาพของตนในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือเขาสูเวทีการแขงขนั 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับ

กลุมโรงเรียน 
 - กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับ

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 - กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับ

ภาค 

 
ก.ย. 65-ม.ค. 66 

 
ก.ย. 65-ม.ค. 66 

 
ก.ย. 65-ม.ค. 66 

 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 

 
3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.วรรณศริิ  ดวงประเทศ 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 3,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   -   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ    3,000       บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรยีมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับกลุม

โรงเรียน 
 - กิจกรรมแขงขนัทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่

การศกึษา 
 - กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับภาค 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

  
 
 
 
 

1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
- 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 3,000  1,000 2,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 20 ของผูเรียนทีม่ีผลงานทาง

วชิาการในการแขงขันและเขาประกวด 
ผลงานและรางวัล เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเรียนมีทักษะและประสบการณในการแขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือนำไปพัฒนาผลงานสูการ
แขงขันในระดับที่สูงขึน้และสามารถนำไปใชในการประกอบอาชีพสุจริตได 
 7.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคณุภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับความรูความสามารถ 
และทักษะในการเรียน 

แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,3,4,6 
จุดเนน สพป. สระบุร ีเขต 1 ขอท่ี 2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผูเรียนตองมีความรู และทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน การเรียนการสอนให
ความรูแกผูเรียนนั้น นอกจากจะใหความรูเฉพาะในหองเรียนแลวการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
เรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนมีความจำเปน จะตองเปดโลกกวางทาง
การศึกษาใหผูเรียน ไดแสวงหาความรูเพ่ิมเติม สามารถใชสื่อตาง ๆ ในการแสวงหาความรูรวมท้ังแสดง
ศักยภาพที่มีอยูของผูเรียนใหผูอื่นรับรู โดยผานกิจกรรม การทำใหผูเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียน สนุกกับการ
เรียนและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ ทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึน และบรรลุไปสู
เปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรยีนวัดบอพระอินทรจึงเห็นสมควรจดัทำโครงการนีข้ึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21  
 2.2 เพ่ือใหผูเรียน เกง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 2.3 เพ่ือใหผูเรียนมนีิสัยรกัการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดขีึ้นไป 
  2. รอยละ 80 ของผูเรียนทีม่ีนิสัยรักการเรยีนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในระดับดขีึ้น
ไป 
  3. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ในระดับดีขึ้นไป 
  4. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห คิดอยางมวีจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคดิเห็น และแกปญหา ในระดับดขีึน้ไป 
  5. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไป 
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  6. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ระดับดีข้ึนไป 
  7. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดีข้ึนไป 
  8. คาเฉลี่ยรอยละ 50 ของการสอบประเมินคุณภาพการอาน (RT) ของนักเรียนประถมศกึษาปท่ี 
1 และเพ่ิมขึ้น รอยละ 3 
  9. คาเฉลี่ยรอยละ 50 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ของนักเรียน
ประถมศกึษาปที่ 3 และเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 
  10. คาเฉลี่ยรอยละ 50 ของผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 4 กลุมสาระการเรียนรู 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 
  11. คาเฉลี่ยรอยละ 50 ในการทดสอบ และเพ่ิมขึ้นของนักเรียนรอยละ 3 
 3.2 ดานคณุภาพ 
  1. ผูเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงข้ึนทุกกลุมสาระ 
  2. ผูเรียนมผีลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสูงขึ้น 
  3. ผลการทดสอบ RT ของนกัเรยีนชั้น ป.1 NT ของนกัเรยีนชั้น ป.3  และ O-NET ของนักเรียน
ชั้น ป.6 ของโรงเรียนสูงขึ้น 
  4. ผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมไดเพ่ิมข้ึน 
  5. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร และ เทคโนโลยีดิจิทัลไดเพ่ิมข้ึน 
 

4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชมุวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

เขมขน 
 - กิจกรรมสอนเสรมิเพ่ิมเวลา 
 - กิจกรรมทองสูตรคูณ 
 - กิจกรรมภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวัน

ละคำ 
 - กิจกรรมเขียนตามคำบอก 
 - กิจกรรมรักการอาน 
 - กิจกรรมโครงงานนักเรียน 
 - กิจกรรมติว O-NET NT RT และ

การทดสอบ 
 - กิจกรรมชุมนมุ 
 - กิจกรรมผลิต และพัฒนาสื่อ 
 - กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู 
 - กิจกรรมคายวิชาการ  

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

พ.ค. 65 
พ.ย.65-ธ.ค.65 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครทูกุคน 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.วรรณศริิ  ดวงประเทศ 
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5. งบประมาณ ทัง้สิ้น 12,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   -  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน      12,000     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชมุวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเขมขน 
 - กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเวลา 
 - กิจกรรมทองสูตรคูณ 
 - กิจกรรมภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ 
 - กิจกรรมเขียนตามคำบอก 
 - กิจกรรมรักการอาน 
 - กิจกรรมโครงงานนักเรียน 
 - กิจกรรมติว O-NET NT RT และการทดสอบ 
 - กิจกรรมชุมนมุ 
 - กิจกรรมผลิต และพัฒนาสื่อ 
 - กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู 
 - กิจกรรมคายวิชาการ  

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

- 
- 

3,000 

   
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

- 
- 

3,000 
3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง) 12,000   12,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมีความรู

ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับ
ดีขึ้นไป 

1. สอบถาม สมัภาษณ 
2. สังเกต   
3. ทดสอบ 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบทดสอบ 

2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีนสิัยรกัการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ในระดับดีขึ้นไป 

1. สอบถาม สมัภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

3. รอยละ 80 ของผูเรียนทีม่ีความสามารถใน
การอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ในระดับดีข้ึนไป 

1. ทดสอบ  1. แบบทดสอบ 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
4. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถใน

การคดิ วิเคราะห คิดอยางมวีิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา ในระดับดีขึ้นไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
3. ทดสอบ 
 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบทดสอบ 

5. รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม ในระดับดขีึ้นไป 

1. สอบถาม สมัภาษณ 
2. สังเกต   
3. ทดสอบ 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบทดสอบ 

6. รอยละ 80 ของผูเรียนทีม่ีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในระดับดีข้ึนไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
3. ทดสอบ 

1. แบบสอบถาม สมัภาษณ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบทดสอบ 

7. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1. ทดสอบ  1. แบบทดสอบ 

8. คาเฉลี่ยรอยละ 50 ของการสอบประเมิน
คุณภาพการอาน (RT) ของนักเรียน ป. 1, 
การสอบประเมินคุณภาพการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐาน  (NT) ของนักเรียน ป. 3 และการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 4 
กลุมสาระการเรียนรู ของนักเรียนชั้น ป. 6 
และเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 

1. ทดสอบ  1. แบบทดสอบ 

11. คาเฉลี่ยรอยละ 50 ในการทดสอบ และ
เพ่ิมขึ้นของนักเรียนรอยละ 3 

1. ทดสอบ  1. แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 7.2 ผูเรียน เกง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 7.3 ผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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โครงการ    โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพและนิเทศติดตาม 
แผนงาน     วชิาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวธิีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2553 เพราะตองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. ตามกฎหมายทีก่ำหนดไว โรงเรียนจึงตองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตาม
กรอบของกระทรวง เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสรางความพรอมตอการประเมนิ
คุณภาพการศึกษา มีเปาหมายใหโรงเรยีนสามารถผานการประเมินภายนอกไดในที่สุด คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดย
กำหนดใหมีการวางแผน ดำเนินงาน ประเมนิผล และปรับปรุงแกไข ใหกระบวนการทำงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนระบบมีมาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาไวซึง่คุณภาพ การทำงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิด
ประโยชนตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแกผูเรียน 
  อีกทั้งการนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการบริหาร
วิชาการท่ีมีเปาหมายใหครูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรูโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และการใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐานใหบรรลุ
จุดหมายที่กำหนดไว ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปไดอยางตอเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหโรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณา
การการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจดัการ  
 2.2 เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
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3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการ
การจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์  
  2. โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
  3. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเขมแข็ง  
  4. นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
  5. จำนวนแหลงเรียนรูและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ 10 แหลง 
  6. จำนวนประสบการณที่สงเสรมิใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 10 
ประสบการณ 
  7. จำนวนโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 10 โอกาส 
  8. มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  9. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 
  10. มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  11. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิน่ 
  12. มหีลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการ
การจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
  2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการ 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมนิเทศภายใน 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ 
 - กิจกรรมพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา 
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
 - กิจกรรมจัดซื้อปพ  
 - กิจกรรมงานการเงิน 
 - กิจกรรมงานพัสดุ 
 - กิจกรรมงานธุรการ 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ฝายวิชาการ 
ครูทุกคน 

 
นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 

นางขนิษฐา  การะเกตุ 
เจาหนาที่พัสดุ 

เจาหนาที่การเงิน 
เจาหนาที่พัสดุ 

เจาหนาที่ธุรการ 
3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ 
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5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   10,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน       -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรยีมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมนิเทศภายใน 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
 - กิจกรรมจัดซื้อปพ  
 - กิจกรรมงานการเงิน 
 - กิจกรรมงานพัสดุ 
 - กิจกรรมงานธุรการ 

 
250 
250 
250 
250 

4,000 
500 

1,000 
3,500 

   
250 
250 
250 
250 

4,000 
500 

1,000 
3,500 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 10,000   10,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการ

จัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และ
บูรณาการการจัดการศกึษาที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ ์

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

2. โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

3. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรยีนเขมแข็ง 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

4. นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการ 

1. สอบถาม สมัภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

5. จำนวนแหลงเรียนรูและสื่อเพื่อการเรียนรู
อยางปลอดภัย และเพียงพอ 10 แหลง 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

6. จำนวนประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สมัภาษณ 
2. แบบสังเกต 
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ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
10 ประสบการณ 

7. จำนวนโอกาสใหเดก็ไดรบัประสบการณ
ตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 10 
โอกาส 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

8. มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สมัภาษณ 
2. แบบสังเกต 

9. มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

10. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

11. มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

12. มีหลักสูตรทีเ่นนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนมรีะบบประกันคุณภาพที่มีคุณภาพและประสิทธภิาพ 
 7.2 โรงเรียนมีระบบนิเทศที่เขมแข็ง 
 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการทัศนศึกษา 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,3,4,6 
จุดเนน สพป. สระบรุี เขต 1 ขอท่ี 2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปจจุบันนั้น มุงเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญซึ่งจำเปนตองสงเสริมผูเรียน
ใหเกิดทักษะ เกิดประสบการณ และเปนการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เจตคติ ดานความคดิสรางสรรค 
ตลอดจน กลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูขาวสารสารสนเทศ เปนคนหูตากวางไกล มี
วสิัยทศันกาวทันเทคโนโลยีใหม ตอไปในอนาคตขางหนา โรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเรียนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรยีนรูดวยตนเองไดรบัประสบการณตรง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของผูเรียน ไดไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
  2. รอยละ 100 ของผูเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียน เปนคนหูตากวางไกล กาวทนัเทคโนโลยีสมยัใหม ผูเรียนเปนผูมีวิสัยทศันกวางไกลทัน
ตอเหตกุารณ ขาวสารตาง ๆ ในระดับดี 
  2. ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการศึกษาวิชาความรู ผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศ และไดรบั
ประสบการณตรง ในระดับดี 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมศึกษาเรียนรู แหลงเรียนรู

ทองถิ่น 

 
ก.ย. 65-ต.ค. 65 

 

 
ครูทกุคน 

 
3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม ต.ค. 65 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.วรรณศริิ  ดวงประเทศ 
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5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ         4,030     บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ 20,970  บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวสัด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมศึกษาเรียนรู แหลงเรียนรูทองถ่ิน 

 
25,000 

  
25,000 

 
- 

3. การนเิทศ  กำกับ  ตดิตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 25,000  25,000 - 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 100 ของผูเรียนไดไปทัศนศึกษา

นอกสถานที่ 
1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สมัภาษณ 
2. แบบสังเกต 

2. รอยละ 100 ของผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการศึกษาวชิาความรูผูเรียน
ไดเปลีย่นบรรยากาศ และไดรับ
ประสบการณตรง 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ผูเรียนมีความกระตือรือรน  มีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
 7.2  ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเรียนพึงพอใจตอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการดำรงชีวิต 

แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,4,6,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
  การจัดการสงเสริมสุขภาพของผูเรียน คือการสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกาย จิตใจ 
อารมณและสังคม โดยปลูกฝงพฤติกรรมทางดานสุขภาพที่ถูกตอง เปลี่ยนทัศนคติ และการปฏิบัติโดยการมี
สวนรวมของครอบครัว ชุมชน เพ่ือการพัฒนาสุขภาพโดยรวม การฝกสุขนิสัยใหผูเรียนไดปฏิบัติจึงเปนนโยบาย
ของโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม สงผล
ใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน สามารถรวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอีกดวย การใหความรูผูเรียนดานสุขภาพ
อนามัยการรักษาความสะอาดรางกาย และความสะอาดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีสุขลักษณะที่ดี สะอาด 
ปลอดภัย ผูเรียนทุกคนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ และฝกปฏิบัติรับผิดชอบในดานตาง ๆ ซึ่ง
เปนพ้ืนฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวันได โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก สามารถ
นำมาประยกุตใชในการจัดกิจกรรม เปนแนวทางปฎิบัติ เพ่ือใหผูเรียน สามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสูงสุดใหแกประชาชนโดยถวนหนาสมดังพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเรียนมีความตระหนักเก่ียวกับสขุนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี  
 2.2 เพ่ือใหผูเรียนปฏบิัติตนใหมสีุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ด ี 
 2.3 เพ่ือใหผูเรียนนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 80 ของผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ ในระดับดีข้ึนไป 
  2. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีนอมนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตในระดับดขีึ้นไป 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนมคีวามตระหนักเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองท่ีดี 
  2. ผูเรียนปฏบิัติตนใหมสีุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองที่ดี 
  3. ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชชวีติอยางพอเพียงอยูในระดับดี 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรยีมการ พ.ค. 65 ครูทกุคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  
 - กิจกรรมยิ้มฟนสวย 
 - กิจกรรมออกกำลังกายวนัพุธ 
 - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - กิจกรรมแขงขันกีฬา กลุมโรงเรียน 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.ดารารตัน  สุภาวหา 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น  30,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ       -    บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ       30,000     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -  - - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  
 - กิจกรรมยิ้มฟนสวย 
 - กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ 
 - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - กิจกรรมแขงขันกีฬา กลุมโรงเรียน 
 - กิจกรรมปองกันโรคติดตอ สิ่งเสพติด และภัย

อันตราย 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

  
- 
- 
- 
- 
- 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 30,000  - 30,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 80 ของผูเรียนมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ ในระดับดีข้ึนไป 
1. ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 
2. สังเกต 

1. แบบชั่งน้ำหนัก วัดสวนสงู 
2. แบบสังเกต 

2. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีนอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
ในระดับดีขึน้ไป 

1. สังเกต สัมภาษณ 1. แบบสังเกต สัมภาษณ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  ผูเรียนมสีุขภาพอนามัยแข็งแรง สามารถนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวติไดด ี 
 7.2  ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ผูเรียนและผูเก่ียวของ มีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน 
โครงการ 
 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาวดารารัตน  สุภาวหา) 
 ตำแหนง ครูผูชวย 
 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
แผนงาน     วชิาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,4,6,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,4,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สถานศึกษาเปนหน วยงานหลักที่ มีหนาที่ พัฒนาผู เรียนและสังคมภายใตบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ  สังคมและสติปญญา ตลอดจนการดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวนั้น เด็กปฐมวยัตองมีความพรอมของพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ 
ดานรางกาย ดานอารมณ–จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา เพ่ือเด็กปฐมวัยจะไดเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก
ปฐมวัยดวยกัน และประชาชนในทองถ่ิน โดยมุงใหเด็กปฐมวัยไดรับการเรียนรูจากประสบการณจริง การลงมือ
ปฏิบัติจริง เกิดความพรอมทั้ง 4 ดาน และการพัฒนาเด็กใหเกิดความพรอมในทุก ๆ ดาน การที่จะเตรียม
ความพรอมใหเด็กนั้น สิ่งแวดลอมก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุนพัฒนาการ ใหเด็กเกิดความพรอม และชวย
สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่ด ีโรงเรียนเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหเดก็ปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภยัของตนเองได ในระดับดขีึ้นไป 
  2. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมรณได ในระดบัดีขึน้ไป 
  3. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม ในระดับดขีึ้นไป 
  4. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่มีพฒันาการดานสตปิญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรูได ในระดับดีขึ้นไป 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดเีพ่ิมขึ้นในทุกดาน 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชมุวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดาน

รางกาย 
 - กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดาน

อารมณ และจิตใจ 
 - กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดาน

สังคม 
 - กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดาน

สติปญญา 
 - กิจกรรมปรับปรุงแหลงเรียนรู

ปฐมวัย 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

 
5. งบประมาณ ทัง้สิ้น  15,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   15,000 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน       -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กจิกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -  - - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมพฒันาการดานรางกาย 
 - กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ และ

จิตใจ 
 - กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานสังคม 
 - กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา 
 - กิจกรรมปรับปรุงแหลงเรียนรูปฐมวัย 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 -  
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจรงิ) 15,000  - 15,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ

ดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได ในระดับ
ดีขึน้ไป 

1. สังเกต สัมภาษณ 
2. ทดสอบ 

1. แบบสังเกต สัมภาษณ 
2. แบบทดสอบ 

2. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการ
ดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมรณได ในระดับดีขึ้นไป 

1. สังเกต สัมภาษณ 
2. ทดสอบ 

1. แบบสังเกต สัมภาษณ 
2. แบบทดสอบ 

3. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการ
ดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิก
ทีด่ีของสังคม ในระดับดีขึ้นไป 

1. สังเกต สัมภาษณ 
2. ทดสอบ 

1. แบบสังเกต สัมภาษณ 
2. แบบทดสอบ 

4. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได ในระดบัดี
ขึ้นไป 

1. สังเกต สัมภาษณ 
2. ทดสอบ 

1. แบบสังเกต สัมภาษณ 
2. แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดีท้ัง 4 ดานสมวัย 
 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางขนิษฐา  การะเกต)ุ 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ปฐมวยั 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,4,6,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,4,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย มาจากการประเมินผลของโครงการ PISA พบวา ความรูและ
ทักษะทางวิทยาศาสตรของเด็กไทย ยังอยูในระดับต่ำกวาคาเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตรและ
วิศวกรที่จะรวมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันวาควรสรางทัศนคติท่ีดีดานการเรียนรูทักษะ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กตั้งแตระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) เพราะเปนชวงอายุที่มี
ความสามารถในการเรียนรูและจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปนแนวทางการพัฒนาการเรยีนการ
สอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย    โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” เปนโครงการที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริใหคณะกรรมการ
นำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำรองในประเทศไทย โดยไดทอดพระเนตรตัวอยางโครงการนี้ คราวเสด็จพระ
ราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย จึงไดติดตอกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann 
เพ่ือขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย  สอบคลองกับกิจกรรมมหิงสาสายสืบของกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เปดโอกาสใหเด็กที่สนใจในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใกลชิดกับ
ธรรมชาติผานกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและสังคม 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดเขารวมโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”ตั้งแตป
การศึกษา 2556  และเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตร และทรัพยากรสิ่งแวดลอม จึง
ไดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเปนการจัดประสบการณการเรยีนรู ดานวิทยาศาสตรซึ่งเก่ียวกับการทดลองตาง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมทักษะขบวนการเก่ียวกับวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัย ไดเรียนรูและมีประสบการณในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 2.2 เพ่ือใหเด็กไดฝกการสังเกต รูจักคิด ตั้งคำถามและคนหาคำตอบดวยตนเอง 
 2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครดูานเทคนคิการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรวทิยาศาสตรสำหรบัเด็กปฐมวยั 
 2.4 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และ 
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3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัย มสีื่อ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเอกสารตาง ๆ  
  2. รอยละ 80 ของเดก็ระดับปฐมวัยไดรวมกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. เด็กในระดับปฐมวัยรูจักวิทยาศาสตรผานการทดลองอยางงายและมีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตรในระดับดีขึน้ไป 
  2. เด็กในระดบัปฐมวัยไดรบัการถายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองระดับดีข้ึน
ไป 
  3. เด็กในระดับปฐมวัยไดพัฒนาทักษะการเรียนรูตาง ๆ ดังนี้ 
   1) ทักษะการเรียนรู สามารถเรียนรูวิธีคิด วิธีตัง้คำถามและการคนหาคำตอบได 
   2) ทักษะดานการสือ่สารทางภาษา สามารถสื่อสารความคิดตาง ๆ ออกมาเปนถอยคำที่ผูอ่ืน
สามารถเขาใจได 
   3)  ทักษะดานสังคม สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีและสามารถสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรได 
   4) ทักษะดานรางกาย ไดฝกฝนการใชกลามเนื้อขณะทำงานทดลองตาง ๆ  
  4. เดก็ในระดับปฐมวัยมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสมระดบัดีข้ึนไป 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูระดับปฐมวัย 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณสำหรับการ

ทดลอง 
 - ดำเนินการทดลองจำนวน 20 การ

ทดลอง และ 2 โครงงานวทิยาศาสตร 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 

 
ครรูะดับปฐมวัย 

 
ครรูะดบัปฐมวยั 

3. การนิเทศ  กำกบั  ตดิตาม พ.ค. 65-ม.ีค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
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5. งบประมาณ ทั้งสิ้น  3,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   3,000 บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน       -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -  - - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณสำหรับการทดลอง 
 - ดำเนินการทดลองจำนวน 20 การทดลอง และ 

2 โครงงานวทิยาศาสตร 

 
3,000 

 

 -  
3,000 

 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 3,000  - 3,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัย มีสื่อ วัสดุ

อุปกรณ เครื่องมือ และเอกสารตาง ๆ  
1. สังเกต สัมภาษณ 1. แบบสังเกต สัมภาษณ 

2. รอยละ 80 ของเด็กระดับปฐมวัยไดรวม
กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

1. สังเกต สัมภาษณ 1. แบบสังเกต สัมภาษณ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 เด็กปฐมวัยมคีวามสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร 
 7.2 เด็กปฐมวัยรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 7.3 ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางขนิษฐา  การะเกต)ุ 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 



69 

โครงการ    โครงการเปดโลก ปฐมวัย 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,4,6,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,4,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปจจุบันนั้น มุงเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญซึ่งจำเปนตองสงเสริม
ผูเรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ และเปนการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เจตคติ ดานความคิด
สรางสรรค ตลอดจนกลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ เพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิดความรูขาวสารสารสนเทศ เปนคนหู
ตากวางไกล มีวสิัยทศันกาวทันเทคโนโลยีใหม ตอไปในอนาคตขางหนา  
 

2. วัตถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเปลี่ยนบรรยากาศในการเรยีนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัย ไดไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
  2. รอยละ 100 ของเด็กปฐมวยั ไดเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. เด็กปฐมวัย เปนคนหูตากวางไกล กาวทนัเทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล
ทันตอเหตุการณ ขาวสารตาง ๆ ในระดับดี 
  2. เด็กปฐมวัยเกิดความกระตือรือรนในการศกึษาวิชาความรู ผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศ และ
ไดรบัประสบการณตรง ในระดับด ี
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมศึกษาเรียนรู แหลงเรียนรู

ทองถิ่น 

 
ก.ย. 65-ต.ค. 65 

 

 
ครูทกุคน 

 
3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม ต.ค. 65 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางขนิษฐา  การะเกตุ 
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5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 9,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงนิ         -     บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  เปนเงนิ 9,000บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชมุวางแผนเตรยีมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมศึกษาเรียนรู แหลงเรียนรูทองถิ่น 

 
9,000 

  
9,000 

 
- 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถวัจายตามที่จายจริง) 9,000  9,000 - 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 100 ของเด็กปฐมวยัไดไปทัศน

ศึกษานอกสถานที่ 
1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

2. รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยเกิดความ
กระตือรือรนในการศึกษาวชิาความรูผูเรยีน
ไดเปลี่ยนบรรยากาศ และไดรับ
ประสบการณตรง 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือรน  มีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
 7.2  ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของพึงพอใจตอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางขนิษฐา  การะเกต)ุ 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอท่ี 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พฒันาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผิดชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวดารารตัน  สุภาวหา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาชาติที่สำคัญคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู เพื่อใหมีศักยภาพสูงสุด อันเปนปจจัยหลักในการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน 
อันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย เพราะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาดานจิตใจ 
อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม อาหารนับวาเปนปจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวติของ
มนุษยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนวัยท่ีกำลังเจริญเติบโตมี
ความตองการสารอาหารครบทุกหมู ทำใหมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ถาไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนก็จะ
ทำใหรางกายแข็งแรง สมบูรณ ไมมีอุปสรรคตอการเรียน และการเจรญิเติบโตตอไป 
  ดงันั้น ทางโรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร
ที่มีสารอาหารครบทุกหมู และอาหารเสริมนม ทำใหเปนผูที่มีสุขภาพอนามัยและสติปญญาท่ีเฉลียวฉลาด 
รางกายเจริญเติบโต เหมาะสมตามวัย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมทีม่ีคณุภาพอยางเพียงพอ
เหมาะสมตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
 2.2 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมสีุขภาพแขง็แรงมีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ  100  ของนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ
อยางเพียงพอ เหมาะสมตอความตองการของรางกาย 
  2. รอยละ  100  ของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. นกัเรยีนไดรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ เหมาะสม
ตอความตองการของรางกายและสุขภาพอนามยัที่ดี 
  2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  
 



72 

4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรยีมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - จางเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน 
 - รับอาหารเสริมนมจากเทศบาล

ตำบลสรางโศก 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 

 
ครูทกุคน 

 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 น.ส.ดารารัตน  สุภาวหา 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น  541,800 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ         -     บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน        -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(ตามท่ีไดรับจัดสรร) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - จางเหมาทำอาหารกลางวันนักเรยีน 
 - รับอาหารเสริมนมจากเทศบาลฯ 

 
541,800 

  
541,800 

 
- 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 541,800  541,800 - 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ  100  ของนักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมที่มี
คุณภาพอยางเพียงพอ เหมาะสมตอความ
ตองการของรางกายและสุขอนามัยท่ีดี 

1. สำรวจ 1. แบบสำรวจ 
 

2. รอยละ  100  ของนักเรยีนมีสขุภาพ
แข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ
มาตรฐาน 

1. ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 1. แบบชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  นักเรียนมสีุขภาพอนามัยแข็งแรงมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ  
 7.2  ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา นักเรียนและผูเก่ียวของ มีความพึงพอใจตอการ
ดำเนินงานโครงการ 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาวดารารัตน  สุภาวหา) 
 ตำแหนง ครูผูชวย 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการสงเสริมสุขภาพ (กองทุนฯ เทศบาล) 
แผนงาน     วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน คือ การใหมีสุขภาพที่ดีท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม โดยสนองตอบตอปญหาสุขภาพ และปลูกฝงพฤติกรรมทางดานสุขภาพที่ถูกตอง สามารถเปลี่ยนทัศนคติ 
และการปฏิบัติโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน เพ่ือการพัฒนาทักษะโดยรวมของกิจกรรม การฝกสุข
นิสัยใหนักเรียนไดปฏิบัติจึงเปนนโยบายของโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความ
มั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม สงผลใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น สามารถรวมกิจกรรมดาน
ศิลปะตาง ๆ กับผูอ่ืนไดอีกดวย และนอกจากนั้นยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลือกรับประทานอาหารที่
มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนและเพียงพอ  อันจะทำใหรางกายแข็งแรงมีภูมิตานทานโรค ใหความรูนักเรียน
ดานสุขภาพอนามัยการรักษาความสะอาดรางกาย และความสะอาดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีสุขลักษณะ
ที่ดี สะอาด ปลอดภัย ไรขยะ อีกทั้งนักเรียนทุกคนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ และฝกปฏิบัติ
รับผดิชอบในดานตางๆ ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดีอีกดวย 
  ดังนั้น ทางโรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่
สมบูรณ และสติปญญาที่เฉลยีวฉลาด รางกายเจริญเติบโต เหมาะสมตามวัย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 แนะนำสงเสริม เผยแพรปองกัน และสรางสุขภาพที่ดีใหกับนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น   
 2.2 บริการแนะนำกำจัดเหาใหกับนักเรียนในโรงเรียน 
 2.3 ดูแลสงเสริมการรักษาความสะอาดในชองปาก 
 2.4 สงเสริมใหนักเรียนออกกำลังกายเพ่ือรางกายที่แข็งแรง 
 2.5 สงเสรมิดูแลปองกันการเกิดโรคมือเทาปาก 
 2.6 กิจกรรมเฝาระวังการแพรระบาดโรคโควิด 19 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ  100  ของผูเรียนไดออกกำลังกายและมรีางกายท่ีแข็งแรง 
  2. รอยละ  95  ของผูเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และรูวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง 
  3. การเกิดอนัตรายจากโรคตดิตอรายแรง เปน 0 
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 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูเรียนไดออกกำลังกาย และมีรางกายที่แข็งแรงเพ่ิมขึ้น 
  2. ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยทีด่ี และรูวิธีการดูแลสขุภาพของตนเองเพ่ิมข้ึน 
  3. ไมมโีรคตดิตอรายแรงเกิดข้ึนกับผูเรียน 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชมุวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 1) กิจกรรมคายเด็กไทยสุขภาพดี ชีวีมีสุข  
 2) กิจกรรมโครงการสุขภาพดีนักเรียนมีสุข 
 3) กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนออกกำลังกายเพ่ือ

รางกายที่แข็งแรง 
 4) กิจกรรมผมสวยไรเหา 
 5) กิจกรรมการเฝาระวังการแพรระบาทโรค โค

วิด 19 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 

 
ครูทกุคน 

 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-ม.ีค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางสาววรรณภา เงินพุม 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น  ตามที่ไดรับจัดสรร บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหวั  เปนเงนิ         -     บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ   บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้(ตามท่ีไดรับจัดสรร) 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 34,860  34,860 - 
3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 34,860  34,860 - 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ  100  ของผูเรียนไดออกกำลัง

กายและมีรางกายที่แข็งแรง 
1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
3.ทดสอบ 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบทดสอบ 

2. รอยละ  95  ของผูเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
ดี และรูวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

3. การเกิดอันตรายจากโรคติดตอรายแรง 
เปน 0 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในสุขภาพทั้งกายและใจของนักเรียน   
 7.2  นักสามารถใชชีวิตประจำวันไดอยางปกตสิุข 
 
 

 
ลงชือ่    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานบคุคล 
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โครงการ    โครงการสงเสริมการทำวิจัยและการปฏิบัติงานทีด่ี 
แผนงาน     บุคคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอท่ี 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 2 พัฒนาคร ู
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตผุล 
  นโยบายการศึกษาจากแผนการศึกษาระดับชาติ (2560-2579) ในยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต และ
พัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ มี
เปาหมายการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายใหมีการวิจัยเพ่ือดานการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ซึ่งเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู 
การวิจัยในชั้นเรียนอันจะสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) มีการเรียนรูที่ไดปฏิบัติจริง (Active Learning) คิดวิเคราะห คิดแกปญหาและ
สรางสรรค เกิดเปนการปฏบิัติงานท่ีด ี 
  จากผลในการดำเนินการที่ผานมาพบวา โรงเรียนสามารถสงเสริมพัฒนาโรงเรียนใหนำ
กระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน โรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพ่ือใหมีการพัฒนาที่ตอเนื่อง 

 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมพัฒนาศกัยภาพดานการวิจัยแกครูและบุคลากรในโรงเรยีน  
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถนำการวจิัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนได (Action Research) เกิดเปนการปฏิบัตงิานที่ดี 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 50 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ดี  
  2. โรงเรียนมกีารปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรในโรงเรยีนมีศักยภาพในดานการทำวิจัย 
  2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนเกิดเปนการ
ปฏบิัติงานท่ีด ี(Good Practices) 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 66 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมการทำวิจัย 
 - กิจกรรมการปฏิบัติงานที่ดี 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

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

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมการทำวิจัย 
 - กิจกรรม การปฏิบัติงานท่ีดี 

 
500 
500 

   
500 
500 

3. การนเิทศ  กำกับ  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถวัจายตามทีจ่ายจริง) 1,000   1,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละ 50 ของครูและบุคลากรทางการ

ศกึษามีการปฏิบัติงานที่ดี 
1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สมัภาษณ 
2. แบบสังเกต 

2. โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  โรงเรียนมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพท่ีเปนแบบอยาง (Best Practices) 
 7.2  การจดัการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน     บคุคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 2 พัฒนาคร ู
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงนิพุม 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครูถือวาเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ซึ่งปจจัยที่จะชวยใหการพัฒนาผูเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุด ครูจะตองมีขวัญกำลังใจที่ดี รวมทั้ง
ไดรับการเปดโลกทัศนใหม ๆ เพ่ือนำมาพัฒนาในการจัดกิจกรรมเรียนรูซึ่งจะชวยตอบสนองตอผูเรียนไดเปน
อยางดี จึงมีความจำเปนท่ีจะตองศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อนำความรูทางดาน
วิชาการใหม ๆ มาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู
ความสามารถทั้งดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่ทำหนาที่รับผิดชอบ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
ใหมากที่สุด 
  โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา จำเปน
จะตองมีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเปนการเปดมุมมอง และโลกทัศน
ในแบบตาง ๆ เพ่ือจะไดนำมาถายทอดสูผูเรียน ตลอดจนมีการสรางขวัญและกำลังใจที่ดีตอบุคลากรทุกคนใน
โรงเรยีน เพ่ือจะไดมรีางกายและจิตใจพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพือ่ใหครูและบุคลากรทางการศกึษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  
 2.2 เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศกึษามีการจัดกระบวนการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เนน
การบรูณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง  
 2.3 เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรูที่ไดมาประยุกตการใชสือ่ที่เหมาะสม วัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  
 2.4 เพ่ือใหครแูละบุคลากรทางการศึกษามีวฒันธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มี
ความรู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานการ
จัดประสบการณ 
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  2. รอยละ 100 ของครูที่ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน 
  3. รอยละ100 ของครทูี่จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวติได 
  4. รอยละ 100 ของครปูฐมวัยที่ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยัตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจดัประสบการณและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1.  ครูไดนำความรูจากการศึกษาดูงานนำมาประยุกตใชกับชั้นเรียนของตนเองไดอยางเหมาะสม 
  2.  ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 - กิจกรรมนำความรูสูการปฏิบัติ 

 
พ.ค. 65-ต.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ครทูกุคน 
ครูทกุคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงิน   5,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  เปนเงิน       -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 - กิจกรรมนำความรูสูการปฏิบัติ 

 
2,500 
2,500 

   
2,500 
2,500 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 5,000   5,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนาใหมีความ
เชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

2. รอยละ 100 ของครูที่ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผล
มาพัฒนาผูเรียน 

1. สอบถาม สมัภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

3. รอยละ 100 ของครทูี่จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

4. รอยละ 100 ของครปูฐมวัยที่ประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  บุคลากรทุกคนไดรบัการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 7.2  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคณุภาพสูงข้ึน 
 
 

 
ลงชือ่    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง คร ูคศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมตัโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการจางพี่เลี้ยงอนุบาล 
แผนงาน     บคุคล 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,4,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 2 พัฒนาคร ู
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขนิษฐา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครถูือวาเปนปจจัยที่สำคัญตอการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนมนุษย
ทีส่มบูรณ ดวยโรงเรียนวดับอพระอินทรมคีรรูะดับอนุบาลไมครบชั้น ทำใหการเรียนการสอนขาดประสทิธิภาพ 
ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญจึงไดจัดทำโครงการจัดหาพี่เลี้ยงอนุบาลข้ึน เพ่ือแกปญหาครูไมครบชั้นเรียน 
และแบงเบางานของครอูนุบาล เพ่ือใหเดก็อนุบาลมีพฒันาการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหมีพ่ีเลี้ยงอนุบาล สนับสนุนครูระดับชั้นปฐมวยั  
 2.2 เพ่ือใหมีครูที่เพียงพอตอการจัดชั้นเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. มีพ่ีเลีย้งอนุบาล 1 ตำแหนง 
  2. รอยละ 85 ของ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสูงข้ึน 
  3. รอยละ 85 ของ ผูปกครองมีความพึงพอใจ  
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. บุคลากรพี่เลี้ยงอนุบาลปฏิบัติหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทำใหเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสูงข้ึน 
  2. บุคลากรพี่เลี้ยงอนุบาลมีเทคนิควธิกีารสอนที่หลากหลาย และสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  
  3. บุคลากรพีเ่ลี้ยงอนุบาลวิเคราะหเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคลเพ่ือนำมาจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธภิาพ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - จางพ่ีเลี้ยงอนุบาล 

 
พ.ค. 65-ต.ค. 66 

 
ผูบรหิารสถานศึกษา 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางขนิษฐา  การะเกตุ 

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

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ - -   
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - จางพ่ีเลี้ยงอนุบาล 

 
96,000 

 
96,000 

  

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม - -   

4. การประเมนิผลและรายงาน - -   

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 96,000 96,000   

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
1. มีพ่ีเลี้ยงอนุบาล 1 ตำแหนง 1. สอบถาม สัมภาษณ 

2. สังเกต   
1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

2. รอยละ 85 ของ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สูงข้ึน 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

3. รอยละ 85 ของ ผูปกครองมีความพึง
พอใจ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   
 

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  โรงเรียนมผีลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สูงข้ึน มีนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางขนิษฐา  การะเกต)ุ 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.2 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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แผนงานทั่วไป 
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โครงการ    โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑการศึกษา และพัฒนาอาคารสถานที ่
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 7,8,9, 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนือ่ง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตผุล 
  ดวยพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วาผูเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา 
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาจึงมี
หนาที่ปฏิบัติโดยตรง ดังนั้นจึงเปนหนาที่โรงเรียนในการจัดสภาพแวดลอม ใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ให
ผูเรียนไดศกึษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตอไป      
 
2. วตัถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือใหโรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 2.2 เพ่ือใหโรงเรียนจัดสภาพ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  
 2.3 เพ่ือใหโรงเรียนมีความทนัสมัย ใชเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี  
  2. โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียน  
  3. โรงเรียนมคีวามทันสมัย ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และ
การเรียนการสอน 
  4. จำนวนการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ มากกวา 50 ครั้งตอป 
  5. สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  6. จำนวนการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู มากกวา 50 ครัง้
ตอป 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  



89 

  2. โรงเรียนจัดสภาพ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  
  3. โรงเรียนจัดใหมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอน 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมปรับปรุงแหลงเรียนรู และ

การบริการ 
 - กิจกรรม 5 ส 
 - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 
 - จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑการศึกษา 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 

 
ครูทุกคน 

นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 
เจาหนาที่พัสดุ 

3. การนเิทศ  กำกับ  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   30,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ       -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมปรับปรุงแหลงเรียนรู และการบริการ 
 - กิจกรรม 5 ส 
 - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 
 - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑการศึกษา 

 
5,000 
5,000 

10,000 
10,000 

   
5,000 
5,000 

10,000 
10,000 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 30,000   30,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา 

อาคารสถานที่ดี 
1. สอบถาม สมัภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

2. โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและ
เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

3. โรงเรียนมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการ
บริหารจัดการ และการเรียนการสอน 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

4. จำนวนการใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนนุ
การจัด ประสบการณ มากกวา 50 ครั้งตอ
ป 

1. บันทึกการใหบริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน
การจัด ประสบการณ 

1. แบบบันทึกการใหบริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน
การจัด ประสบการณ 

5. สภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สมัภาษณ 
2. แบบสังเกต 

6. จำนวนการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
มากกวา 50 ครั้งตอป 

1. บันทึกการใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูทีเ่อ้ือตอการ
เรียนรู 

1. แบบบันทกึการใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูทีเ่อ้ือตอการ
เรียนรู 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที ่ภูมิทัศนทีส่วยงาม สะอาด แหลงเรียนรู ใหบรกิารผูเรียนทุก ๆ หอง และ
พรอมใชงานไดเสมอ 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาวดารารัตน  สุภาวหา) 
 ตำแหนง ครูผูชวย 
 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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โครงการ    โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
แผนงาน     ทัว่ไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวดับอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรอมผูเรียนเพ่ือใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ผูเรียนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะใช
เวลาคอนคางมากอยูในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงตองเปนสถานที่ปลอดภัย โดยตองจัดสภาพแวดลอม และ
ปลูกฝงเรื่องความปลอดภัยแกผูเรียน ใหมีความปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ หางไกลยาเสพติด โรคติดตอ
รายแรง อุบัติเหตุ ภัยตางๆ และพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และผูใชบริการ ปลอดภัยจากอนัตราย ยาเสพ
ติด โรคติดตอรายแรง อุบัติเหตุ และภัยตาง ๆ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. จำนวนเหตุการณท่ีเกิดอันตราย ยาเสพติด โรคติดตอรายแรง อุบัตเิหตุ และภัยตาง ๆ เปน 0 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1.  ผูเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และผูใชบริการ ปลอดภัยจากอันตราย ยาเสพตดิ 
โรคติดตอรายแรง อุบัติเหตุ และภัยตางๆ 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรยีมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมเฝาระวังปองกันการควบคุม

โรคตดิตอรายแรง 
 - กิจกรรมตอตานยาเสพติด 
 - กิจกรรมปองกันอุบัติเหต ุและภัย

ตาง ๆ 

 
พ.ค. 65-ต.ค. 66 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ครูทกุคน 

 
ครูทกุคน 
ครูทกุคน 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศกึษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางสาวดารารัตน  สุภาวหา 

 
5. งบประมาณ ทัง้สิ้น 180,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ      -    บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ       180,000     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กจิกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสด ุ

1. ประชุมวางแผนเตรยีมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมเฝาระวังปองกันการควบคุมโรคติดตอ

รายแรง 
 - กิจกรรมตอตานยาเสพติด 
 - กิจกรรมปองกันอุบัติเหต ุและภัยตาง ๆ 

 
- 
 
- 

180,000 

   
- 
 
- 

180,000- 
3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 180,000   180,000 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือท่ีใช 
1. จำนวนเหตุการณท่ีเกิดอันตราย ยาเสพติด 
โรคติดตอรายแรง อุบัติเหตุ และภัยตาง ๆ เปน 
0 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1  โรงเรียนเปนสถานศึกษาปลอดภัย  
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาวดารารัตน  สุภาวหา) 
 ตำแหนง ครูผูชวย 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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โครงการ    โครงการประสานเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน     ทั่วไป 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,8,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 4 สรางภาคีเครือขาย และชมุชน 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณภา  เงินพุม 
ลกัษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิบัตงิานในโรงเรยีนทุกสวนควรใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรยีนและการศึกษาเพ่ือ
ความกาวหนาของโรงเรียนและตัวของผูเรียน  ดังนั้นโรงเรยีนจงึคดิจัดทำโครงการนี้ข้ึนมา  เพือ่ใหทุกสวนเขา
มาเก่ียวของอยาง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  เพ่ือจะไดชวยการพัฒนาโรงเรียนและระบบ
การศกึษาใหดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถ่ิน และสรางภาคเีครือขาย  ยึดคณุภาพผูเรียน
เปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจัด
การศกึษาของโรงเรยีน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคคี 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. มีองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย รวมพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
  2. มีการระดมทนุและทรัพยากรที่มีในทองถ่ินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวม
พัฒนาดวยความสามัคคี 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคเีครือขาย  ยึดคุณภาพผูเรียน
เปนเปาหมายสงูสุดในการพฒันา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจัด
การศกึษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคคี 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมการมีสวนรวมของกรรมการ

สถานศกึษาผูปกครอง 
 - กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 

 
พ.ค. 65-ต.ค. 66 

 
ก.ค. 65 

 
นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 
นางสาววรรณภา  เงินพุม 

3. การนเิทศ  กำกับ  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางสาววรรณภา  เงนิพุม 

 
5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   10,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน       -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชมุวางแผนเตรยีมการ -   - 
2. ดำเนนิการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษา

ผูปกครอง 
 - กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 

 
7,000 

 
3,000 

   
7,000 

 
3,000 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 10,000   10,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. มีองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง 

ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย รวม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 

2. มีการระดมทุนและทรัพยากรที่มใีนทองถ่ิน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคคี 

1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 
2. แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรยีนไดรับการพัฒนาทุกดานจากความรวมมือของทุกภาคสวน 

 
 
 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.3 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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แผนงานงบประมาณ 
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โครงการ    โครงการคาสาธารณูปโภค 
แผนงาน     งบประมาณ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 7,8,9, 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 3 พฒันาโรงเรียนและระบบการบรหิารจัดการ 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอุมา  นอกกลาง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ดวยโรงเรียนวัดบอพระอินทรมกิีจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนหลากหลาย ซึ่งการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เหลานี้ มีความจำเปนตองใชสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ไมวาจะเปน 
ไฟฟา หรืออินเตอรเน็ต ในเรื่องการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการ ซึ่งจำเปนอยางมากตอผูเรียน คณะ
คร ูและผูปกครอง ดังนั้นโรงเรียนจึงตองจัดทำโครงการเพ่ือควบคุมการใชงานคาสาธารณูปโภค เพ่ือใหใชอยาง
คุมคาและประหยัดคาใชจายใหมากที่สุด 
 
2. วตัถุประสงค 
 2.1 เพ่ือชำระคาสาธารณปูโภคของโรงเรยีนใหไมมียอดคางชำระ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. ยอดคางชำระ คาสาธารณูปโภคของโรงเรียน เปน 0 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ผูบริหาร คณะครูและบุคลาการศึกษา นักเรียน มีน้ำ ไฟฟา และอินเตอรเน็ตใชงานไดดี 
 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา คา 

domain website และคา Internet 

 
พ.ค. 65-ต.ค. 66 

 

 
นางอรอุมา  นอกกลาง 

 
3. การนิเทศ  กำกบั  ตดิตาม พ.ค. 65-ม.ีค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางอรอุมา  นอกกลาง 
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5. งบประมาณ ทั้งสิ้น 55,000 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ   55,000  บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงนิ       -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -   - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา คา domain 

website และคา Internet 

 
55,000 

 

   
55,000 

 
3. การนเิทศ  กำกับ  ตดิตาม -   - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -   - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 55,000   55,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชีว้ดั วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. ยอดคางชำระ คาสาธารณปูโภคของ

โรงเรยีน เปน 0 
1. สอบถาม สัมภาษณ 
2. สังเกต   

1. แบบสอบถาม สมัภาษณ 
2. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีน้ำ ไฟฟา และอินเตอรเน็ตใชในการเรียนการสอน  
 7.2  การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 

 
ลงชือ่    ผูเสนอโครงการ 

 (นางอรอุมา  นอกกลาง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

ลงชือ่            ผูอนุมัตโิครงการ 
 (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีน 
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 โครงการ    โครงการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง 
แผนงาน     งบประมาณ 
พระบรมราโชวาท ร.10  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอท่ี 1,2,3,9 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
ประเด็นกลยุทธ   ขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียน 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอมุา  นอกกลาง 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม   (  /  ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กำหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย งบประมาณที่รัฐชวยเหลือนั้นมี 5 สวนดวยกัน คือ คาเลาเรียน แบบเรียน เสื้อผา คา
อุปกรณการเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยจะไดรับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 สวน คอื คาเสื้อผาและคาอุปกรณ
การเรยีน อีกทั้งยังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) เปนเงินงบประมาณที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหา
ปจจัยพ้ืนฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน 
ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน  
40,000  บาทตอป ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับท่ีสงูขึน้ โครงการนี ้จึงเปนโครงการที่สงเสรมิสนับสนุน
ดานการศึกษาและการลงทุนดานปญญา  ยังเปนโครงการที่ชวยลดภาระของผูปกครอง และเปดโอกาสให
เด็กไทยทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคณุภาพอยางทั่วถึงเทาเทียม เพื่อสนองนโยบายและเพื่อชวยลดภาระของ
ผูปกครอง  และเปดโอกาสใหเดก็ไทยทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงเทาเทียม   
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึงทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนทีไ่ดรับการศกึษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ 
ทุกวัย 
  2. รอยละ 100 ของนักเรียนยากจนไดรับงบประมาณสนับสนุน 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึงทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวัย 
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ พ.ค. 65 ครูทุกคน 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมเรียนฟรี 15 ป อยางมี

คุณภาพ 
 - กิจกรรมทุนปจจัยพ้ืนฐาน 
 - กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรยีน และโรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษ
เรียนรวม 

 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ 

 
ภาคเรยีนที ่1 มี.ค. 65 
ภาคเรยีนที่ 2 ต.ค. 65 

 
พ.ค.65 

 

 
นางอรอุมา  นอกกลาง 

 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม พ.ค. 65-มี.ค. 66 ผูบริหารสถานศึกษา 

4. การประเมนิผลและรายงาน มี.ค. 66 นางอรอุมา  นอกกลาง 

 
5. งบประมาณ ทัง้สิ้น 159,707 บาท 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว  เปนเงนิ         -     บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน       -     บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี ้ตามที่ไดรับจัดสรร 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ -  - - 
2. ดำเนินการ/กิจกรรม 
 - กิจกรรมเรยีนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
 - กิจกรรมทุนปจจัยพ้ืนฐาน 
 - กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

โรงเรียนแกนนำเดก็พิเศษเรียนรวม 
 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ 

 
159,707 

  
159,707 

 

3. การนิเทศ  กำกบั  ติดตาม -  - - 

4. การประเมนิผลและรายงาน -  - - 

รวม (ขอถัวจายตามที่จายจรงิ) 159,707  159,707  
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ตวัชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนทีไ่ดรับ

การศกึษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ 
ทุกเพศ ทุกวัย 

1. สอบถาม สัมภาษณ 1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 

2. รอยละ 100 ของนักเรียนยากจนไดรบั
งบประมาณสนับสนุน 

1. สอบถาม สมัภาษณ 1. แบบสอบถาม สัมภาษณ 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียน ผูปกครอง มีความพึงพอใจตอโครงการ 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

 (นางอรอุมา  นอกกลาง) 
 ตำแหนง ครู ค.ศ.1 
 

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

 
  โรงเรยีนไดกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การดำเนนิงานตามแผนงาน โครงการ / กิจกรรมไวดังนี้ 
  1. การกำกับติดตาม (Mornitoring) 
   1.1   จัดทำรูปแบบการกำกับติดตาม 
   1.2   จัดผูรับผดิชอบในการกำกับติดตามงาน 
  2. การประเมินผล (Evaluation) 
   2.1   แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
   2.2   สรางเครือ่งมือประเมนิผล 
   2.3   ดำเนินการประเมินผล ทั้งกอนทำโครงการ เพ่ือดูความเปนไปได ระหวางดำเนนิโครงการ 
เพ่ือดูความกาวหนา และปรับปรุงแกไข การดำเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือด ูประสิทธิภาพ 
และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน 
  3. การตรวจสอบ 
   3.1   โรงเรยีนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการท่ีปฏิบัติบันทึกผล เพ่ือปรบัปรุงพัฒนา 
   3.2   คณะกรรมการโรงเรยีนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาอุปสรรค และหาทางชวยเหลือสนับสนุน 
  4. การรายงานผล (Reporting) 
   4.1   รยงานผลการดำเนนิงาน เม่ือสิ้นสดุกิจกรรมที่กำหนดไว โดยผูรบัผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
   4.2   เมือ่สิ้นปการศึกษาโรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไวแตละปการศึกษา เพ่ือนำไป
เปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนนิงานในปการศกึษาตอไป 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ที่ 19/2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ปการศึกษา 2565 
 

เพ่ือใหโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำป ที่ครอบคลุมภารกิจหลักดานตาง ๆ ของโรงเรียน ที่เปน
แนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ และสรางความศรัทธา
ใหแกผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร  โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ปการศึกษา 2565 ขึ้น 

 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
เปนไปอยางเรียบรอยมปีระสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ดังนี ้

1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ประธานกรรมการ 
2. นายสำเนาว  อภิพงษ  ตำแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา        กรรมการ 
3. นางขนษิฐา  การะเกตุ ตำแหนง คร ูค.ศ.2                     กรรมการ 
4. นางอรอุมา  นอกกลาง ตำแหนง ครู ค.ศ.1                     กรรมการ 
5. นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ตำแหนง คร ูค.ศ.1            กรรมการ 
6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา ตำแหนง ครูผูชวย            กรรมการ 
7. นางสาวอาภัทสรณ  เปยทอง ตำแหนง ครูผูชวย                  กรรมการ 
8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ ตำแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล            กรรมการ 
9. นางสาวอุมาพร  สขุอราม ตำแหนง ธุรการโรงเรยีน                     กรรมการ 
10. นางสาววรรณภา  เงินพุม ตำแหนง คร ูค.ศ.3         กรรมการและเลขานุการ 

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งรวมกัน จัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำป ปการศกึษา 2565  ของโรงเรยีน 
วัดบอพระอินทร ใหเปนไปอยางเรียบรอย เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรยีนใหมากที่สุด  

ทั้งนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

          (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
                     ผูอำนวยการโรงเรียนวดับอพระอินทร 
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บนัทึกการใหความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจำปการศกึษา 2565 
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 

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

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจำป ปการศึกษา 2565  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2567 ที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ในคราวประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งท่ี  3 /2565   เมือ่วันที ่ 23 พฤษภาคม 2565  ซึ่งเกิดจากความ
รวมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
และเห็นวาเปนประโยชนแกนักเรียนและโรงเรียนเปนอยางมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
ขอขอบคุณคณะทำงาน 

และใหใชเปนกรอบแนวทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในป
การศกึษา 2565  ใหบรรลุวตัถุประสงคเปาหมายทีก่ำหนดไว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)        
        (นายสำเนาว  อภิพงษ)   
                 ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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