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ค ำน ำ 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดตาล   เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ

เป็นกรอบ และแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนวัดตาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึ กษานนทบุ รี  เ ขต  ๒   ส านั ก ง านคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยค านึงถึงกรอบพันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามนโยบายของโรงเรียน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒ ของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมุ่งหวังให้
นักเรียน คิดเป็น วิเคราะห์ได้ เป็นคนดี มีคุณธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นส าคัญ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โรงเรียนวัดตาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ฉบับนี้  จะเป็นแผนที่มุ่งเน้นบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

( นางศิรวิรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัตาล 
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สำรบัญ  

 

เร่ือง           หน้ำ 
ค ำน ำ            
ส่วนที่ ๑  สภำพทั่วไป         ๑ 
 ๑. สภำพบริบทของสถำนศึกษำ       ๑ 

 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป        ๑ 
- แผนที่โรงเรียนวัดตาล       ๒ 

 ๑.๒ ประวัติของโรงเรียนโดยย่อ      ๒ 
 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน      ๕ 
 ๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา    ๖ 

- ครูประจ าการ       ๖ 
- ครูอัตราจ้าง       ๘ 

 ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่      ๘ 
- แผนผังโรงเรียนวัดตาล      ๑๑ 

 ๑.๖ ข้อมูลชุมชน       ๑๒ 
- สภาพชุมชนโดยรวม      ๑๒ 
- ผู้ปกครองนักเรียน      ๑๓ 

๒. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน/ภำรกิจงำน      ๑๔ 
 ๒.๑ ลักษณะของการบริหารงาน 

- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดตาล    ๑๕ 
- โครงสร้างการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดตาล   ๑๖ 

 ๒.๒ โครงสร้างหลักสูตร      ๑๗ 
- โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวดัตาล    ๑๘ 

 ๒.๓ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ๑๙ 
๓. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ       ๒๐ 

 ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ๒๐ 
 ๓.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ๒๑ 
 ๓.๓ ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑   

 ๒๒ 
- ด้านสถานศึกษา      ๒๑                    
- ด้านบุคลากร       ๒๒ 
- ด้านนักเรียน       ๒๗ 

 ๓.๔ ผลการส ารวจเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๓๒   
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 ๓.๕ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ๓๒ 
- ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา   ๓๒ 
- ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ปฐมวัย    ๓๕ 

 ๓.๖ ผลการประเมินภายนอกรอบสาม    ๓๖ 
๔. ประมำณกำรรำยรับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓    ๔๐ 

ส่วนที่ ๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำ     ๔๑ 
๑. ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ       ๔๑ 

 ๑.๑ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย   ๔๐ 

 ๑.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : การศึกษาประถมศึกษา  ๔๒ 

๒. ปัจจัยภำยนอกสถำนศึกษำ       ๔๓ 

ส่วนที่ ๓ ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     ๔๔ 
๑. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

รัชกำลที่ ๑๐        ๔๔ 
๒. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ๔๕ 
๓. นโยบำยกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นนทบุรีเขต ๒  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ๗๔ 
 วิสัยทัศน์        ๗๔ 
 พันธกิจ        ๗๔ 
 เป้าประสงค์       ๗๕ 
 นโยบาย        ๗๕ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ๗๖ 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย     ๗๘ 

๔. ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนวัดตำล ๗๙ 
 วิสัยทัศน์       ๗๙ 
  พันธกิจ        ๗๙ 
  เป้าประสงค์       ๗๙ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์     ๘๐ 
 เอกลักษณ์โรงเรียน      ๘๐ 
 อัตลักษณโ์รงเรียน      ๘๐ 
 คุณธรรมอัตลักษณ์      ๘๑ 
 ปรัชญา        ๘๑ 
 ค าขวัญ        ๘๑ 
 ปณิธานโรงเรียน       ๘๑ 
 สีประจ าโรงเรียน       ๘๑ 
 อักษรย่อ       ๘๑ 
 ตราประจ าโรงเรียน      ๘๒ 
 นโยบาย        ๘๒ 
  มาตรการ       ๘๓ 
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๕. เป้ำหมำยตัวชี้วัด(KPI)ประจ ำปี ๒๕๖๓ ๘๕ 
๖. กรอบทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำร ๘๙ 

ส่วนที่ ๔ แผนงำน โครงกำรและกิจกรรม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓   ๙๒ 
๑.  สรุปโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๓    ๙๒ 

๒. สรุปงบหน้ำโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๖๓ ๑๑๐ 
๓. รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๓   ๑๑๒ 

 โครงการที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ๑๑๓ 
 โครงการที่ ๒ พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่ 

อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้      ๑๑๗ 
 โครงการที่ ๓ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดตาล   ๑๒๐ 
 โครงการที่ ๔ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน    ๑๒๔ 
 โครงการที่ ๕ บัณฑิตน้อย      ๑๒๘ 
 โครงการที่ ๖ ผู้ปกครองร่วมใจ สานสายใยผูกพัน   ๑๓๒ 
 โครงการที่ ๗ ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียน 

ระดับปฐมวัย ๔ ด้าน      ๑๓๗ 
 โครงการที่ ๘ อนุรักษ์สืบสานดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย  ๑๔๓ 
 โครงการที่ ๙ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๔๗ 
 โครงการที่ ๑๐ พัฒนาจัดหาและผลติสื่อ นวัตกรรม  

เพื่อจัดการเรียนการสอน      ๑๕๑ 
 โครงการที่ ๑๑ วันส าคัญ      ๑๕๕ 
 โครงการที่ ๑๒ ส่งเสริมทักษะอาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ๑๖๐ 
 โครงการที่ ๑๓ วิจัยในชั้นเรียนและโครงงาน   ๑๖๔ 
 โครงการที่ ๑๔ อาเซียนศึกษา     ๑๖๘ 
 โครงการที่ ๑๕ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ๑๗๒ 
 โครงการที่ ๑๖ English Special Day Camp   ๑๗๖ 
 โครงการที่ ๑๗ ภาษาอังกฤษ One day one vocab  ๑๘๐ 
 โครงการที่ ๑๘ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    ๑๘๔ 
 โครงการที่ ๑๙ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ๑๘๙ 
 โครงการที่ ๒๐ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)     ๑๙๓ 
 โครงการที่ ๒๑ พัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย   ๑๙๗ 
 โครงการที่ ๒๒ พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา      ๒๐๐ 
 โครงการที่ ๒๓ จ้างพนักงานทั่วไป     ๒๐๔ 
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 โครงการที่ ๒๔ ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒๐๗ 
 โครงการที่ ๒๕ อ านวยการและสนับสนุนปัจจัยพื้น (งานประจ า) ๒๑๒ 
 โครงการที่ ๒๖ การแข่งขันกีฬานักเรียน    ๒๑๖ 
 โครงการที่ ๒๗ ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน  ๒๒๐ 
 โครงการที่ ๒๘ ส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์ในโรงเรียน  ๒๒๓ 
 โครงการที่ ๒๙ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   ๒๒๖ 
 โครงการที่ ๓๐ สร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน   ๒๒๙ 
 โครงการที่ ๓๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

ตามแบบวิถีพุทธ(โรงเรียนคุณธรรม)    ๒๓๓ 
 โครงการที่ ๓๒ โรงเรียนคุณธรรม “ปิยวาจาพาชื่นชม”  ๒๓๘ 
 โครงการที่ ๓๓ ส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาด ระดับปฐมวัย ๒๔๒ 
 โครงการที่ ๓๕ นักเรยีนโรงเรียนวัดตาลทุกคนอ่ิมทุกวัน 

(เพราะอบต.บางตะไนย์อุปถัมภ์)     ๒๕๐ 
 โครงการที่ ๓๖ ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ๒๕๔ 
 โครงการที่ ๓๗ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้  ๒๕๘ 
 โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-๑๙   ๒๖๒ 

ส่วนที่ ๕ กำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล และรำยงำน     ๒๖๕ 
 วงจรคุณภาพ PDCA      ๒๖๖ 

ภำคผนวก          ๒๖๙ 
 - บันทึกค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ โรงเรียนวัดตาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 - ค าสั่งโรงเรียนวัดตาลที่ ๒๑ /๒๕๖๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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สภำพทั่วไป 

๑.  สภำพบริบทของสถำนศึกษำ 
๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 

 โรงเรียนวัดตาล  เป็นสถานศึกษาภาครัฐ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต ๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๙ หมู่ที่  ๑ ต าบล
บางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๒๐  หมายเลขโทรศัพท์  
๐-๒๕๐๑-๗๒๑๐ 

 มีเนื้อที่   ๓   ไร่   ๓  งาน  ๒๕   ตารางวา  ( เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตาล)   มีเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดปทุมธานี 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ  วัดตาล 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางตะไนย์   และ
แม่น้ าเจ้าพระยา 

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ถนนเกษตรอุดม 

เขตบริการรับนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่  เด็กที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ ต าบลบางตะไนย์  อ าเภอ
ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและ
ค้าขายตามล าดับ  นักเรียนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๕,๖  ต าบลบางคูวัด  จังหวัดปทุมธานี  มาเข้าเรียน
เป็นจ านวนมากประมาณร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
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แผนท่ีโรงเรียนวัดตาล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

๑.๒ ประวัติของโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดตาล เป็นโรงเรียนประชาบาล  ประเภทนายอ าเภอจัดตั้ง  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔   กุมภาพันธ์   

๒๔๗๖  เปิดท าการสอนครั้งแรก  ตั้งแต่ชั้นมูล ถึง ป.๔  มีนักเรียนประมาณ  ๕๐  คน  โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดตาลเป็นสถานที่เรียน  มีพระอธิการสุข ธมมสนโน (หลวงปู่ศุข กล่อมการ)  เจ้าอาวาสวัดตาลเป็นผู้
อุปการะ  นายทองดี (สิงห์)กร่างสะอาด  เป็นครูใหญ่เป็นคนแรก  

พ.ศ. ๒๕๐๑  วัดตาล โดยพระครูเปลือย  นราสโภ  เจ้าอาวาสวัดตาล ได้รับมอบที่ดินของวัดให้เป็น
สถานที่เรียนและก่อสร้างอาคารเรียน  จ านวน  ๓   ไร่  ๓  งาน  ๒๕   ตารางวา   

พ.ศ. ๒๕๐๔  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก แบบ  ป.๑ ก ใต้ถุนสูงจากเงินบริจาคของชุมชน  
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๖   

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็นต้นมา  ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  ต่อเติมอาคารเรียน มีอาคารเรียน
เพ่ิมอีกหนึ่งหลัง  อาคารอเนกประสงค์  ส้วม  บ้านพักครู  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ที่เก็บน้ าฝน  โรงเพาะเห็ด 
ร้านสหกรณ์  ร้านตัดผม  ห้องสมดุ  แท่นพระพุทธรูป  สวนสมุนไพรและอ่ืนๆ เท่าท่ีเห็นในปัจจุบัน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒   ได้ด าเนินการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่     
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ  ห้องสมุด   ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พอสรุปได้ดังนี้ 

๑. จัดท าสวนหย่อม – สมุนไพร มีพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดทั้ง
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ มูลค่า  ๓๒,๐๐๐ บาท  งบประมาณโรงเรียนจัดหาเอง 
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๒. ท่อระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖๐ ซ.ม. บริเวณสนามตลอดแนว  ๙๐  เมตร พร้อมท่อพักเป็น
ระยะ งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท  สนับสนุนจาก อบต.บางตะไนย์    

๓. ซ่อมแซมพ้ืนค.ส.ล. หน้าอาคารเรียน  ท ารางท่อระบายน้ า  ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์  
ปรับปรุงคอมพิวเตอร์  กรผุนังห้องด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ  เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง เป็นอลูมิเนียมกระจกบาน
เลื่อน  ติดตัง้แอร์  ๓๒,๐๐๐  BTU จ านวน  ๒  เครื่อง  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบต.บางตะไนย์  เป็น
เงิน   ๔๒๕,๕๐๐  บาท   

๔. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  จัดซื้อครุภัณฑ์  เครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี  เครื่องฉายภาพทึบ
แสง  วัสดุสื่อการสอนส าเร็จรูป  เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณผู้ว่า CEO  ซื้อคอมพิวเตอร์  โรงเรียน
จัดหาเอง   ๒๗,๗๑๓  บาท 

๕. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุทดลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  เป็นเงิน   ๒๕,๐๐๐  บาทจาก
งบประมาณผู้ว่า  CEO 

๖. ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จัดซื้อติดตั้งวัสดุสื่อ CAI  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณผู้ว่า  CEO 
๗. ปรับปรุงห้องสมุดเดิม  จัดซื้อหนังสือ  ครภุัณฑ์  ตู้  ชั้นวางหนังสือ  ๔๐,๐๐๐  บาท    งบประมาณ

ผู้ว่า  CEO  และจากนิสิตมหาวิทยาลัยหอการค้า  ประมาณ   ๔๐,๐๐๐  บาท 
๘. ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียนชั้นล่าง  สนาม  ลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์และ

บ้านพักครู  โดยได้งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมขัง  นานประมาณ ๒  เดือน  
ตุลาคม ๒๕๔๙  -  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  จากงบกลาง   เป็นเงิน  ๓๓๐,๐๐๐  บาท 

๙. พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดหาเงินบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่าคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ  ก่อสร้างอาคารหอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมของโรงเรียน  แล้วเสร็จ  เป็น
เงิน  ๑,๗๐๐,๐๐๐   บาท  และได้รับพระราชทานชื่ออาคาร จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “อาคาร
หอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑           

ต่อมา พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่  
๑๗  มกราคม ๒๕๕๖ 

๑๐. พ.ศ. ๒๕๕๑   จัดท าสวนหย่อม หน้าหอสมุดฯ  จากงบประมาณสนับสนุนจากอบต.บางตะไนย์  
๑๕๐,๐๐๐  บาท  สร้างแผ่นป้ายรอบอาคารอเนกประสงค์  มีบรรยากาศ  สีสด ใสสวยงาม  เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ อีกแห่งหนึ่ง    เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐   บาท 
          ๑๑. พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดสร้างโรงครัว ปูกระเบื้องพ้ืนโรงอาหารและโรงครัว  ห้องประชุมเล็ก  ฐานที่ตั้ง 
ร.๕  ที่ติดพระบรมฉายาลักษณ์ คอนกรีต ประดับลายปูนปั้น  โพเดี้ยมหน้าเสาธง  รวมเป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  
บาท (เงินโรงเรียน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท + นายบุญธรรม  พิกุลทอง  สร้างและบริจาคสมทบ  ๓๗๐,๐๐๐ บาท) 

๑๒. พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ ๕๒๐ ล   ขนาดความสูง  ๕  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง ขนาด  ๒๐  ห้องเรียน  จ านวนเงินค่าก่อสร้าง   
๒๗,๖๙๐,๐๐๐  บาท  รั้วคอนกรีตด้านหลัง ๖๖ เมตร  จัดสร้างโดย คุณคมศักดิ์  เหมือนสะอาด  ด้วยเงิน
บริจาคของตนเอง เป็นเงิน  ๒๒๐,๐๐๐ บาท   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ชั้นอนุบาล  ทาสี  ปูกระเบื้อง
ทั้งในและนอกห้องเรียน  ถนนคสล. กว้าง ๗.๕๐ เมตร พร้อมรางระบาย  ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ขนาด ๑๐ 
ห้อง เปลี่ยนฐานส้วม เปลี่ยนกระเบื้องพ้ืนและผนังใหม่ทั้งหมดพร้อมทาสี    งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียน
ประสบภัยน้ าท่วม ปี ๒๕๕๓  จ านวนเงิน  ๖๖๕,๐๐๐  บาท   จัดท าอ่างล้างมือ  ขนาด  ๑๐  ก๊อก  ยาว  ๘  
เมตร  ติดกระเบื้องผนังและตัวอ่าง  บริจาค สร้างโดย นายบุญธรรม  พิกุลทอง  ๒๕,๐๐๐  บาท   ติดมุ้งลวด 
และ กระจก พร้อมกรอบ ช่องแสงทุกห้องเรียนเพ่ือกันนก งบประมาณ โรงเรียน เป็นเงิน  ๒๘,๙๐๐  บาท   
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ติดพัดโคจรเพดาน เดินสายไฟ วางท่อ  ๒๐ ห้อง ห้องละ ๔  ชุด จากเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน  เงิน
รายได้สถานศึกษา+เงินบริจาค   ๑๖๓,๒๐๐  บาท 

๑๓. พ.ศ. ๒๕๕๕   รั้วคอนกรีตด้านข้างหลังหอสมุด ๓๓ เมตร  จัดสร้างโดย คุณคมศักดิ์  เหมือน
สะอาด  ด้วยเงินบริจาคของตนเอง เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารชั้นล่างอาคารเรียน
ของ อบจ.นนทบุรี  ๕ ชั้น  เป็นห้องประชุมพระครูวิสิฐธรรมานันท์  (ติดตัง้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่  
ฝ้าเพดาน  เวที  ฉาก  ทาสี  เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  ติดตั้งหน้าต่างประตู  ห้องควบคุมเครื่องเสียงพัดลม
และเครื่องปรับอากาศ  จากเงินบริจาคและเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงิน ๘๗๐,๘๖๘  บาท   ก่อสร้าง
อาคารส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยพิกุลทอง  จากเงินบริจาค  คิดมูลค่า เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท   

๑๔. พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อสร้างหลังคลุมดาดฟ้า เป็นชั้นที่ ๖  ของอาคารเรียนแบบอบจ.นนทบุรี 
แบบ ๕๒๐ ล  งบประมาณอบจ.นนทบุรี  เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างหลังคลุมทางเท้าระเบียง
ด้านหน้าชั้นล่าง  อาคารเรียนอนุบาล  โครงสร้างเป็นสแตนเลส + แผ่นโพลี่ งบประมาณจากอบต.บางตะไนย์  
เป็นเงิน  ๔๓๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างรั้วค.ส.ล. +สแตนเลส ประตูสแตนเลส ๒ บาน  ก่อสร้างซุ้มประตูโครง
เหล็กทรงไทย สร้างและบริจาคโดย นายสถาพร  พรมเกิด  คิดมูลค่า เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐  บาท 

๑๕. พ.ศ.๒๕๕๗  ทาสีอาคารเรียนแบบ๐๑๗ ก ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้  ทาสีห้องประชุมเล็ก  ปู
กระเบื้องพ้ืนโรงครัว  โรงอาหาร  ด้านหน้าด้านหลังอาคารเรียนทั้งหมด  ทางเท้า  ลานอเนกประสงค์  และปู
ถนนด้วยซีเมนต์พ้ืนพิมพ์ลาย จากงบประมาณฟ้ืนฟูน้ าท่วมใหญ่ ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑,๐๕๙,๕๐๐ บาท 

๑๖. พ.ศ.๒๕๕๘ ด าเนินการก่อสร้างที่แปรงฟันนักเรียน  โดยเงินท าบุญโรงเรียนและเงินบริจาค
สมทบจากนายบุญธรรม  พิกุลทอง  คิดเป็นมูลค่า  ๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๗. พ.ศ.๒๕๕๙ ซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การฯ หลังที่ ๑ ได้แก่ ทาสี เปลี่ยนหลังคา ซ่อมบันได 
เทพ้ืนคอนกรีต จากงบประมาณจ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนแบบ ๐๑๗ก โดย
เปลี่ยนหลังคากระเบื้อง ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อมบันได จากงบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท  สร้างหลังคาลาน
อเนกประสงค์ด้านหลังอาคารเรียน ๕ ชั้น สร้างและบริจาคโดย นายคมศักดิ์  เหมือนสะอาด  สร้างหลังคา
โครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท หลังอาคารอนุบาล สร้างโดย อบต.บางตะไนย์ คิดเป็นมูลค่า ๑๔๙,๐๐๐ บาท  
และสร้างห้องน้ าเด็กอนุบาล ที่แปรงฟันเด็กอนุบาล สร้างโดย อบต.บางตะไนย์ จากงบกระตุ้ นเศรษฐกิจ
หมู่บ้าน คิดเป็นมูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๘. พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง  โดยเปลี่ยนหลังคามุงด้วยเมทัลชีท  ซ่อมเพดาน
รางรับน้ าฝน  ปูกระเบื้องพ้ืน  จากเงินงบประมาณ จ านวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท  และเงินบริจาคโดยนายบุญ
ธรรม  พิกุลทอง  จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๙. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา เป็น
จ านวน ๒๐ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๓๔๒ 

๒๐. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน ๔๙ 
ชุด เป็นเงิน ๓๑,๘๕๐ บาท และโทรทัศน์สี (LED TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว จ านวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๓๓,๒๕๐ 
บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๖๕,๑๐๐ บาท . 

๒๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ห้องสมุด (๑๒ รายการ) จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน 
๓๔๓,๖๐๐ บาท 
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ตั้งแต่เปิดท าการเรียนการสอนโรงเรียนวัดตาล มีผู้มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว  จ านวน    
๑๓    คน   ได้แก่ 
 ๑)  นายทองดี (สิงห์)  กร่างสะอาด  ครูใหญ่  ๒๔๗๖  -  ๒๔๙๑ 
 ๒) นายบุญมี   คงอ่อน   ครูใหญ่  ๒๔๙๑  -  ๒๔๙๓ 
 ๓) นายอ าพล   ปรีชาหาญ  ครูใหญ่  ๒๔๙๓  -  ๒๕๐๑  
 ๔) นายจรัญ   จิตบรรเทา   ครูใหญ่  ๒๕๐๑  -  ๒๕๑๑  
 ๕) นายสมคิด   ปานเนาว์   ครูใหญ่  ๒๕๑๑  -  ๒๕๒๑  
 ๖)  นายสมชาย   สุทธิประเสริฐ  ครูใหญ่  ๒๕๒๑  -  ๒๕๒๕  
 ๗) นายสุวิช   หลาวทอง   รก.ครูใหญ่ ๒๕๒๕  -  ๒๕๒๖  
 ๘)  นายธวัชชัย   กฤษณัมพก  ครูใหญ่  ๒๕๒๖  -  ๒๕๓๙   

๙)  นายชุมพล   ภู่ภักดี   อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๙  -  ๒๕๔๔  
๑๐)นางสุพัตรา   เหมพิจิตร  อาจารย์ใหญ่ ๒๕๔๔  -  ๒๕๔๗ 
๑๑)นายไพโรจน์   ศิริสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ๒๕๔๗  -  ๒๕๕๗ 
๑๒)นายศุภกฤษ  ไชยศร   ผู้อ านวยการโรงเรียน   ๒๕๕๗   –  ๒๕๖๑ 
๑๓) นางศิริวรรณ   สมบรูณ์พันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน ( ณ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ )  
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดตำล   ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

     อนุบาล ๒/๑  ๑ ๑๑ ๙ ๒๐ ๑๙ : ๑ 
     อนุบาล ๒/๒ ๑ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ : ๑ 
     อนุบาล ๓/๑ ๑ ๑๔ ๒๒ ๓๖ ๓๕ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๑/๑  ๑ ๑๒ ๑๗ ๒๙ ๒๙ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๑/๒ ๑ ๑๕ ๑๒ ๒๗ ๒๗ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๒/๑ ๑ ๑๕ ๑๔ ๒๙ ๒๙ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๒/๒ ๑ ๑๔ ๑๕ ๒๙ ๒๙ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๓/๑ ๑ ๑๔ ๑๒ ๒๖ ๒๖ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๓/๒ ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ ๒๕ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๔/๑ ๑ ๑๗ ๘ ๒๕ ๒๕ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๔/๒ ๑ ๑๖ ๘ ๒๔ ๒๔ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๕/๑ ๑ ๑๒ ๑๑ ๒๓ ๒๓ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๕/๒ ๑ ๑๖ ๗ ๒๓ ๒๓ : ๑ 
     ประถมศึกษาปีที่  ๖/๑ ๑ ๑๐ ๑๓ ๒๓ ๒๓ : ๑ 
   ประถมศึกษาปีที่  ๖/๒ ๑ ๑๓ ๗ ๒๐ ๒๐ : ๑ 

รวม ๑๔ ๒๐๒ ๑๗๕ ๓๗๙ ๓๗๙ : ๑๔ 
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โรงเรียนวัดตาล  มีจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนทั้งหมด   ๓๗๙ คน จ าแนกเป็น 
 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๓ 
 นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ ๓๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๗ 

๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๑.๔.๑ ครูประจ ำกำร 

ที ่ ชื่อ - สกุล อำย ุ
อำย ุ

รำชกำร 
(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

๑. นางศิริวรรณ   สมบรูณ์พันธ ์ ๖๐ ๔๐ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. / 
ป.บัณฑิต 

การประถมศึกษา 
/ บริหาร
การศึกษา  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๒. นางจ าเรียง  สุดห่วง ๕๕ ๓๓ 
ครู 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. เกษตรศาสตร ์ ภาษาไทย ป.๓, ป.๔ 

๓. นางสาววราภรณ์  พรมทอง ๔๑ ๙ คร ู บธ.บ. คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์ ป.๔–ป.๖ 
เทคโนโลยี(วิทยาการ
ค านวณ) ป.๔-ป.๖  
ประวัติศาสตร์ ป.๖
ลูกเสือ-เนตรนารี  

ชุมนุม 

๔. นางสาวกิ่งแก้ว    กุสุโมทย์ ๕๙ ๙ คร ู คบ. อนุบาลศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.๑, ป.๒, 
สังคม, ประวตัิศาสตร์, 
หน้าท่ีพลเมือง ป.๑ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๒ 
ชุมนุม  

๕. 
นางสาวสินีนาฏ   
จิระพรพาณิชย ์ ๓๖ ๙ ครู  ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ
สื่อสารธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ ป.๒ ,ป.๔ 
ชุมนุม, ลูกเสือ-เนตร

นารี ป.๒ 

๖. นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ์ ๓๕ ๖ คร ู
ศศ.บ./ 

ป.บัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ป.๑, ป.๖, 
ซ่อมเสริมอังกฤษป.๔–๖ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๑,  

๗. นางสาวสุธาศณิีย์  บุญถึง ๓๔ ๖ คร ู
วท.บ./ 

ป.บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

วิทยาศาสตร์ ป.๓  
คณิตศาสตร์ ป.๒, ป.๖ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๖ 

แนะแนว ป.๖/๑  

๘. นางสาวกัลยา   ปราบสกุล ๔๐ ๕ คร ู คบ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ 
ประวัติศาสตร ์

คณิตศาสตร์ ป.๓  
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๔, 

ชุมนุม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล อำย ุ
อำย ุ

รำชกำร 
(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

๙. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส ๔๓ ๓ คร ู ศษ.บ. ดุริยางคไ์ทย 
ภาษาไทย ป.๑, ดนตรี-
ศิลปะ ป.๑-ป.๓,  ชุมนุม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๑ 

๑๐. นางสาวสุพา   แสงพรม ๔๓ ๓ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.๓, 
สังคม ป.๔, ป.๖, แนะ
แนว ป.๓/๒, ชุมนุม  

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.๓ 
๑๑. นางสาวโสธิญา   นิจจารีย์ ๕๕ ๓ ครู  คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๓/๑ 

๑๒. นายอภิวัตร   ดาษดา ๒๘ ๓ คร ู คบ. พลศึกษา 

สุขศึกษา-พลศึกษา ป.๑ 
- ๖ 

ชุมนุม, ลูกเสือ-เนตร
นารี ป.๕  

๑๓. นางอรัญญา   ไชวิเศษ ๔๓  ๑ ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ 

๑๔. นางสาววรรณนสิา  ขนุโยธา ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.๕-๖,  
ประวัติศาสตร์ ป.๕-๖ 

แนะแนว ป.๕/๑, ชุมนุม
, ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๕ 

๑๕. นายคณิตนิกานต์   อาสนา ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย คบ. (๕ ปี)  คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ป.๔, ป.๕ 
ชุมนุม, ลูกเสือ-เนตร

นารี ป.๔ 
๑๖. นางสาวเข็มพร  ภูบาลชืน่ ๓๑ ๑๑ เดือน ครูผู้ช่วย คบ. (๕ปี) การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ 

โรงเรียนวดัตำล   มีครูประจ ำกำรทั้งสิ้น ๑๖ คน  
สอนตรงวิชาเอก   ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ 
สอนตรงตามความถนัด  ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ 
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๑.๔.๒ ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อำยุ 
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน (ปี) 

วุฒิ สอนวิชำ/ชั้น 
งบประมำณ

ที่จ้ำง 
๒. นางสาววราภา    เตมียะชาติ ๔๖ ๑๔  ศศ.บ. 

รัฐศาสตร์ 
ภาษาไทย ป.๒,  

สังคมฯ, ประวัติฯ ป.๒, 
ชุมนุม, ลูกเสือ-เนตรนารี 

ป.๒  

อบจ. 

๓. นางสาวลัดดา   เอกสุข  ๔๘ ๑๕  ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 

การงานอาชีพ ป.๑-ป.๖ 
สังคมฯ, ประวัติฯ ป.๓, 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๓, 
แนะแนว ป.๓, ชุมนุม 

อบจ. 

๔. นายวิชัย   สมพงษ์ ๒๙ ๕  ศศ.บ. 
ดนตรีไทย 

หน้าที่ฯ ป.๒, ป.๓, ป.๔ 
สังคมศึกษา ป.๕  

ลดเวลาเรียน ป.๑ - ป.๓ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๕ 

ชุมนุม 

อบจ. 

๕. Mr.Reynold P. Pascual 
 

๓๔ ๙ MA. 
Education 

Managemen
t 

ภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๖ 
ชั้นอนุบาล ๒ – ๓ 

อบจ. 

๖. นางสาวทิพรัตน์    ยิ้มแย้ม ๓๗ ๑๐ บธ.บ. 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

อนุบาล ๓ สพฐ. 

๗. นางสาวพัชราภรณ์  ยิ้มแย้ม ๓๕ - บธ.บ. 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ สพฐ. 

๘. นางสาวพัชรินทร์  คงแสงเงิน 
 

๓๔ ๙ ม.๖ อนุบาล ๒ สพฐ. 

 
รวมครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำวและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน    ๙  อัตรำ 
* หมายเหตุ โรงเรียนวัดตาล  ได้สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัด
ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ จ านวน  ๑   ห้องเรียน   มีจ านวน
นักเรียน  ๔๔  คน  และได้รับจัดสรรครูพี่เลี้ยง จ านวน   ๒   อัตรา   

๑.๕ ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
๑. อาคารเรียน     มีจ านวน   ๒   หลัง 

 ๑.๑ อาคารเรียน หลังที่ ๑  แบบ ๐๑๗  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๑ สูง  ๒  ชั้น(ตึก/ไม้) มี ๘ ห้องเรียน 
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 ๑.๒ อาคารเรียน หลังที่ ๒  แบบ ๕๒๐ล  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔  สูง  ๕  ชั้นใต้ถุนโล่ง (ตึกส าเร็จรูป) 
มี  ๒๐ ห้องเรียน (สร้างด้วยงบประมาณของอบจ.นนทบุรี  ยังไม่ได้มอบให้เป็นสมบัติของสพฐ.) 

๒. อาคารอเนกประสงค์ มีจ านวน   ๑   หลัง  อาคารอเนกประสงค์  แบบ ๓๑๒ สร้างเมื่อ  พ.ศ. 
๒๕๑๕   (ใช้เป็นโรงอาหาร) 

๓. ส้วม มีจ านวน   ๑   หลัง  
ส้วม แบบพิเศษ สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๘  ๑๐  ที่  (ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓) 

๔. บ้านพักครู  มีจ านวน  ๒ หลัง 
 ๔.๑ บ้านพักครู หลังที่  ๑  แบบองค์การฯ  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕  (ได้ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่จากเงิน
บริจาค พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 ๔.๒ บ้านพักครู หลังที่ ๒    แบบองค์การ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๕. ถังเก็บน้ าฝน  มีจ านวน   ๑   ที่   แบบ ฝ.๓๓   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๖. อาคารหอสมุด  และศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติฉลองครองราชย์ครบ ๖๐ ปี  สร้าง

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐  ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๕๑  ( สร้างจากเงินบริจาค)  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัตดามาตุ เสด็จ
ทรงเปิดอาคารฯ เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม   ๒๕๕๖   

๗. ห้องประชุมเล็ก  แบบพิเศษ ๑ หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  (สร้างจากเงินบริจาค) 
๘. โรงครัว แบบพิเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  (สร้างจากเงินบริจาค) 
๙. รั้วค.ส.ล.    ยาว  ๖๖  เมตร   สร้างเมื่อ    พ.ศ. ๒๕๕๔       (สร้างจากเงินบริจาค) 
๑๐. รั้วค.ส.ล.    ยาว  ๓๒  เมตร   สร้างเมื่อ    พ.ศ. ๒๕๕๕       (สร้างจากเงินบริจาค) 
๑๑. รั้ว ค.ส.ล. สแตนเลสพร้อประตูสแตนเลส  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สร้างจากเงินบริจาค) 
๑๒. ปรับปรุงห้องประชุม วิสิฐธรรมานันท์    สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (สร้างจากเงินบริจาค

และรายได้สถานศีกษา) 
๑๓. โครงหลังคา หน้าอาคารอนุบาล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖  (สร้างจากเงินงบประมาณ อบต.บาง

ตะไนย์) 
๑๔. ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สร้าง

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สร้างจากเงินบริจาค) 
๑๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ได้แก่ ทาสีอาคารเรียน ห้องประชุมเล็ก ปู

กระเบื้องทางเดินด้านหน้า ด้านหลังอาคารเรียน พ้ืนโรงครัว โรงอาหาร ลานเอนกประสงค์ ถนนปูซีเมนต์
พิมพ์ลาย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพ่ือฟ้ืนฟูน้ าท่วมปี ๒๕๕๔) 

๑๖. อาคารส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ไทย พิกุลทอง (สร้างจากเงินบริจาค) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๗ 

๑๗. สถานที่แปรงฟันนักเรียน จ านวน ๑๐ ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  (สร้างจากเงินบริจาคและเงิน
ท าบุญโรงเรียน) 

๑๘. โครงหลังคาลานอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคารเรียน ๕ ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ (สร้างจากเงิน
บริจาค) 

๑๙. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การฯ หลังที่ ๑ ได้แก่ ทาสี เปลี่ยนหลังคา ซ่อมบันได เท
พ้ืนคอนกรีต (จากเงินงบประมาณ) 
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๒๐. ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ก โดยเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อมบันได 
(จากเงินงบประมาณ) 

๒๑. สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท หลังอาคารอนุบาล (สร้างโดยเงินงบประมาณ อบต.บาง
ตะไนย์)  

๒๒. สร้างห้องน้ าเด็กอนุบาล ที่แปรงฟันเด็กอนุบาล (สร้างโดย อบต.บางตะไนย์ จากงบกระตุ้น
เศรษฐกิจหมู่บ้าน 
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แผนผังโรงเรียนวัดตำล 
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๑.๖ ข้อมลูชุมชน 

๑.๖.๑ สภำพชุมชนโดยรวม 

 ที่ตั้งและอำณำเขต 
โรงเรียนวัดตาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ โดยอยู่ห่างจากอ าเภอปาก

เกร็ดไป ๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๔.๑๒ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นท่ีของต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับพื้นท่ีต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา  
ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

โรงเรียนตั้งอยู่บนในต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ในฤดูน้ าหลากจะพบกับปัญหาน้ าท่วมอยู่เสมอ มีแม่น้ าล าคลองในพ้ืนที่หลาย
สาย ซึ่งมีความส าคัญต่อผู้คนในชุมชนเนื่องจากใช้ประโยชน์ในการประกอบอชีพทางเกษตรกรรม และในอดีต
เคยใช้ล าคลองต่างๆเป็นเส้นทางสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ถนนในการสัญจรไปมาแทน 

ลักษณะภูมิอำกำศ 
โรงเรียนวัดตาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรี จึงมีลักษณะอากาศเช่นเดียวกับจังหวัดนนทบุรี คือ

เป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 
เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดินเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะ
ค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด ๒๕ C และ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๓ C 

ลักษณะกำรปกครอง 
ต าบลบางตะไนย์  แบ่งการปกครองตามลักษณะปกครองท้องที่เป็น ๕ หมู่บ้าน คือ 

 หมู่ที่ ๑ บ้านตาล 
 หมู่ที ่๒ บ้านน้อย 
 หมู่ที่ ๓ บ้านเตย 

หมู่ที่ ๔ บ้านแหลม 
หมู่ที่ ๕ บ้านแหลมเหนือ   

มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น ๔,๗๒๔ คน เป็นชาย ๒,๒๗๔ คน คิดเป็น ๔๘.๑๔% เป็น
หญิง ๒,๔๕๐ คน คิดเป็น ๕๑.๘๖% (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๖) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธลักษณะ
อาชีพของประชากร ได้แก่ รับจ้าง  ค้าขาย  เกษตรกรรม และข้าราชการ 

มีวัด ๔ แห่ง คือ  
๑. วัดตาล 
๒. วัดเตย 

๓. วัดต าหนักเหนือ 
๔. วัดป่าเลย์ไลย์

 ต าบลบางตะไนย์เป็นต าบลที่เก่าแก่มาช้านาน ประชาชนดั้งเดิมเป็นชนเชื้อชาติมอญ มีประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นที่ส าคัญได้แก่ ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประเพณีแข่งขันจุดลูกหนู 

๑.๖.๒ ผู้ปกครองนักเรียน 

  -  ระดับการศึกษา 
 ไม่ได้รับการศึกษา   ร้อยละ ๔.๕๘ 
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 ประถมศึกษา    ร้อยละ ๒๑.๒๐  
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า   ร้อยละ ๓๗.๒๕ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  ร้อยละ ๒๑.๗๘ 
 ปริญญา     ร้อยละ ๗.๓๔ 

- การประกอบอาชีพ 
 รับราชการ    ร้อยละ ๑.๑๕ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ร้อยละ ๖.๐๒ 
 เกษตรกรรม    ร้อยละ ๐.๓๐ 
 รับจ้าง     ร้อยละ ๗๒.๕๐ 
 ธุรกิจส่วนตัว    ร้อยละ ๙.๗๕ 
 ว่างงาน     ร้อยละ ๓.๑๘ 

- สถานะครอบครัว 
 อยู่ด้วยกัน    ร้อยละ ๖๐.๑๘ 
 แยกกันอยู่    รอ้ยละ ๑๕.๑๙ 
 หย่าร้าง     ร้อยละ ๑๔.๖๑ 
 พ่อเสียชีวิต    ร้อยละ ๑.๗๒ 
 แม่เสียชีวิต    ร้อยละ ๑.๑๕ 
 พ่อแม่เสียชีวิต    ร้อยละ    - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน/ภำรกิจงำน  

๒.๑ ลักษณะของกำรบริหำรงำน 
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คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 โรงเรียนวัดตาลได้บริหารการจัดการศึกษาตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติและโรงเรียนได้กระจายอ านาจ
ความรับผิดชอบ ซึ่งได้มอบหมายงานให้กับบุคลากรได้รับผิดชอบ   ตามกรอบงานทั้ง  ๔ ด้าน  คือ  ด้านการ
บริหารวิชาการ   ด้านการบริหารงบประมาณ   ด้านการบริหารงานบุคคล   และด้านการบริหารทั่วไป   โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ อย่างชัดเจน   มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ   โดยมี
วิธีการด าเนินงานดังนี้ 

 ๑. การวางแผนของสถานศึกษา   ใช้การบริหารจัดการ  โดยการจัดการความรู้ ( KM : Knowledge- 
Menagement )  และแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ( SBM : School Based 
Management )  โดย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน  มีส่วนในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  โดยมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายที่ชัดเจน  แนวปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้   พร้อมกับการรายงานผลเป็นระยะๆ 
เพ่ือการติดตามและประเมินผลใช้  PDCA  เป็นหลักในการบริหารจัดการ 

 ๒. การท าแผนฯสู่การปฏิบัติ   โดยก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและการด าเนินงานตามแผน   มีการ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะและรายงานผล 

 ๓. การตรวจสอบติดตาม  มีการวางระบบการประเมินตนเอง   โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒   
เป็นเกณฑ์เบื้องต้นและประเมินโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น 
 
 ๔. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน   มีการน าผลการประเมิน มาจัดท ารายงาน   การประเมิน
ตนเอง   และเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ   ถ้าผลการประเมินยังไม่เป็นที่น่าพอใจ หรืออยู่ในคุณภาพที่ต้อง
ปรับปรุง   ก็จะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้คุณภาพถึงระดับสูงสุด 
 
 การบริหารงานโดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการ
กิตติมศักดิ์  คณะกรรมการตามพ.ร.บ. คณะอนุกรรมการฯ  มามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และ
ตัดสินใจ   ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนวัดตาล ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนวัดตาล 
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กลุ่มบริหารงานวชิาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้บริหารโรงเรียน คณะที่ปรึกษา 

 

 

          

 

 

          

    

            

 

                                         

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

โครงสร้ำงบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนวัดตำล 
 
 

จัดท า/เสนองบประมาณ 

ตรวจสอบ/ติดตามการใช้เงิน  

ประเมิน/รายงานการใช้เงิน 

การระดมทรัพยากร 

การลงทุนเพื่อการศึกษา 

การบริหารการเงิน 

การบริหารบัญชี 

การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

  

 
 
    

หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
วัดและประเมินผล  
การเทียบโอนผลการเรียน 
การวิจัยและพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ 
นิเทศการศึกษา 
แนะแนวการศึกษา 
การประกันคุณภาพ การศึกษา 
ส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 
พัฒนางานวิชาการ 
งานวิชาการอื่นๆ   
 
 
 
 
  

อัตราก าลัง 

การสรรหา/บรรจุ 

การสร้างเสริประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

วินัยและกฎระเบียบ 

งานสวัสดิการ 

การออกจากราชการ 

 
   
 

   
 
 
 
 
  
 

งานธุรการ 
งานเลขานุการ 
งานข้อมูลสารสนเทศ 
งานเครือข่ายการศึกษา 
ระบบการบริหาร 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริม/สนับสนุนวิชาการ 
งานสถานท่ี/สิ่งแวดล้อม 
ส ามะโนผู้เรียน 
การรับนักเรียน 
ประสานการศึกษาใน ระบบ  
นอกระบบและ ตามอัธยาศัย 
การประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริม/สนับสนุน การศึกษา 
งานประสานราชการกับ
หน่วยงานอื่น 
ระบบควบคุมในหน่วยงาน    
งานบริการสาธารณะ 
งานอื่นๆท่ีไม่ได้ระบุ ในงานอื่น 
 

นักเรียนช้ัน อนุบาล ๒ - ๓ และช้ันประถมศกึษาปีที่  ๑ - ๖ 
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๒.๒ โครงสร้ำงหลักสูตร 

  โรงเรียนวัดตาล จัดการเรียนการสอน   ๒   ระดับ   คือ 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดตำล  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

  ๑. จัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ   จ านวน     คน     ได้แก่      
๑.๑ ระดับชั้นอนุบาล ๒ จ านวน  ๑  ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน   ๓๕  คน 
๑.๒ ระดับชั้นอนุบาล ๓ จ านวน  ๒  ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน   ๔๖  คน               

  โดยมีเป้าประสงค์ ให้นักเรียนได้ผ่านการเตรียมความพร้อม และมีการพัฒนาการด้าน ร่างกาย  
อารมณ์   สังคม สติปัญญา   พร้อมที่จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยโรงเรียนวัดตำล ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
ช่วงอำยุ อำยุ ๔-๕ ปี 

สำระกำรเรียนรู้ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระท่ีควรเรียนรู้ 
 ด้านร่างกาย  
 ด้านอารมณ์และจิตใจ 
 ด้านสังคม 
 ด้านสติปัญญา 
 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
 ธรรมชาติรอบตัว 
 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลำเรียน เวลำเรียน ๒ ปี 
 

  ๒. จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ    

จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    จ านวน  ๑๑   
ห้องเรียน     มีจ านวนนักเรียน  ๒๙๑ คน   ให้บริการแจ้งเกณฑ์เด็กในเขตพ้ืนที่บริการ ครบ  ๑๐๐% 
โดยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
เต็มศักยภาพ   ภายใต้ระบบควบคุมดูแลนักเรียนที่ดี  และสนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ทุกคนได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ครบทุกคน 

- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาล   ก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ไว้ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  มีเวลาเรียน  ๑,๐๐๐   ชั่วโมง 

- เพ่ือสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัดตาล  ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพ่ิมอีกวันละ  ๑   ชั่วโมง   ( ๔๐   ชั่วโมงต่อปี)  

รวมเวลำเรียน   ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ป ี
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กลุ่มสำระ สัดส่วนเวลำเรียน  (  ช.ม.) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ๘   กลุ่ม 
๑.ภาษาไทย 
๒.คณิตศาสตร ์
๓.วิทยาศาสตร ์
   - เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)  
๔.สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
   - วิชาประวัติศาสตร ์
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖.ศิลปะ 
๗.การงานอาชีพ 
๘.ภาษาต่างประเทศ 

 
๒๐๐ / ๕ 
๒๐๐ / ๕ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๒๐ / ๓ 

 
๒๐๐ / ๕ 
๒๐๐ / ๕ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๒๐ / ๓ 

 
๒๐๐ / ๕ 
๒๐๐ / ๕ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๒๐ / ๓ 

 
๑๖๐ / ๔ 
๑๖๐ / ๔ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 

 
๑๖๐ / ๔ 
๑๖๐ / ๔ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ /  ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 

 
๑๖๐ / ๔ 
๑๖๐ / ๔ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 

รวม  ๘   กลุ่มสำระ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๑.ลูกเสือ เนตรนาร ี
๒.แนะแนว 
๓.กิจกรรมตามความถนดัและสนใจ 
(ชุมนุม) 
๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

 
๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

 
๑๐ / ๑ 

 
๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

 
๑๐ / ๑ 

 
๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

 
๑๐ / ๑ 

 
๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

 
๑๐ / ๑ 

 
๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

 
๑๐ / ๑ 

 
๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

 
๑๐ / ๑ 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 
๑.หน้าท่ีพลเมืองและ หลักสตูรต้าน
ทุจริตศึกษา 

 
๔๐/๑ 

 
๔๐/๑ 

 
๔๐/๑ 

 
๔๐/๑ 

 
๔๐/๑ 

 
๔๐/๑ 

รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 
รวมเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๑๐๐๐ / ๒๕ ๑๐๐๐ / ๒๕ 

หมำยเหตุ  
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นดังนี ้

 กิจกรรม Heart - ดนตรสีร้างสุนทรียภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 กิจกรรม Health - รักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา 
 กิจกรรม Head – English is fun  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 กิจกรรม Hand – สิ่งประดิษฐ ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ -๖ บรูณาการกับกลุ่มสาระอื่นดังนี ้
 กิจกรรม Head – อ่านสนุก   กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 กิจกรรม Health - รักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา 
 กิจกรรม Hand – สวนสนุก (สวนเศรษฐกิจพอเพียง) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กิจกรรม Head – English is fun  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

๒.๓ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๒.๓.๑ แหล่งเรียนรู้ 
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ที ่ แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ที ่ แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
๑ อาคารหอสมุด ๑. สนามฟุตบอล โรงงานสุราบางยี่ขัน 
๒. อาคารดนตรี ๒. วัดตาล 
๓.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓. วัดบางตะไนย์ 
๔.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๔. วัดเตย 
๕.  ห้องสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ๕. วัดป่าเลย์ไลย์ 
๖. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ๖. รพ.สต.บางตะไนย์ 
๗. ห้องเรียนจริยธรรม ๗. วัดบางจาก 
๘.  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง   

  
๒.๓.๒ ปรำชญ์ชำวบ้ำน 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล มีควำมรู้เรื่อง 
๑. นางนวลจันทร์   ทับสวัสดิ์ ช่างตัดผมชาย-หญิง 
๒. นางสาวนงลักษณ์    แสงแดง งานสานตะกร้า  สานปลาตะเพียน 
๓. นายธงชัย   เพียรดี ดนตรีไทย 
๔.  นายมนัสชัย   หะหวัง นาฏศิลป์ไทย 
๕. นายสุรศักดิ์   เปลี่ยนสุข งานดอกไม้สด  ใบตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้น/ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ย 

(ร้อยละ) ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภำษำไทย ๗๐.๐๕ ๗๑.๖๕ ๖๙.๓๐ ๖๘.๔๕ ๖๖.๖๕ ๗๐.๓๐ ๖๙.๓๑ 
คณิตศำสตร ์ ๗๓.๖๐ ๗๐.๙๐ ๖๐.๓๕ ๖๓.๘๐ ๖๗.๒๕ ๖๗.๘๐ ๖๗.๒๔ 
วิทยำศำสตร์ ๗๐.๓๕ ๗๐.๒๘ ๖๔.๙๘ ๖๗.๐๔ ๖๖.๒๕ ๖๔.๙๗ ๖๗.๕๒ 
สังคมศึกษำฯ ๗๓.๗๕ ๗๙.๑๕ ๗๒.๘๐ ๖๑.๑๐ ๗๑.๓๐ ๖๔.๗๔ ๗๑.๐๐ 
ประวัติศำสตร์ ๖๙.๔๖ ๗๗.๙๕ ๗๐.๐๕ ๖๕.๖๐ ๖๙.๔๐ ๖๘.๕๑ ๗๐.๓๑ 
สุขศึกษำฯ ๘๓.๒๐ ๘๑.๓๐ ๗๗.๖๐ ๗๒.๐๐ ๗๗.๒๐ ๗๗.๕๔ ๗๘.๑๙ 
ศิลปะ ๗๓.๒๑ ๗๓.๕๕ ๗๔.๑๕ ๗๗.๓๐ ๗๕.๑๐ ๗๑.๖๐ ๗๔.๓๙ 
กำรงำนอำชีพฯ ๗๓.๓๑ ๗๕.๐๐ ๗๔.๔๕ ๗๒.๒๕ ๗๗.๓๕ ๗๗.๓๗ ๗๔.๗๓ 
ภำษำอังกฤษ ๖๘.๘๙ ๗๔.๙๕ ๖๓.๐๕ ๗๐.๖๐ ๖๘.๑๕ ๖๕.๙๔ ๖๘.๘๔ 
เฉลี่ย(ร้อยละ) ๗๒.๘๗ ๗๔.๙๖ ๖๙.๖๔ ๖๘.๖๘ ๗๐.๙๖ ๖๙.๘๗  

 
จากตารางสรุปได้ดังนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คะแนนเฉลี่ย 
๗๘.๑๙  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย ๖๗.๒๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนรองลงมา ได้แก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๗๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๓๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ย ๗๑.๐๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์    คะแนนเฉลี่ย ๗๐.๓๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    คะแนนเฉลี่ย ๖๙.๓๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    คะแนนเฉลี่ย ๖๘.๘๔ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คะแนนเฉลี่ย ๖๗.๕๒ 
ตามล าดับ 
 

 
 
 

๓.๒ ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ประเภทกำรสอบ/ชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

NT  ชั้นป.๓ ความสามารถด้านภาษา ๕๖.๕๔  
 ความสามารถด้านค านวณ ๓๕.๓๑ 
 รวมควำมสำมำรถทั้ง ๒ ด้ำน ๔๕.๙๓ 

O-NET ชั้นป.๖ ภาษาไทย ๕๖.๐๖ 
 คณิตศาสตร์ ๓๓.๐๘ 

 วิทยาศาสตร์ ๓๘.๘๕ 
 ภาษาอังกฤษ ๓๖.๖๓ 
 รวมเฉลี่ย ๔ วิชำ ๔๑.๑๖ 

จากตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติปีการศึกษา ๒๕๖๒ สรุปได้ว่า  
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) 

- ระดับชั้นป.๓ ความสามารถด้านภาษา  มีคะแนนเฉลี่ย ๕๖.๕๔ 
  ความสามารถด้านค านวณ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๕.๓๑ 

และ การประเมินคุณภาพขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ(O-NET)  
- ระดับชั้นป.๖ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ๕๖.๐๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  ๓๓.๐๘ 
และรองลงมาตามล าดับคือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ย ๓๘.๘๕ 
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๖.๖๓ 

๓.๓ ผลงำนดีเด่นในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 ๓.๓.๑ ด้ำนสถำนศึกษำ   

ที ่ ชื่อรำงวัล ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๑. - - - 

 

 

 

 

 

 

๓.๓.๒ ด้ำนบุคลำกร 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล/ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๑. นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างภาพด้วย

การฉีก ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย 
- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ช้ันป.๑-
ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๒. นางจ าเรียง   สุดห่วง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๑-ป.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน การ
แข่งขันคัดลายมือ สื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.๑-ป.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่ม การแข่งขัน
กิจกรรมสะกดค า ช้ันป.๔-ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

๓. นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์ ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะป.๔-ป.
๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ช้ันป.๑-ป.
๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผสูอนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขัน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ช้ันป.
๔-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๔. นางสาววราภรณ์   พรมทอง ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการสร้างการต์ูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ช้ันป.๑-ป.๓ 

- สพป. นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอช้ันป.๔-ป.๖ 

- สพป. นนทบุรีเขต ๒ 

  ได้รับความรูผ้่านการเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณปี ๒๕๖๒ 

- สพป. นนทบุรีเขต ๒ 

๕. นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ช้ันม.๑-ม.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะป.๔-ป.
๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันท าอาหารคาว-หวานเพื่อสขุภาพ ช้ันป.๔-ป.๖ 

 

   ครูผู้สอนนักเรียนได้เขา้ร่วม การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ช้ันป.๔-ป.๖ 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล/ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

 นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์  ครูผู้สอนนักเรียนได้เขา้ร่วม การแข่งขันการตอบปัญหา
วิชาการ ช้ันป.๔-ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่ม การแข่งขันเขียน
ค าศัพท์ ช้ันป.๑-ป.๓ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

๖. นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ช้ัน ม.๑-ม.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.๔-
ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

   ครูผู้สอนนักเรียนได้เขา้ร่วม การแข่งขันซูโดกุ ช้ัน ป.๑- 
ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ช้ัน ป.๑-ป.๓ 

 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ช้ัน ป.๔-ป.๖ 

 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลั การแข่งขันกิจกรรมเครื่อง
ร่อนหชกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ช้ันป.๑-ป.๓ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 
นนทบุรี 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ๒ การ
แข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อน
นาน ป.๔- ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 
นนทบุรี 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่ม การแข่งขัน
กิจกรรมคดิเลขเร็ว ช้ันป.๔-ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 
นนทบุรี 

๗. นางสาวสุพา  แสงพรม ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ช้ัน ป.๑-ป.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ช้ัน ป.๔-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๘. นางสาวเปรมธิดา   แจ่มใส ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ช้ันป.๑-
ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเดีย่วขลุ่ยเพียงออ ช้ันป.
๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทย ช้ันป.๑- ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล/ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
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๘. นางสาวเปรมธิดา   แจ่มใส ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ช้ันป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ช้ันป.๑-ป.
๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๙. นางสาวกัลยา   ปราบสกุล กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช้ัน  ป.๑ –ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.๔-
ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ได้รับความรูผ้่านการเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณปี ๒๕๖๒ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ๑ การ
แข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนไกล ช้ัน ป.
๔-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ได้เข้าร่วมในงานเปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านเลาะรั้วอินทา
ราม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ร.ร.วัดอินทาราม 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ๒ การ
แข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนไกล 
ช้ันป.๑-ป.๓ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

๑๐. นายอภิวัตร   ดาษดา กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ช้ันม.๑-ม.๓   

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ช้ัน ป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันคีตะมวยไทย ช้ัน
ม.๑-ม.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันคีตะมวยไทย ช้ัน 
ป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ช้ันป.๑-
ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ช้ันป.๑-ป.
๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขัน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ช้ันป.
๔-ป.๖ 
 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล/ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
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๑๐. นายอภิวัตร   ดาษดา ครูผูส้อน ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

๑๑. นางสาวสินนีาฏ จิระพรพาณิชย ์ ครูผูส้อน ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

๑๒. นางสาวโสธิญา   นิจจารีย์ ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วมการสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั 
ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวยั 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๑๓. นางอรัญญา  ไชวิเศษ ได้ผา่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วมการสรา้งภาพด้วยการฉีก ตดั 
ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวยั 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๑๔. นางสาววรรณนิสา   ขุนโยธา ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ช้ันป.๔-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ช้ันป.๔-ป. ๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ช้ันป.๔-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่ม การแข่งขัน
กิจกรรมคดัลายมือสื่อความเป็นไทย 

- ร.ร.เตรียมอดุมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่ม การแข่งขันอ่าน
ท านองเสนาะไพเราะจับใจ ช้ันป.๔-ป.๖ 

- ร.ร.เตรียมอดุมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

๑๕. นายคณิตินกานต์  อาสนา ครูผูส้อนนักเรียน ได้เขา้ร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓   

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ครูผูส้อนนักเรียน ได้เขา้ร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓   

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขัน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ช้ันป.
๔-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่ม การแข่งขัน
กิจกรรมเอแม็ท ช้ันป.๔-ป.๖ 

- ร.ร.เตรียมอดุมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

๑๖. นางสาวเข็มพร  ภูบาลชื่น ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การ
ปั้นดินน้ ามันระดับปฐมวยั 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

๑๗. นางสาวทิพรัตน์  ยิ้มแย้ม ได้ผา่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการสร้างการต์ูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ช้ันป.๑-ป.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอช้ันป.๔-ป.๖  

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล/ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
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๑๗. นางสาวทิพรัตน์  ยิ้มแย้ม ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การ
ปั้นดินน้ ามันระดับปฐมวยั 

 

๑๘. นางสาววราภา   เตมียะชาติ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ช้ันป.๑-ป.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๑๙. นางสาวลัดดา   เอกสุข ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะป.๔-ป.
๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันท าอาหารคาว-หวานเพื่อสขุภาพ ช้ันป.๔-ป.๖ 

- ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุรี 

๒๐. Mr. Reynold P. Pascual กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ช้ันป.๑ – ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดเ้ข้าร่วม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ช้ันป.๑-ป.๓ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่ม การแข่งขัน
กิจกรรมเขียนค าศัพท์ ป.๔-ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่มการแข่งขัน
กิจกรรม Scrsmble ช้ันป.๔-ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุรี  

๒๑. นายวิชัย   สมพงษ์ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ช้ันป.๑-
ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ช้ันป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มชั้นป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ช้ันป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ช้ันป.๑-ป.๖ 

- สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขัน
กิจกรรมเดี่ยวระนาดเอก เพลงพมา่เห่สองช้ัน ช้ันป.๔ -ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขัน
กิจกรรมเดี่ยวระนาดทุม้ เพลงพมา่เห่สองช้ัน ช้ันป.๔ - ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขัน
กิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงพมา่เห่สองช้ัน ช้ันป.๔ -ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขัน
กิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงเล็ก เพลงพมา่เห่สองช้ัน ช้ันป.๔ -ป.๖ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า นนทบุร ี

๒๒. นางสาวพัชราภรณ์  ยิ้มแย้ม - - 
๒๓. นางสาวพัชรินทร์   คงแสงเงิน - - 

 

๓.๓.๓ ด้ำนนักเรียน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล ระดับรำงวัล 
หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 
๑. ด.ญ.สุภาวดี  ศรีมงคล การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1- 

ป.3 
เหรียญเงิน สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๒. ด.ญ.ปวีณา  แก้วประเสริฐ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4- 
ป.6 

เข้าร่วม สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๓ ด.ญ.อมรรัตน์  งาตา การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรื่องจากภาพ) ป.1 – ป.3 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๔ ด.ช.อดิสรณ์   สีใส การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ป.4 – ป.6 

เหรียญเงิน สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๕. ด.ญ.ณัฐยมล  จิตกาญาติ การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ป.1- ป.3 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๖. ด.ญ.กนกวรรณ  ถึกเกิด การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ป.1- ป.3 

เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๗. ด.ช.ธีรยุทธ  บัวจันทร์ 
 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ป.1 – ป.6 

เหรียญเงิน สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันคณิตคดิเร็ว ป.4-ป.6 เข้าร่วม สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันกิจกรรมคดิเลขเร็ว เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้านนทบุร ี
๘. ด.ช.สิปปกร   พานทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ป.1 – ป.6 
เหรียญเงิน สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1 – ป.6 เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงพม่า

เห่สองช้ัน ป.๔ – ป.๖ 
ชนะเลิศ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้านนทบุร ี
๙. ด.ญ.ลลิตภัทร  ต๊ะวงศ์ 

 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 – ป.
3 

เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๑๐. ด.ญ.ลีก้า การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 – ป.
3 

เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๑๑. ด.ญ.กรรณิการ์  สร้อยศรี 
 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๑๒. ด.ญ.ฐิติรัตน์  ถาวรวงศ์เพชร  เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

ช้ัน ป.๔-ป.๖ 
รองชนะเลิศอันดับ 

๑ 
ร.ร.วัดอินทาราม 

๑๓ ด.ช.ศรัณย์   พรมค าบุตร การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ป.1- ป.6 

เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๑๔ ด.ญ.นาตยา  กาญจนานนท์ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ป.1- ป.6 

เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล ระดับรำงวัล 
หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 
๑๕ ด.ช.ณัฐดนัย   ด าพลงาม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1 – ป.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก เพลงพม่าเห่

สองช้ัน ป.๔-ป.๖ 
ชนะเลิศ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า นนทบุร ี
๑๖ ด.ช.ธนทัต  พานทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1 –ป.6 เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงพม่าเห่

สองช้ัน ป.๔-ป.๖ 
ชนะเลิศ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า นนทบุร ี
  การแข่งขันเขียนสะกดค า ช้ันป.๔-ป.๖ ได้เข้าร่วม ร.ร.วัดอินทาราม 

๑๗. ด.ช.ธนากร  แม้นแก้ว การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1 – ป.6 เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก เพลงพม่าเห่

สองช้ัน ป.๔ – ป.๖ 
ชนะเลิศ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า นนทบุร ี
๑๘. ด.ช.ทัตธน  วงษ์กันหา การแข่งขันเดี่ยวขลุย่เพียงออ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรม Scramble (เรียง
ค าศัพท์) ป.๔-ป.๖ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๑๙. ด.ญ.คณางวรรณ  เข็มสันเทียะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑ – ป.๖ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๒๐. ด.ช.ชนาทร  พลเสน การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๒๑. ด.ช.ธนภัทร  สอนโต การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันเขียนค าศัพท์ Stop the bus เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า นนทบุร ี
๒๒. ด.ญ.รตี  สุวรรณปิณฑะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๒๓. ด.ช.รัฐภูมิ  บุญส่ง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ 
ประเภทร่อนนาน 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

  การแข่งขันเขียนสะกดค า ช้ันป.๔-ป.๖ ได้เข้าร่วม ร.ร.วัดอินทาราม 

๒๔. ด.ช.ศุภกิตติ์  พิกุลทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันกิจกรรมคดิเลขเร็ว เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า นนทบุร ี
๒๕. ด.ช.สิทธชิัย  ธรรมฤทธิ์ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๒๖. ด.ญ.เพชรน้ าหนึ่ง  วงษ์กันหา การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๒๗. ด.ญ.ชลชิน ี เกาะกิ่ง การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.

๔ – ป.๖ 
เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

๒๘. ด.ญ.ณัฐริกา  สุขาจารย์ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.
๔ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  เปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ป.๔-ป.๖ ได้เข้าร่วม ร.ร.วัดอินทาราม 
๒๙. ด.ญ.นริศรา  จาบสันทียะ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.

๔ – ป.๖ 
เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๓๐. ด.ญ.พิมพ์นภา  ภูกองชัย การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.
๔ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๓๑. ด.ญ.วรินทร  ทับสวัสดิ์ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.
๔ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๓๒. ด.ญ.วิมลสิริ  หงษ์ศรี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.
๔ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรมคดัลายมือสื่อคววาม
เป็นไทย ป.๔-ป.๖ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๓๓. ด.ญ.นริศรา  กรเจริญ การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ป.๑ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๓๔. ด.ญ.สุมน  กิ่งสดศรี การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ป.๑ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๓๕. ด.ญ.สุวณี   นาคประสงค์ การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ป.๑ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันสะกดค า  ป.๔-ป.๖ เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๓๖. ด.ช.ธนเดช  ชาญสมร การประกวดมารยาทไทย ป.๑- ป.๓ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันเขียนสะกดค า ป.๑-ป.๓ ชนะเลิศ ร.ร.วัดอินทาราม 

๓๗. ด.ญ.ธัญธร  ดวงแก้ว  การประกวดมารยาทไทย ป.๑- ป.๓ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๓๘. ด.ช.คณนาถ  มากเพชร การประกวดมารยาทไทยป.๔ –ป.๖ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๓๙. ด.ญ.ชาลิสา  ฉิมเกล็ด การประกวดมารยาทไทยป.๔ –ป.๖ เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๔๐. ด.ญ.ชนาภา  สุนทรสารทูล การแข่งขนัคณิตคดิเร็ว ป.๑-ป.๓ เข้าร่วม สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๔๑. ด.ญ.นันทิยา   ปัณโคตร การแข่งขนัต่อสมการคณติศาสตร ์(เอ

แม็ท) ป.๑ – ป.๖ เหรียญเงิน สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๔๒. ด.ญ.สุชาวดี  เครือเครา การแข่งขนัต่อสมการคณติศาสตร ์(เอ

แม็ท) ป.๑ – ป.๖ เหรียญเงิน สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
  การแข่งขันกิจกรรม Scramble (เรียง

ค าศัพท์) ป.๑-ป.๓ 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๔๓. ด.ญ.จิราวรรณ  ไล้เวียน การแข่งขันซูโดกุ ป.๑ – ป.๖ เข้าร่วม สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๔๔. ด.ช.พลากร  ใจแก้ว การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน

ยิงนาน ป.๔ –ป.๖ 
เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ 
ประเภทร่อนนาน ช้ันป.๔-ป.๖ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

ร.ร.วัดอินทาราม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

๔๕. ด.ช.เมธาสิทธิ์  ธรรมขันติพงศ์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน
ยิงนาน ป.๔ –ป.๖ 

เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนนาน ช้ันป.๔-ป.๖ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๔๖. ด.ช.คงศักดิ์   บุญโล่ห ์
 

การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน
ปล่อยด้วยมือ ป.๔ – ป.๖ 

เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนไกล ช้ันป.๔-ป.๖ 

รองชนะเลิศ
อันดับ๑ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๔๗. ด.ช.ดนุสรณ์   ถาวรวงศ์เพชร การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน
ปล่อยด้วยมือ ป.๔ – ป.๖ 

เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนไกล ช้ันป.๔-ป.๖ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

  การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนนาน ช้ันป.๔-ป.๖ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

ร.ร.วัดอินทาราม 

๔๘. ด.ช.พบธรรม   พ่ึงสัย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu speech) ป.๑ – ป.๓ 

เหรียญเงิน สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๔๙. ด.ช.วงศธร  มโนหรทัต การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu speech) ป.๔ – ป.๖ 

เข้าร่วม สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรม Scramble (เรียง
ค าศัพท์) ป.๔-ป.๖ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๕๐. ด.ช.ธนภูมิ   ดัดแวว การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวั และ
โยนบอล 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๕๑. ด.ช.ปัญญา ไชยแสนทา การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวั และ
โยนบอล 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนนาน ช้ันป.๑-ป.๓ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

  การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนนาน ช้ันป.๑-ป.๓ 

ได้เข้าร่วม ร.ร.วัดอินทาราม 

๕๒. ด.ช.พงศกร  แตงโสภา การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวั และ
โยนบอล 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๕๓. ด.ช.รัชชานนท์  บุญเพ็ง การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวั และ
โยนบอล 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนนาน ช้ันป.๑-ป.๓ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๕๔. ด.ช.วรโชติ   ครามสูงเนิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวั และ
โยนบอล 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

  การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนไกล ป.๑-ป.๓ 

รองชนะเลิศ
อันดับ๒ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๕๕. ด.ช.วุฒิกร  ศรีษะแก้ว การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวั และ
โยนบอล 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

๕๖. ด.ช.จักรภัทร  โกนันท์ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและคาดคะเน
และการสะกดรอย ป.๔ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๕๗. ด.ญ.ณัฐกานต์  เทศทอง การแข่งขันการใช้เข็มทิศและคาดคะเน
และการสะกดรอย ป.๔–ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๕๘. ด.ช.ธนภูมิ  ล้อไป การแข่งขันการใช้เข็มทิศและคาดคะเน
และการสะกดรอย ป.๔ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๕๙. ด.ญ.พรพิมล  สรรพศรี การแข่งขันการใช้เข็มทิศและคาดคะเน
และการสะกดรอย ป.๔ – ป.6 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๖๐. ด.ญ.อุษา  สุขทองค า การแข่งขันการใช้เข็มทิศและคาดคะเน
และการสะกดรอย ป.๔ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๖๑. ด.ญ.เบญจวรรณ  ฟูสุวรรณ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและคาดคะเน
และการสะกดรอย ป.๔ – ป.๖ 

เหรียญทอง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๖๒. ด.ญ.นัทธ์ชนัน  ธรรมขันติพงษ์ การปั้นดินน้ ามันปฐมวัย เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๖๓. ด.ญ.พิรดา  บรรจง การปั้นดินน้ ามันปฐมวัย เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๖๔. ด.ญ.ยุวรัตน  ภูมิภาค การปั้นดินน้ ามันปฐมวัย เหรียญทองแดง สพป.นนทบุรีเขต ๒ 
๖๕. ด.ญ.ณัฐพัชร  บุญคุ้ม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ ปฐมวัย 
เข้าร่วม สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๖๖. ด.ญ.อรณภา  ทองขาวข า การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย 

เข้าร่วม สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๖๗. ด.ช.ทิวากร  จันทวงษ์ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย 

เข้าร่วม สพป.นนทบุรีเขต ๒ 

๖๘ ด.ญ.ประภัสสร  พุ่มเรือง การแข่งขันกิจกรรมเขียนค าศัพท์ Stop 
the bus ช้ันป.๔-ป.๖ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๖๙ ด.ญ.จิราวรรณ  ไล้เวียน การแข่งขันกิจกรรมเอแม็ท เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๗๐ ด.ญ.นันทยา  ปัณโคตร การแข่งขันกิจกรรมเอแม็ท เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๗๑ ด.ญ.ณัฐยมล  จิตกาญาติ การแข่งขันกิจกรรมเขียนค าศัพท์ Stop 
the bus ช้ัน ป.๑-ป.๓ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๗๒ ด.ญ.ณัฐณิชา  ศรีพิศ การแข่งขันกิจกรรมเขียนค าศัพท์ Stop 
the bus ช้ัน ป.๑-ป.๓ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๗๓ ด.ช. แสง การแข่งขันกิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษ
พับ ประเภทร่อนไกล ป.๑-ป.๓ 

รองชนะเลิศ
อันดับ๒ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

  การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ 
ประเภทร่อน ป.๑-ป.๓ 

ได้เข้าร่วม ร.ร.วัดอินทาราม 

๗๔ ด.ญ.กนกวรรณ  ถึกเกิด การแข่งขันกิจกรรมอ่านท านองเสนาะ 
ไพเราะจับใจ ช้ันป.๔-ป.๖ 

เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

๗๕ ด.ช.ธนเดช  ชาญสมร การแข่งขันกิจกรรม Scramble (เรียง
ค าศัพท์) ป.๑-ป.๓ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรำงวัล ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

๗๖ ด.ช.พงศกร  งาตา การแข่งขันกิจกรรมโปรแกรม Paint เข้าร่วม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นนทบุร ี

  การแข่งขันการสร้างภาพด้วยโปรแกรม 
Paintป.๔-ป.๖  

ได้เข้าร่วม ร.ร.วัดอินทาราม 

๓.๔ ผลกำรส ำรวจเข้ำศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัดตาล มีจ านวน ๓๘ คน 

โรงเรียน จ ำนวน (คน) 

เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี ๑๖ 
ปำกเกร็ด ๘ 
ปทุมวิไล ๓ 
ปทุมธำนี นันทมุนีบ ำรุง ๒ 
มัธยมสังคีตวิทยำ ๒ 
วัดบำงคูวัด ๑ 
นวมินทรำชินุทิศหอวัง นนทบุรี ๑ 
สำรสำสน์วิเทศบูรพำ จ.ชลบุรี ๑ 
โพธิ์ทอง จินดำมณี จ.อ่ำงทอง ๑ 

รวม ๓๕ 

๓.๕ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 ๓.๕.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  ร้อยละ ๗๐ 
  ๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ ๖๕ 
  ๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ “ความสามารถใน

การสื่อสาร” 
ร้อยละ ๗๐ 

  ๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
  ๕) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ 

ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ จากการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน / สะเต็มศึกษา ฯลฯ 
ร้อยละ ๗๒ 

  ๖) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๙๐ 

  ๗) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ 
  ๘) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ร้อยละ ๙๗ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๖ 
๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๕ 
๓) ผู้เรียนรู้จักและมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๕ 
๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๕ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและนโยบายของต้นสังกัด และมีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมทั้งใช้วงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๓ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๔ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครู (PLC) อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๖ สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ ๑๐๐  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม

ที่เป็น Active Learning จนผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

ร้อยละ ๘๒ 

๓.๒ ครูผู้สอนจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการ
เผยแพร่ในวงวิชาการ 

ร้อยละ ๘๕ 

๓.๓ ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
๓.๔ ครูผู้สอนมีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกัน

ก าหนดข้อตกลงในชั้นเรียน มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และไม่ใช้
วิธีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี 

ร้อยละ ๙๕ 

๓.๕ ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ
วัดประเมินผลที่หลากหลาย และตรงตามสภาพจริง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๕ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

ร้อยละ ๙๕ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยภำพรวม  

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และให้ทุกภาคส่วน เช่น กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง 
 

จุดเด่นระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามล าดับ มีการ

แบ่งงานมอบหมายความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง ด าเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
เฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนและพัฒนาตนเอง เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนอย่าง
เหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
พัฒนาผู้บริหารและครูอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในยุค ๔.๐ พร้อมทั้งน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษา การสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ และน าไปอบรมหรือ
ศึกษาดูงานสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และควรให้ความรู้ในระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้กับบุคลากรที่บรรจุใหม่ ได้มีความเข้าใจมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
- ควรมีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความครอบคลุม  ทั่วถึง ตามตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบท 
- ควรมีการจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนการสอน วัสดุการสอนของครูให้เป็นระบบ สามารถพัฒนา

ผู้เรียนและที่ช่วยส่งเสริมการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ให้มากข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

๓.๕.๒ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน : ปฐมวัย 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ร้อยละ ๘๕ 

   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   ร้อยละ ๘๕ 
   ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๘๐ 
   ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้   

ร้อยละ ๙๐ 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร ระดับยอดเยี่ยม 
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ  ๑๐๐ 

   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 

   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ  ๑๐๐ 

   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภ ัยและเพียงพอ ร้อยละ  ๑๐๐ 

    ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ 

ร้อยละ  ๑๐๐ 

  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ร้อยละ  ๑๐๐ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     ร้อยละ ๘๕ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข    ร้อยละ ๘๕  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    ร้อยละ ๘๐ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป   

  ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ ๘๕ 

สรุปผลกำรประเมินภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยภำพรวม  

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเลิศ มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และให้ทุกภาคส่วน เช่น กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
สามารถพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .... 
 

จุดเด่นระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามล าดับ มีการ

แบ่งงานมอบหมายความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง ด าเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีศักยภาพ และมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ใน

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

ระดับท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ครูอนุบาลมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง เรียนรู้เทคนิค
วิธีการสอนและมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก 
จุดที่ควรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

พัฒนาผู้บริหารและครูอนุบาลอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถมีบทบาทในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การจัดการศึกษา ในการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพและมีทักษะทางเทคโนโลยี 
รวมทั้งการไปอบรมหรือศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและควรให้ความรู้ในระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรที่บรรจุใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึนจากเดิม 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

- ควรมีระบบการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฐมวัย ที่มีความครอบคลุมสอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดและบริบทท้องถิ่น  

- ควรมีสื่อการเรียนการสอน วัสดุการสอนของครูปฐมวัยที่ตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ปี ๒๕๖๑ ท าให้สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพและท่ีช่วยส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มากขึ้น 

๓.๖ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
๓.๖.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมในการศึกษาขั้นต่อไป ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาคามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมำก 

 จากตารางสรุปได้ว่า สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระดับปฐมวัย ๑๒ ตัวบ่งชี้  ได้รับระดับดีมากท้ัง ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
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๓.๔.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 

ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมำก 

 จากตารางสรุปได้ว่า สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ระดับประถมศึกษา  ๑๒  ตัวบ่งชี้   
ได้รับระดับดีมาก  ๑๐  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ และ ๑๒   
ได้ระดับดี   ๒  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ และ ๖ 

๓.๖.๓ ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 ด้ำนผู้เรียนปฐมวัย 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์   และจินตนาการ   โดยให้ผู้เรียน
ได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการอย่างอิสระ  ครูไม่ควรก าหนดกรอบความคิดให้ 
 ด้ำนผู้เรียนประถมศึกษำ 

๑. ผู้เรียน  ควรได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์   คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์   คิดอย่างเป็นระบบ   มีวิจารณญาณ  คิดไตร่ตรอง   และคิดอย่างมีวิสัยทัศน์   โดยจัดกิจกรรม
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พัฒนาผู้เรียนให้หลากหลาย   เช่น   จัดประกวดโครงงานทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นทดลอง   แข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิชาการ   แข่งขันโต้วาที   เป็นต้น 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษให้มี
ความรู้ทักษะ   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยการจัดสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้ำนครูปฐมวัย   
สถานศึกษาควรจัดสรรอัตราก าลังครูให้เพียงพอ  และขยายห้องเรียนให้สัดส่วนของผู้เรียนต่อครูและ

ผู้เรียนต่อห้อง   เป็นไปตามเกณฑ์ของก.ค.ศ.   และส่งครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   และอบรมด้านการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนให้ถูกต้อง
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านและเหมาะสมกับวัย 

ด้ำนครูประถมศึกษำ 
๑. ควรพัฒนาครูให้มีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ควรพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และคณิตศาสตร์   ให้มีความรู้ความเข้าใจและ

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยครูสอนในกลุ่มสาระดังกล่าว   ได้มีโอกาส
เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างทั่วถึง 

ด้ำนผู้บริหำร 
๑. ควรพัฒนาระบบการประเมินแผนและโครงการให้มีความครอบคลุม   ครบถ้วนตามตัวชี้วัดอย่าง

ชัดเจน   โดยด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องสัมพันธ์กันในขณะที่ด าเนินการ   ตามโครงการนั้นๆ  และ
สามารถประเมินค่าเป็นสถิติที่เที่ยงตรงตามสภาพจริงและเปรียบเทียบกับเป้าหมายได้   และปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ   น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาแผนและโครงการในปีต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผลและ
ชัดเจน 

๒. ควรจัดสื่อการเรียนการสอน   วัสดุการเรียนการสอนให้แก่ครูน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และจินตนาการของผู้เรียนให้
มากยิ่งขึ้น 

๓. ควรปรับปรุงพัฒนาห้องพิเศษ   เช่น  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Sound  
Lap )  เป็นต้น   ให้สามารถใช้การเรียนการสอนอย่างจริงจัง   สมประโยชน์  และควรจัดให้สวย  สะอาด  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องวิทยาศาสตร์   ควรให้มีการเรียนรู้ด้วยการทดลอง  การ
ปฏิบัติการตามทักษะวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น 

๓.๖.๔ กำรนิเทศภำยใน 
๑. ควรท าการแบ่งแยกการบริหารจัดการออกจากส่วนของระดับประถมศึกษาให้ชัดเจน  คือให้มอง

เหมือนว่า สถานศึกษามีการจัดการเรียน ๒ โรงเรียนคือ โรงเรียนปฐมวัย และโรงเรียนประถมศึกษา ดังนั้น การ
สรุปผลการด าเนินงาน และการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรท าแยกส่วนให้ชัดเจน 

๒. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจาก ๑๑ มาตรฐาน ควรมีการสรุปผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
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๓. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบดูแลการท าประกันคุณภาพภายใน ต้องมีการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด จาก ๑๑ มาตรฐานไว้ที่เป็นส่วนกลาง มาจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ในไฟล์งานสถานศึกษาที่สามารถ
เรียกใช้งานได้ทันท่วงที 
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๔. ประมำณกำรรำยรับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๖๓) 

ที ่ หมวดเงินงบประมำณ/รำยละเอียด/โครงกำร 
จ ำนวน
ผลผลิต 
(คน) 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
หมำย
เหตุ 

เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

 ยอดยกมำจำกปีที่แล้ว - ๑๙๐,๐๐๐ -  
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดเงินอุดหนุนรำยหัว 
๑. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(รายหัว)

๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา(๑,๗๐๐ บาท/ปี) 
- ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ๒ จ านวน ๔๐ คน 
- ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ๓ จ านวน ๓๖ คน 

๑.๒ ระดับประถมศึกษา(๑,๙๐๐ บาท/ปี)  
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๕๖ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน  ๕๘ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๕๑ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๔๙ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน  ๔๖ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  ๔๓ คน 

 ๒.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
         ๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา (๔๓๐ บาท/ปี) 

- ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ๒ จ านวน ๔๐ คน 
- ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ๓ จ านวน ๓๖ คน 

๑.๒ ระดับประถมศึกษา( ๔๘๐ บาท/ปี)  
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๕๖ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน  ๕๘ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๕๑ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๔๙ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน  ๔๖ คน 
       - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  ๔๓ คน 

 
 

๗๖  
 
  

๓๐๓  
        
  
 

 

 

 

๗๖ 
 

๓๐๓ 
 
 
 
   

 
 

๑๒๙,๒๐๐ 
 
 

๕๗๕,๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒,๖๘๐ 
 
 

๑๔๕,๔๔๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ งบสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงตะไนย์ 
๑.โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนทุกคน  
(๒๐ บาท/คน/วัน) 
๒. ค่าอาหารเสริมนม (๗.๘๒บาท/คน/วัน) 

  
๓๗๙   

 
๓๗๙ 

 
- 
 
- 

 
๑,๕๑๖,๐๐๐ 

 
๖๘๑,๖๖๙ 

 
๒๐๐ วัน 

 
๒๓๐ วัน 

๓. งบอ่ืนๆ 
๑. เงินรายได้สถานศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 รวม  ๑,๐๗๓,๐๒๐ ๒,๑๙๗,๖๖๗  

รวมทั้งสิ้น ๓,๒๗๐,๖๘๙ 
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ส่วนที่ ๒ 
 

 

 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำ 
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนวัดตาล ให้ด าเนินการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์แนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน /Strengths and weakness) และสภาพแวดล้อม
ภายนอก(โอกาสและอุปสรรค/ Opportunities and Threats) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุม   ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน ซึ่งผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดตาลในปีการศึกษา มีดังนี้ 

๑. ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 

๑.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :   กำรศึกษำปฐมวัย 

๑.๑.๑ จุดเด่น/จุดแข็ง (Strengths) 

ด้ำนผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ซื่อสัตย์และประหยัด ไม่รังแกเพ่ือน   
มีมารยาทดี   ร่างกายแข็งแรง   รู้จักสุขภาพอนามัยดี   ร่าเริงแจ่มใส   รักครู   รักเพ่ือน   ท ากิจกรรมร่วมกัน
ได้อย่างดี   สนใจธรรมชาติ   ท างานศิลปะอย่างมีความสุข   ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว   ประกอบดนตรี  
เล่นเกมและออกก าลังกายได้อย่างสนุกสนาน สามารถคิดวิเคราะห์  บอกคุณลักษณะสิ่งของ  ความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงและจัดประเภทสิ่งของได้   คิดปัญหาที่ง่ายๆได้   สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ -เล็กท ากิจกรรมต่างๆได้   
ใช้ประสาทสัมผัส  รับรู้สิ่งต่างๆได้ดี  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  บอกเล่าเรื่องราวได้ชัดเจน  รู้จักสังเกตจดจ า  
เชื่อมโยงความรู้เรื่องของตนเอง   ธรรมชาติใกล้ตัวได้ดี   สนใจใฝ่รู้   สนุกกับการเรียนรู้   เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกันได้ด ี
 ด้ำนคร/ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ครูมีคุณวุฒิ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถ  มุ่งม่ันในการท างาน  ในการจัดการเรียน
การสอน  จัดประสบการณ์  วัดผลและประเมินผลการพัฒนาการ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 ด้ำนผู้บริหำร/กำรบริหำรจัดกำร  
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการบริหารงานโรงเรียนเป็น
ฐาน (School Base Management)  มีการกระจายอ านาจจากผู้บริหารไปสู่หัวหน้าฝ่าย  สู่ครูปฏิบัติ    มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีความสัมพันธ์ชุมชน  มีสื่อเทคโนโลยี  อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม  
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,อบต.) สนับสนุนส่งเสริมให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลืออย่างดี 
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๑.๑.๒ จุดควรพัฒนำ/จุดอ่อน (weakness) 

ด้ำนผู้เรียน 
 ควรพัฒนาด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์   การจินตนาการของนักเรียน 

ด้ำนคร ู     
ควรเพิ่มอัตราก าลังให้มีครูมากข้ึน และตรงตามสาขาวิชาเอก  รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความสามารถจัด

ประสบการณ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี และครูมีภาระงานนอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน งานนโยบาย ค่อนข้างมาก  มีโครงการอบรม พัฒนาครูที่ไม่ตรงตามความต้องการมาก
เกินไป  ท าให้ไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

ด้ำนผู้บริหำร/กำรบริหำรจัดกำร 
 ควรพัฒนาระบบการประเมินแผนและโครงการ   โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุม
ครบถ้วนทุกด้าน   ทุกขั้นตอนโดยทันที  ที่ด าเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง   และมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนางานในขั้นต่อไป 

๑.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :   กำรศึกษำประถมศึกษำ 

๑.๒.๑ จุดเด่น/จุดแข็ง (Strengths) 

ด้ำนผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีวินัย   มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต   มีความกตัญญู  เมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รู้จักประหยัด  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดี สุขภาพแข็งแรง รักการออกก าลัง
กาย   รักษาสุขอนามัยได้ดี   ปลอดจากสารเสพติด   และโรคภัยต่างๆกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี   สนใจร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ดนตรี  กีฬา  นันทนาการดี  สนใจรักการอ่าน  
ใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ได้ดี  ขยันท างาน  สามารถท างานร่วมกันได้  มีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ด้ำนคร ู
 ครูมีวุฒิความรู้  ความสามารถเหมาะสม  มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ  เอาใจใส่งานดีมาก  จัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ดี 

ด้ำนผู้บริหำร 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง   สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร   มีการจัดกิจกรรมและ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี มีหลักสูตร
และการจัดประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) อย่างดียิ่ง ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี  ท าให้มีสื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ค่อนข้างสมบูรณ์ 
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๑.๒.๒ จุดควรพัฒนำ/จุดอ่อน (weakness) 

ด้ำนผู้เรียน 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET,NTยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขาดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแบบองค์รวม  การสรุปความคิดอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดไตร่ตรอง  และนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียน  เนื่องจากนักเรียนที่เข้าเรียนทางโรงเรียนไม่
สามารถคัดเลือกได้  ท าให้มีนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา เข้ามาเรียนร่วม 

ด้ำนคร ู     
พัฒนาครู   ด้านทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการน าหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลายเน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในการคิด  และครูมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  งานนโยบายค่อนข้างมาก  มีโครงการอบรม  พัฒนาครูที่ไม่ตรงตามความต้องการมากเกินไป      ไม่
สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และมีครูไม่สอนตรงตามวิชาเอก  

ด้ำนผู้บริหำร 
 สถานศึกษาพัฒนาด้านการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร  ควรให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการประเมิน  และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา   และพัฒนาระบบการประเมินแผนและ
โครงการ   โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน  ทุกข้ันตอน และมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานในและมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานและมีงานนโยบาย งาน
เร่งด่วนค่อนข้างมากกว่างานตามภาระหน้าที่ การบริหารจัดการ  ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีเวลาไม่
เพียงพอ 

๒. ปัจจัยภำยนอกสถำนศึกษำ 

๒.๑ โอกำส (opportunities) 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ., อบต.) ผู้ปกครอง ชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณ 

ครูและบุคลากรในการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องทุกปี 
๒. สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ของโรงเรียนอยู่ใกล้กับแม่น้ าเจ้าพระยา และแหล่งชุมชนท้องถิ่น(มอญ) 

สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวได้อย่างดี 
๓. การคมนาคมระหว่างหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานราชการ ที่อยู่ใกล้โรงเรียน มีความ

สะดวกสบาย 

๒.๒ อุปสรรค (Threats)  
๑. สถานที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ในช่วงฤดูน้ าหลาก จะท่วมบริเวณโรงเรียน 

กระทบต่อการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดการศึกษา 
๒. การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและนักเรียน  ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน  และต้องย้ายตามผู้ปกครอง 
๓. ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพรับจ้าง  มีฐานะยากจนเป็นส่วนมาก 
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ส่วนที่ ๓ 

 

 
 

 
 
  

 

ทิศทำงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 กำรจัดกำรศึกษำ ถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ต้องบริการจัดการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดตาลได้ก าหนดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ความจ าเป็นเร่งด่วนทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่มาจากการมี
ส่วนร่วมคิด การวางแผน ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มาก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
กระบวนการ PDCA ไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

๑. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ  “พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรี
สินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบ
ศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” ในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ 

กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้ำน 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

๑) มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง 
 ๒) ยึดมั่นในศาสนา 
 ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

๒. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
 ๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
 ๒) ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 ๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 ๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

๓. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
 ๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรัก
งาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 ๒) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น และมีงาน
ท าในที่สุด 
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 ๓) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

๔. เป็นพลเมืองดี 
 ๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 ๒) ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมือง
ดี 
 ๓) การเปน็พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บ าเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 

๒. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก. บทน ำ 

ร ัฐ ธรรมน ูญแห ่ง ราชอาณาจ ัก รไทย พ .ศ .๒๕๖๐ หมวด ๕ หน ้าท ี่ของร ัฐ มาตรา ๕๔ 
บ ัญญัต ิว่า “ร ัฐต ้องด าเน ินการให้เด ็กทุกคนได้ร ับการศึกษาเป็นเวลาส ิบสองป ี ตั้ งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย ่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องให้จัดการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก ็บค ่าใช ้จ ่ายตามน ัยข ้อ ๓ 
ก าหนดว่า “ให้ ส่วนราชการท ี่เก ี่ยวข ้องกับการจัดการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานดำเนินการจัดการศ ึกษาข ั้น
พ ื้นฐาน ๑๕ ปีให ้มมีาตรฐานและค ุณภาพ โดยไม ่เก ็บค ่าใช ้จ ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห ่ง
ร ัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้ร ัฐพ ึงจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร์ชาต ิเป ็น เป ้าหมายการพ ัฒนาประเทศอย ่าง
ยั่งย ืนตามหล ักธรมาภิบาล เพ ื่อใช ้เป ็นกรอบในการจ ัดท าแผนต ่างๆ ให ้สอดคล ้องและบ ูรณาการก ัน
เพ ื่อให้เก ิดการผล ักด ันร ่วมก ันไปสู ่เป ้าหมายด ังกล ่าว” 

อน ึ่ง ยุ ทธศาสตร ์ชาต ิ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ ว ันที ่ ๘ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที ่ พัฒนาแลว้ ด้วยการพ ัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง” และได้ก าหนดย ุทธศาสตร์ใน
การ พัฒนาประเทศตามวิส ัยท ัศน ์ไว้ ๖ ย ุทธศาสตร ์ค ือ 

๑. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านความมัน่คง 
๒. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างความสามารถในการแข ่งข ัน 
๓. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการพัฒนาและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพทร ัพยากรมน ุษย์ 
๔. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม 
๕. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างการเต ิบโตบนค ุณภาพชีวิตที ่เป ็นม ิตรก ับสิ่งแวดล ้อม 
๖. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการปร ับสมด ุลและพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติ เป ็นอย ่างย ิ่ง เพราะเป ็นแนวทางในการพ ัฒนาประเทศท ี่ย ั่งย ืน โดยเฉพาะอย ่างย ิ่งย ุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิต ิและใน
ทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีดี่ เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า
ได้อย่างเต ็ม ศ ักยภาพ ซ่ึง“คนไทยในอนาคต จะต ้องม ีความพร ้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีพ ัฒนาการท ี่
ดีรอบด ้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี หลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษที ่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที ่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนา 
ตนเองอย ่างต ่อเน ื่องตลอดชีวติ ส ู่การเป ็นคนไทยท ี่มีทักษะส ูง เป ็นนวตักร น ักค ิด ผ ู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอ ื่น ๆ โดยมี ส ัมมาช ีพตามความถนัดของตนเอง” 

ด ังน ั้น เพ ื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชำติม ั่นคง ประชำชนมีควำมส ุข 
เศรษฐกิจพ ัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติย ั่งยืน” สำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำน ักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการ
ศ ึกษาแห ่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏ ิรูปประเทศ นโยบายร ัฐบาลที่ไดแ้ถลงนโยบายต ่อรัฐสภา 
เมือ่ว ันที ่๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยไดก้ำหนด ว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

ข. ว ิส ัยท ัศน ์
“สร ้ำงค ุณภำพท ุนมน ุษย์ ส ู่ส ังคมอนำคตท ี่ยั ่งย ืน” 

ค. พ ันธก ิจ 
๑. จ ัดการศ ึกษาเพ ื่อเสร ิมสร ้างความม ั่นคงของสถาบ ันหล ักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป ็นประม ุข 
๒. พ ัฒนาผ ู้เร ียนให ้ม ีความสามารถความเป ็นเล ิศทางว ิชาการเพ ื่อสร ้างข ีดความสามารถ

ในการแข ่งข ัน 
๓. พ ัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผ ู้เร ียนให ้มีสมรรถนะตามหล ักส ูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ

ที่ ๒๑ 
๔. สร ้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล ื่อมล้ าให ้ผ ู้เร ียนท ุกคนได ้ร ับบร ิการทาง 

การศ ึกษาอย ่างทั่วถ ึงและเท ่าเท ียม 
๕. พ ัฒนาผู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาให ้เป ็นม ืออาชีพ 
๖. จ ัดการศ ึกษาเพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพช ีวิตท ี่เป็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล ้อม ยึดหล ักปร ัชญาของ 

เศรษฐก ิจพอเพียง และเป ้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปร ับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระด ับ และจัดการศึกษาโดย
ใช้ 
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เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 
ง. เป้ำหมำย  

๑. ผ ู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม ั่นการปกครองระบอบ
ประชาธ ิปไตยอันม ีพระมหากษ ัตริย์ทรงเป็นประมุข มีท ัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีค ่าน ิยมที ่พงประสงค์ ม ีจ ิตสาธารณะ ร ับผ ิดชอบต ่อ
ส ังคมและผู ้อ ื่น ซื ่อส ัตย์ ส ุจร ิต ม ัธย ัสถ์ อดออม โอบออมอาร ีม ีวิน ัย ร ักษาศ ีลธรรม 

 ๒. ผ ู้เรียนท ี่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ ศิลปะ ดนตร ี กีฬาภาษา
และอื่นๆ ได ้ร ับการพัฒนาอย ่างเต ็มตามศ ักยภาพ 

๓. ผ ู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ค ิดริเร ิ่มและสร้างสรรค์นว ัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
ม ีสมรรถนะตามหล ักส ูตร และค ุณล ักษณะของผ ู้เร ียนในศตวรรษที ่ ๒๑ ม ีส ุขภาวะท่ี เหมาะสมตามว ัย 
ม ีความสามารถในการพ ึ่งพาตนเอง ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง และการเป ็นพลเม ือง 
พลโลกที ่ดี (Global Citizen) พร ้อมก ้าวสู ่สากล นำไปส ู่การสร ้างความสามารถในการแข ่งข ันของประเทศ 

๔. ผ ู้เร ียนท ี่ม ีความต ้องการจ าเป ็นพ ิเศษ (ผ ู้พ ิการ) กล ุ่มชาต ิพ ันธุ์ กล ุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนทีห่่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บร ิหาร ครู  และบ ุคลากรทางการศึกษาเป ็นบ ุคคลแห่งการเรียนรู้  ม ีความรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษาเพ ื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตท ีเป็นมิตรกับส ิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษา ม ีสมด ุลในการบร ิหารจัดการเช ิงบ ูรณาการ ม ีการกำกบ ต ิดตาม ประเม ินผล ม ีระบบ
ข ้อม ูลสารสนเทศ ท ี่มีประส ิทธิภาพและการรายงานผลอย่ าง เป็นระบบใช้ งานวิจ ัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

จ. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน ได้ กำหนดนโยบายประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งข ันของ
ประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับย ุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูป
ประเทศ ด ้านการศ ึกษา แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาติ ฉบ ับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 
แผนการศ ึกษา แห ่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ ่งสู่ Thailand ๔.๐ ด ังนี้ 

นโยบำยที ่๑ ด ้ำนกำรจ ัดกำรศ ึกษำเพ ื่อควำมม่ันคงของมนุษย ์และของชำต ิ
นโยบำยที ่๒ ด ้ำนกำรจ ัดกำรศึกษำเพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข ่งข ันของ
ประเทศ นโยบำยที ่๓ ด ้ำนกำรพ ัฒนำและเสร ิมสร ้ำงศ ักยภำพทร ัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที ่๔ ด ้ำนกำรสร ้ำงโอกำสในกำรเข ้ำถ ึงบร ิกำรกำรศึกษำที ่มี



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

คุณภำพ ม ีมำตรฐำนและลดควำมเหลื ่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที ่๕ ด ้ำนกำรจ ัดกำรศ ึกษำเพ ื่อพ ัฒนำคุณภำพช ีวิตท ี่เป ็นมิตรก ับ
ส่ิงแวดล ้อม นโยบำยที ่๖ ด ้ำนกำรปร ับสมด ุลและพ ัฒนำระบบกำรบร ิหำรจ ัด
กำรศึกษำ 

ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบำย  

นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศกึษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

บทน ำ  
นโยบายด้านการจัดการศกึษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ เป็นการจัดการศึกษา เพ่ือ

มุง่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม ั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข ม ีท ัศนคติท่ีดีต่อบ ้านเม ือง ม ีหล ักค ิดที่ถูกต ้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมองโลกท ี่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ ์มีจติสาธารณะ  มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครวั ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี ว ินัยและร ักษา
ศ ีลธรรม เป ็นผ ู้เร ียนท ี่ม ีความพร ้อม สามารถร ับม ีก ับภ ัยคกุคามร ูปแบบใหมทุ่กรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบต ่อความ
ม ั่นคง เชน่ ภ ัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การค ุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร ์และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู ่ไปกับการป ้องก ัน และแก้ไขปัญหาที ่มีอยู่ ในปัจจุบนัและท ี่อาจจะ
เกิดข ึ้นในอนาคต และเนน้การจัดการศึกษาให้เหมาะสม ส อดคล ้องก ับบริบทของพ ื้นฐาน สภาพทางภ ูมิศาสตร์ 
ด้านเศรษฐก ิจ และส ังคม ซ่ึงมีความแตกต ่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขต
พัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจังหวดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ ื้นท ี่เฉพาะ กล ุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผ ู้ด้อยโอกาส และกล ุ่มท ี่อยู่ในพ ื้นท ี่หา่งไกลทรุกนัดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนไดมี้โอกาสได้รบัการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขัน้
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
 

เป ้ำประสงค์ 
 ๑..  ผู้เร ียนทุกคนท ี่ม ีพฤติกรรมที่แสดงออกถ ึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป็นประม ุข 
 ๒. ผู้ เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ ดี ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง เป็นพลเม ืองด ีของชาติ ม ี
ค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีค ่าน ิยมท ี่พงึประสงค์ มี จิตสาธารณะ ม ีจ ิตอาสา รับผิดชอบต ่อครอบครัว ผู ้อ่ืนและ
ส ังคมโดยรวม ซ่ือส ัตย์ส ุจร ิต ม ัธย ัสถ์ อดออม โอบออมอาร ีม ีวิน ัย และร ักษาศ ีลธรรม 

๓. ผ ู้เรียนทุกคนม ีความร ู้ความเข้าใจและมีความพร ้อมสามารถรับม ือกับภัยค ุกคาม 
ทุกร ูปแบบท ี่มีผลกระทบต ่อความม ั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในช ีวติและ
ทร ัพย ์ส ิน การค ้ามน ุษย์ อาชญากรรมไซเบอร ์ และภัยพิบ ัต ิต ่าง ๆ เป ็นต ้น 

๔. ผ ู้เร ียนในเขตพ ื้นท ี่เฉพาะ เขตพัฒนาพ ิเศษเฉพาะก ิจจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับโอกาส
และการพัฒนาอย ่างเต ็มศ ักยภาพ และม ีค ุณภาพสอดคล ้องก ับบร ิบทของพื้นที่ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

๕. ผ ู้เรียนในเขตพื้นท่ี เฉพาะ กลุ่มชาติพ ันธุ์ กลุ่มผ ู้ด้อยโอกาส และกล ุ่มท ี่อย ู่ในพื้นท ี่ห ่างไกล
ทุรกันดาร เช ่น พ ื้นท ี่ส ูง ชายแดน ชายฝ ั่งทะเล และเกาะแก ่ง เป ็นต ้น ได ้ร ับการบรกิาร ด ้านการศ ึกษา
ขัน้พ้ืนฐานที ่ม ีค ุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต ้องการ 

ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ร ้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต ่อบ้านเมืองมีหล ักค ิดที่ถกูต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ ม ีค ุณธรรม จริยธรรม ม ีค ่าน ิยมทีพ่งึประสงค์  ม ีค ุณธรรม อัตลักษณ์ มีจติสาธารณะ มีจติ
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
 ๓. ร ้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพบิัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ร ้อยละของผู้ เรียนในเขตพัฒนาพ ิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย ่างเต ็มศ ักยภาพ และม ีค ุณภาพสอดคล ้องก ับบร ิบทของพ้ืนที่ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนทีเ่ฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ท ุรกันดาร เช่น พื้นท ี่ส ูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้ร ับการบริการ ด้านการศึกษาข ั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๖. จ านวนสถานศึกษาทีน่้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของพระบาทสมเด ็จพระ
ปรเมนทร รามาธิบดีศรีส ินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพ ัฒนาผู้เรียนให้มี คุณล ักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เร ียนแสดงออกถึง
ความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษ ัตร ิย์ทรงเป ็นประมุข 
ม ีท ัศนคต ิท ี่ดีต่อบ ้านเม ือง ม ีหล ักคดิท่ีถกูต้อง เป ็นพลเม ืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเน ินกำร 
๑. พ ัฒนำผู ้เร ียนให ้เป ็นพลเมืองด ีของชำต ิและเป ็นพลโลกท ี่ด ี

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้ เรียนใหม่ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติทดต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดทีถู่กต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเม ืองโลกท ี่ด ี  ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีค ่านิยมท่ีพึงประสงค์ ม ี
ค ุณธรรมอัตล ักษณ์ ม ีจ ิตสาธารณะ ม ีจ ิตอาสา ร ับผ ิดชอบต ่อครอบคร ัว ชุมชน และส ังคมและประเทศชาติ 
ซ ื่อส ัตย์ ส ุจร ิต ม ัธย ัสถ์ อดออม โอบออมอาร ีม ีวิน ัย และร ักษาศ ีลธรรม 

โดยม ีแนวทางการด าเน ินการ ด ังนี ้
๑.๑ ส ำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำข ั้นพ ื้นฐำน และส ำน ักงำนเขตพ ื้นที่กำรศึกษำ ส ่งเสร ิม

สน ับสน ุน ก าก ับ ต ิดตาม และประเม ินสถานศ ึกษาตามมาตรการที ่กำหนด 
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๑.๒ สถำนศ ึกษำ 
(๑) พ ัฒนาหลกัส ูตรของสถานศ ึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด ้านการศึกษา ของ

พระบาทสมเด ็จพระปรเมนทรรามาธ ิบด ีศร ีสุนทร มหาวช ิราลงกรณฯ พระวช ิรเกล ้าเจ  ้าอย ู่ห ัว 
และหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบ ูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนด 

(๒) จัดบรรยากาศส ิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบ ันหลกัของชาต ิ  ยึดม ั่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษัตริย์ทรงเป ็น
ประม ุข ม ีท ัศนคต ิท ี่ด ีต่อบ้านเม ือง ม ีหล ักค ิดทีถ่ ูกต ้อง เป ็นพลเม ืองดีของชาติ และพลเม ืองโลกท่ี ดี มี
ค ุณธรรมจร ิยธรรม ม ีค ่าน ิยมท ี่พ ึงประสงค์ ม ีคุณธรรมอ ัตล ักษณ์ ม ีจิตสาธารณะ ม ีจ ิตอาสา รับผ ิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบออมอาร ีม ีวิน ัย 
และร ักษาศ ีลธรรม 

๒ . พ ัฒนำผู้เร ียนมีควำมให้มีควำมพรอ้มสำมำรถร ับม ือกับภ ัยค ุกคำมท ุกร ูปแบบ ท ุกระด ับ
ควำมร ุนแรง ท ี่มีผลกระทบต ่อควำมมั่นคงของประเทศ 

เป ็นมาตรการในการพ ัฒนาผู้เร ียนให้มีความรู้ ความสามารถในการร ับม ือก ับภ ัยคุกคาม 
ร ูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทกระดับความร ุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร ์และภัยพิบัติต ่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ การ
ป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหาท ี่ม ีอยู ่ในป ัจจ ุบ ัน และที ่อาจจะเก ิดขึน้ในอนาคต 

โดยม ีแนวทางการด าเน ินการ ด ังนี ้
๒.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำน ักงำนเขตพื้นที่กำรศ ึกษำ 

ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ก าก ับ ต ิดตาม และประเม ินสถานศ ึกษาตามมาตรการที ่ก าหนด 
๒.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) พ ัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู้ให้ผ ู้เรียนม ีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว 

กับภัยค ุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภ ัยจากยาเสพติดความรุนแรงการคุกคามในช ีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร ์ภัยพิบตัิและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(๒) ม ีมาตรการและแนวทางการป ้องกันยาเสพต ิดในสถานศ ึกษาและช ุมชน  
(๓) จ ัดสภาพแวดล ้อมภายในสถานศึกษาให ้ม ีความมัน่คงปลอดภ ัย 
( ๔ ) ม ีระบบการดูแลต ิดตามและช่วยเหลือผู้เร ียนในการแก้ปญัหาต่างๆ ได้รับค าปรึกษาชี้แนะ

และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
๓. กำรจ ัดกำรศึกษำในเขตพ ัฒนำพิเศษเฉพำะก ิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

สำน ักงานคณะกรรมการการศกึษาข ั้นพื้นฐานดำเนินแผนงานโครงการตามยทุธศาสตร์
การศกึษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจ ังหวดัชายแดนภาคใต้ (พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ) 
กระทรวงศ ึกษาธิการ ตามย ุทธศาสตร ์๖ ข ้อ ค ือ 

๑. การศ ึกษาเพ่ือเสร ิมสร ้างความมัน่คง 
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๒. การผล ิตและพ ัฒนาก าล ังคนให ้ม ีสมรรถนะในการแข ่งข ัน 
๓. การพ ัฒนาศ ักยภาพคนท ุกช่วงวัยและการสร ้างส ังคมแห ่งการเร ียนรู้ 
๔. การสร ้างโอกาสความเสมอภาคและเท ่าเท ียมก ันทางการศ ึกษา 
๕. การศ ึกษาเพ่ือเสร ิมสร ้างค ุณภาพชีวิตท ี่เป ็นม ิตรก ับสิ ่งแวดล ้อม 
๖. การพัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา  

โดยม ีแนวทางการด าเน ินการ ด ังนี้ 
(๑ ) สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน  ดำเน ินการจ ัดการศึกษาขัน้พ ื้นฐาน

ในพื้นท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้อย ่างม ีค ุณภาพ  ตามมาตรฐานบนพ ื้นฐานความหลากหลายใน
วัฒนธรรมทีส่อดคล ้องก ับอัตล ักษณ ์ วิถ ีชีวิตและความต ้องการของชุมชน 

( ๒ ) สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส ่งเสร ิมและสร ้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

(๓ ) สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส ่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในพ ื้นที่จังหว ัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทร ัพย ์ส ิน 

(๔) สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศ ึกษาให ้ม ีขวัญและกำล ังใจในการปฏิบัต ิงานในพ้ืนท ี่เสี ่ยงภัย 

๔. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ 
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพ ันธุ์ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ 
แก ่ง ได ้ร ับการบร ิการด ้านการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐานท ี่ม ีค ุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต ้องการ 

โดยม ีแนวทางการด าเน ินการ ด ังนี้ 
๔.๑ สำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขัน้พืน้ฐำน และสำน ักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศ ึกษำ 
( ๑ ) สน ับสน ุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ส ูงในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก ่ง และที่ดูแลหอพ ักนอนตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
( ๒ ) จ ัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถ่ินทรุกนัดาร ชายแดน 

ชายฝั่งทะเล และเกาะแกง่  ให้จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเก ิดจิตส าน ึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(๓) สร ้างเวท ีการแลกเปล ี่ยนเร ียนร ู้ในประเด ็น “การพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาทีเ่หมาะสมกับสภาพ
บริบทของพ ื้นที่สงูในถ ิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก ่ง” ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดเวทีเสวนา 
การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

๔.๒ สถำนศ ึกษำ 
( ๑ ) พ ัฒนาร ูปแบบและวิธกีารจ ัดการเรียนรู้ สื่อการเรยีนรู้ และการว ัดและประเมินผลที่

เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
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ห่างไกลทุรกันดาร 
(๒) พฒันาคร ูใหม่ท ักษะการสอนภาษาไทยส าหร ับเด ็กท ี่ไม ่ได ้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 

 (๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพและภาษาท่ี ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 
 

นโยบำยที่ ๒  ด ้ำนกำรจัดกำรศ ึกษำเพ ื่อเพิ ่มควำมสำมำรถในกำรแข ่งข ันของ
ประเทศ บทนำ 

ย ุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างความสามารถในการแข ่งข ันให ้ความส าคัญก ับศ ักยภาพและคณุภาพ
ของทรัพยากรมนษุยเ์ป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล ื่อนส ำค ัญในกำรยกระด ับกำร
พฒันำประเทศในท ุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศทีพ่ ัฒนำแล้วมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักับ
นำนำประเทศ” ด ังน ั้น การพ ัฒนาศักยภาพและค ุณภาพผ ู้เรียนให้มีความเป ็นเล ิศทางวิชาการจ ึงมี ความจ าเป็น
อย ่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล ้องกัน โดยเน้นปรบัเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศ ึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีท ักษะที่ 
จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑ มีความเปน็เลิศดา้นทกัษะสื่ อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีทักษะ
ความร ู้ด้านดิจิทัล ( Digital Literacy)  เพ ื่อใช้เป ็นเคร ื่องม ือในการเร ียนร ู้ได้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ ม ีน ิสัยร ักการ
เรยีนร ู้และการพ ัฒนาตนเองอย่างต ่อเน ื่องตลอดชีว ิตสู่การเป ็นคนไทย ท ี่มีท ักษะว ิชาชีพช ั้นส ูงเป็นน ักค ิด เป ็น
ผ ู้สร ้างนว ัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืนๆ สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีความย ืดหยุ่นทางด ้านความค ิด สามารถท างานร ่วมก ับผ ู้อ ื่นได้ภายใต้ส ังคมที่ เป ็นพหุว ัฒนธรรม 
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีดี่ สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทัง้
ด้านร่างกายและจิตใจ 

เป ้ำประสงค์ 
 ๑. ผู ้เร ียนท ุกระด ับให ้ม ีความเป็นเล ิศ ม ีท ักษะที ่จำเป ็นในศตวรรษที ่๒๑  

๒ . ผ ู้ เร ียนม ีความเป็นเลศิตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพ ัฒนาทักษะวิชาชีพ เป ็น
น ักค ิด เป ็นผู ้สร ้างนวัตกรรม เป ็นนวัตกร 

๓. ผู ้เร ียนได ้ร ับโอกาสเข ้าสู ่เวท ีการแข ่งข ันระด ับนานาชาติ 

ต ัวชีว้ ัด 
 ๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด ้านการร ู้เรื่องคณิตศาสตร ์(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร ้อยละของผ ู้เร ียนท่ีม ีศ ักยภาพได ้ร ับโอกาสเขาสู ่เวท ีการแข่งข ันระด ับนานาชาติ 
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเน ินกำร 
พ ัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพน าไปสู่ความเป ็นเล ิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความ

สนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งข ันของประเทศ 
โดยม ีแนวทางด าเน ินการ ด ังนี้ 

๑. สำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขัน้พืน้ฐำน และสำน ักงำนเขตพืน้ท ี่กำรศึกษำ 
๑.๑  ศ ึกษาวิเคราะห์วจิัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
๑.๒ ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให้ส าน ักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาด าเน ินการว ัดแววความถนัดทางการเรียน

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดก ิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค ้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพ ัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตาม
ความตอ้งการและความถนัดของผู้เรียน 

๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตัง้แต่จ านวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสมวิธีการจัดสรรวิธีการด้านระบบบัญชี การ
เบิกจา่ย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นตน เพ่ือกระจายอ านาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๑.๔ ส ่งเสริมสนับสนุนใหส้ านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา จ ัดท าแผนงานโครงการ
และกิจกรรมเพ่ิมศกัยภาพผู้เร ียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนาท้ังด้านวิชาการ ด ้าน
อาชีพและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตัง้แต่ระด ับ สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

๑.๕ ก ากับต ิดตามและให้ความช่วยเหล ือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. สถำนศ ึกษำ 
๒.๑ ด าเน ินการวัดแววผ ู้เร ียนและพัฒนาข ีดความสามารถของผ ู้เร ียนตามศ ักยภาพและความถนัด

โดยจัดการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) เช ่นการจ ัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ 
ขั้นตอนหรือบ ันได ๕ ข ั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้เชงิบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน่ สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป ็นต ้น 
โดยส่งเสร ิมให้ครูจ ัดกิจกรรมการเร ียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 

๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุง่เน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เร ียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถน ัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เร ียน และจ ัดก ิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้
เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

๒.๓ สถานศึกษาพฒันาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

๒.๔ สง่เสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให ้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 

๒.๕ จ ัดกิจกรรมการเรียนรู้ให ้ผ ู้เรียนมีความเป็นเลิศในท ักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมนิผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุง่เน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคลโดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช ั้นมัธยมศึกษาปี่ที ่๓ และชั้นม ัธยมศ ึกษา
ป ีที ่ ๖ 

๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

นโยบำยที่ ๓ ด ้ำนกำรพ ัฒนำและสร ้ำงเสร ิมศ ักยภำพของทร ัพยำกรมน ุษย์ 
บทนำ 

นโยบายด ้านการพ ัฒนาและสร ้างเสร ิมศ ักยภาพของทร ัพยากรมน ุษย ์ม ุ่งเน้นการพ ัฒนาทรัพยากร
มน ุษย์เร ิ่มต ั้งแต่ประชากรว ัยเร ียนท ุกช่วงว ัย ตลอดจนการพ ัฒนา ครูและบ ุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

พ ัฒนำประชำกรว ัยเรียนทุกคนทุกชว่งวยัตัง้แต่ช่วงปฐมวัยประถมศึกษำและมัธยมศึกษำผู้เรยีนท ี่
มีควำมต้องกำรด ูแลเป็นพิเศษให้มีความพร้อมท ั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์ส ังคม และสต ิป ัญญา ม ี
ศ ักยภาพ ม ี ท ักษะความรู้ เป็นคนดี มีว ินัย เร ียนรู้ได้ด ้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเรียน ท่ีเหมาะสมสามารถด ารงชีวติอย่างมีค ุณคา่โดยการพ ัฒนาระบบการเร ียนรู้ ท่ีตอบสนอง
ต ่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ให้มีพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผ ู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ ทีเ่หมาะสมก ับตนเองได้อย ่างต ่อเน ื่อง แม้จะออกจากระบบการศ ึกษาแล ้ว 
รวมถ ึงความตระหน ักถ ึงพหุปัญญาของมนษุย์ทีห่ลากหลาย และการพัฒนาและรักษากล ุ่มผ ู้มีความสามารถ
พิเศษของพหปุัญญา แต่ละประเภทเสริมสร้างใหผู้้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พฒันาท ักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครูและบ ุคลำกรทำงกำรศ ึกษำ เป ็นผู้ท ี่มีบทบาทส าค ัญในการพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก ่ง ม ีค ุณภาพพร้อมส าหรับวิถชีีวิตในศตวรรษที ่๒๑ ครแูละบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหน ักถึง
ความส าคัญใน อาช ีพและหน้าที่ของตนโดยครูต้องมีจ ิตวิญญาณของความเป็นครู ม ีความรู้ ความสามารถอย ่าง
แท้จร ิง และเป ็นต ้นแบบด ้านค ุณธรรมและจร ิยธรรม  พ ัฒนาตนเองทางวิชาช ีพอย ่างต ่อเน ื่องเพื่อประโยชน์ ใน
การพัฒนาผ ู้เร ียนเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าทีก่ระตุ้น สร ้างแรงบ ันดาลใจ แนะน าวิธเีร ียนรู้และวิธีจ ัดระเบ ียบการสร ้าง
ความรู้ ออกแบบก ิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพฒันากระบวนการ
เรียนรู้เพือ่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เป ้ำประสงค์ 
๑. หล ักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ 
๒. ผ ู้เรยีนได ้ร ับการพ ัฒนาตามจ ัดม ุ่งหมายของหล ักส ูตรและม ีท ักษะความสามารถที่สอดคล ้องก ับ

ท ักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  ม ีความย ืดหย ุ่นทางด ้านความค ิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
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ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัติได้ 

๓. ผู ้เร ียนได ้ร ับการพัฒนาให ้ม ีความร ู้และท ักษะนำไปสู ่การพ ัฒนานวัตกรรม 
๔. ผ ู้เร ียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเช ื่อมโยงส ู่อาช ีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
๕. ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาให้มีศกัยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหม่สุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๖. คร ูเปล ี่ยนบทบาทจาก “คร ูผ ู้สอน” เป ็น “ Coach” ผ ู้ให้ค าปร ึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
๗. ครมีูความรู้ ความสามารถในการจ ัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ต ัวชีว้ ัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) 
๒. รอ้ยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที ๓ ทีมี่คะแนนผลการทดสอบความสามารถ พ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๓. ร ้อยละของผ ู้เร ียนท ี่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติข ั้นพ ื้นฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ช ั้นมธัยมศึกษาปีที ่๓ ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๖ 

ม ีท ักษะการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีท ักษะ
อาช ีพท ี่สอดคล ้องก ับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 

๕. ผ ู้เร ียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวติสามารถด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีด่ี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านรางกายและจิตใจ 

๗. ครมีูการเปลี่ยนบทบาทจาก “คร ูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให ้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเน ินกำร 

๑. พ ัฒนำหล ักส ูตรท ุกระด ับกำรศ ึกษำ 
เป ็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชงิสมรรถนะ สอดคล ้องก ับ

ท ักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เอ ื้อต ่อการพ ัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเปน็รายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน ท ั้ง
ทางด้านร ่างกายจิตใจอารมณ์ สงัคมและสติปญัญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 

ม ีแนวทางดำเน ินการ ด ังนี้ 
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๑.๑ สำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขัน้พืน้ฐำน และสำน ักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศ ึกษำ 
(๑) พ ัฒนาหลักสูตรท ุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท ั้ง ๔ ด ้าน (ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๒) ส ่งเสร ิมให้ครูปรับเปลี่ยนการจ ัดการเร ียนรู้ “ครูผู้สอน” เป ็น “Coach” ผู้อ านวยการการ

เรียนรู้  ผู้ให้ค าปรกึษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

๑.๒ สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พ ัฒนาผู้เร ียนเป ็นรายบ ุคคล (หลักสูตรเช ิงสมรรถนะ) และปร ับเปล ี่ยนการจ ัดการเร ียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

๒. กำรพ ัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู ้เร ียน 
๒.๑ กำรพ ัฒนำศ ักยภำพและคุณภำพของผู ้เร ียนระด ับปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยได้ร ับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคม และสติป ัญญา มีวินัย มีทักษะส ื่อสารภาษาไทย และมทัีกษะสื่อสารภาษาอ ังกฤษ (ฟัง พดู) 
และท ักษะด ้านด ิจ ิท ัล พร ้อมท ี่จะได ้ร ับการพัฒนาในระด ับการศ ึกษาที ่ส ูงขึ้น 

โดยม ีแนวทางด าเนินการ ด ังนี้ 
๒.๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศ ึกษำ 

(๑) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี
เว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ส ่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาและสถานศึกษา
เพื่อประเมินพัฒนาการเด ็กปฐมว ัย  และด าเนินการพ ัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้

ใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
(๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๒ สถำนศ ึกษำ 

(๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จ ัดสภาพแวดล ้อมทั ้ง
ในและนอกห ้องเร ียนให ้เอ้ือต ่อการพัฒนาการเร ียนรู้ 
 (๒) จ ัดการเรียนรู้สร้างประสบการณ์  เน ้นการเร ียนเป ็นเล ่น เร ียนร ู้อย ่างม ีความส ุข 
 (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) จ ัดหาส ื่ออุปกรณท่ี์มีคุณภาพเหมาะสมมีมาตรฐานและความปลอดภัย 
(๕) อภ ิบาลเด ็กปฐมว ัยให้ม ีส ุขภาวะที่ดี ร ่างกายสมบ ูรณ ์แข ็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้ 
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เจ ็บ 
(๖) สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้แกครอง ในการจัดการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการมีส่วน

ร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 (๗) สร ุปและรายงานผลการด าเน ินงานต ่อส าน ักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒.๒ กำรพ ัฒนำศ ักยภำพ และคุณภำพผู ้เร ียนระด ับประถมศึกษำ 
ผู้เรียนระดับประถมศ ึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จ ิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยม ีแนวทางด าเน ินการ ด ังนี้ 
๒.๒.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนกงำนเขตพื้นทีก่ำรศ ึกษำ 
 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการทีส่มวัยในทุกดา้น ทัง้ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ 

- เป ็นไปตามหล ักส ูตร 
- ม ีท ักษะการเร ียนร ู้ในศตวรรษที ่๒๑ 
- ม ีท ักษะการเร ียนร ู้ที ่เช ื่อมโยงสู ่อาชีพและการม ีงานทำสอดคล ้องก ับความ

ต ้องการของประเทศ 
- ม ีความรู้ และท ักษะด ้านวิทยาศาสตร ์นำไปสู ่การพัฒนานว ัตกรรม 
- ม ีความร ู้ความสามารถด ้านด ิจ ิท ัล (Digital) และใช้ด ิจ ิท ัลเป ็นเครื่องม ือในการ

เร ียนร ู้ได ้อย ่างม ีประส ิทธิภาพ 
- ม ีท ักษะทางด ้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป ็นเคร ื่องม ือในการ เร ียนรู้ ม ีน ิส ัยร ักการ

อ่าน ม ีท ักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 
(๒) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) น ักเร ียนชั้น

ประถมศึกษาป ีที ่๓ และด าเนินการประเมินรวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ ื่อทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติ
ข ั้นพ ื้นฐาน (O-NET) นกัเร ียนชั้นประถมศ ึกษาป ีที ่๖ ว ิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น 
 (๓) ส ่งเสร ิมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียนเต ็มตามศ ักยภาพสอดคล ้องก ับความสามารถ ความถน ัด และความสนใจ รวมถ ึงการวางพ ื้นฐานการ
เร ียนรู้เพื่อการวางแผนช ีว ิต และวางแผนทางการเง ินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 (๕) ด าเนินการตดิตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนากา ร 
 (๖) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
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สรุป และรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกจิกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(๒) จัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ

สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
- ความร ู้ทางวิทยาศาสตร ์และการต้ังคำถาม 
- ความเข ้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
- ความร ู้ทางว ิศวกรรม และการค ิดเพ ้อหาทางแก ้ป ัญหา 

 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถความถนัดและ
ความสนใจ  รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินทีเ่หมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ 

(๔) จัดกจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 

(๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
(๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
(๘) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
๒.๓ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 

ผู้เรียนระดับมธัยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปญัญา มวีินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑ มีทักษะด้านการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่๓ มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี 
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทีเ่ชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพทีส่อดคล้องกบั
ความตอ้งการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใตส้ังคมทีเ่ป็น
พหุ วัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ส ำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนกงำนเขตพื้นทีก่ำรศ ึกษำ 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทกุดา้นทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มคีวาม
ยืดหยุ่นทางดา้นความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร 
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- มีทกัษะการเรียนร ู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพ่ือใช้

เป็นเครือ่งมอืในการประกอบอาช ีพ 
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปส ู่การพัฒนานว ัตกรรม 
- ม ีความสามารถด้านด ิจิทัล ( Digital) และใช้ดิจิท ัลเป็นเครื่องมือในการเร ียนร ู้ได้

อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
- มีทกัษะทางด้านภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครือ่งมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มี

ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ 
(๒) ประสานการด าเน ินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ช ั้น

มัธยมศกึษาปีที ่๓ และช ั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ ว ิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน การ
เรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 (๕) จ ัดท าแผนงานโครงการ และก ิจกรรมเพ ิ่มศ ักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนกัคิด นักปฏิบัติ นักประดษิฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานว ัตกรรมในอนาคต รวมท ั้งจ ัด
ก ิจกรรมกีฬา การออกก าล ังกายและสน ับสน ุนให้ผู้เร ียนมีศักยภาพในการจดการสุขภาวะของตนเองให ้มีสุข
ภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวติอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

 (๖) ก าก ับ ต ิดตาม และให ้ความช่วยเหล ือสถานศ ึกษา 
๒.๓.๒ สถำนศึกษำ 

(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

(๒) ส่งเสริมครูให้จดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ ( STEAM Education) เช่น 

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 - ความร ู้ทางวิศวกรรมและการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
- ความร ู้และท ักษะในด ้านศ ิลปะ 

 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

 (๔) จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนทีมี่ความรู้ และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบติั นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกจิกรรมกีฬา การออกก าลง
กาย  และสนับสนุนให้ผู้เรียนมศัีกยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถด ารงชีวิต
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อย่างมีความสุขท้ังดา้นร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพได้ ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

 (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 

 (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒.๔ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 

เป ็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
ในร ูปแบบทีห่ลากหลาย เหมาะสมก ับบร ิบท และความต ้องการจำเป ็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

โดยแนวทางการด าเน ินการ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสใน
รปูแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

(๓ ) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

(๕) ส านกงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลง ครูและบุคล
กรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 

(๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดตี่อการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

(๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพฒันาระบบการให้บริการเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

(๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคเครือขา่ย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
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๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใชส้นับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำ 

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนา
วิธีการเรยีนรู้ของตนเอง  ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน สามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(๑ ) จดัหาพฒันาข้อมลูองค์ความรู้  สื่อวีดิโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของ ดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจทัิล ( Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจทัิล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถงึองค์ความรู้  และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

๓.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองคค์วามรู้ สื่อวิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือ

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
(๒) จัดการเรยีนรู้ผ่านระบบดิจทัิล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(๓) จัดกจิกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้

ผ่านระบบดิจิทัล 
๔. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิตและการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค ์มีการดึงดดู คัดสรร ผู้มีความสามารถส่งใหเ้ขา้มาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูทีมี่ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเปน็ผู้สร้างครูรุ่นใหมอ่ย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 

๔.๑  กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 
การผลิตครูทีมี่คุณภาพเป็นมาตรการ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครู

ที ่มีจติวิญญาณของความเป็นคร ูมีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จรงิ และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิต

ครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครู ของสถานศึกษา 
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(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดบัมัธยมศึกษาทีมี่ ทัศนคติทีดี่ต่ออาชีพครู เข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 

(๔)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ 

๔.๒  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นมาตรการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานจะต้องด าเนินการ เพ่ือให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถงึความส าคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพฒันาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม ่ปรับบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชนเรียน ท า
หน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบยีบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเปน็นักวิจยัพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครศึูกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือ
วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้
มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ทีเ่ชื่อมโยงกับความกา้วหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศกึษา สถาบันครุพัุฒนา หรือหน่วยงานอืน่ๆ จัดท าหลักสตูร การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนับสนุนให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสตูร ที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ( Career Path) 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทลั (Digital Literacy) การ
สอนดจิทัิล ( Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ของตน 

(๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูทีส่อนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดบัการพัฒนาทางดา้น
ภาษา(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะการคิดข้ันสูง ( Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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(๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - 
Face Training 

(๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด ด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

(๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น า
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาเปน็เครือ่งมอืในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทัง้ระบบตั้งแตก่ารจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดจิิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

๒) พัฒนาหลักสตูรเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรบผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดจิทัิล  ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

๕) พัฒนาครูให้มีความช านาญ ในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) 

 
นโยบำยที่ ๔ ด ้ำนกำรสร ้ำงโอกำสในกำรเข ้ำถ ึงบร ิกำรกำรศ ึกษำท ี่ม ีค ุณภำพ ม ี

มำตรฐำน และกำรลดควำมเหล ื่อมล ้ำทำงกำรศ ึกษำ 
บทนำ 

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการการศกึษาท่ีมีคุณภาพและมมีาตรฐานและการลดความ
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เหลื่อมล้ าทางการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่วาผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมอืง พืน้ที่
หา่งไกลทรุกนัดาร หรือกลุ่มเป้าหมายทีต้่องการการดูแลเป็นพเิศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
ต้ังแตร่ะดบัองค์กรปกครองทองถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดบัภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที ่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพข้อเทจ็จรงิ โดย
ค านงึถงึความจ าเป็น ตามสภาพพ้ืนที่ ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอันเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัด
การศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ 
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจทัิล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมอืในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตามสนับสนุน และประเมินผลเพือ่สร้างหลักประกนัสิทธิ์การได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

เป ้ำประสงค์ 
๑. สถานศกึษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโ ลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
๒ . สถานศกึษากบัองค์กรปกครองท้องถิน่ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 

ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที ่
๔. งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา มีเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และทีตั้งของสถานศึกษา 
๕. งบประมาณเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. น าเทคโนโลยีดิจทัิล (Digital Technology) มาเปน็เครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการ

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. พัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพือ่สร้างหลักประกนัสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพของประชาชน 

ต ัวชี้ว ัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนไดร้บัจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเทจ็จรงิ โดยค านึงถงึความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนทีภู่มิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
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และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
๓. ผู้เรียนได้รบัการสนับสนุน วัสดุอุ ปกรณ ์และอุปกรณดิ์จิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
๔. ครไูดร้บัการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
๕. สถานศกึษาได้รบัการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ 
๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมประสิทธิภาพ 
๗. สถานศกึษามรีะบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศกึษาที่มีระบบฐานขอ้มลูประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเน ินกำร 
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท ้องถิ่นภำคเอกชนหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องในกำร

จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

โดยม ีแนวทางการด าเน ินการ ด ังนี ้
๑.๑ ส ำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศ ึกษำ 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือกบัองคก์รปกครองระดับท้องถิน่ ภาคเอกชน 
หนว่ยงานที่เกีย่วข้องในการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(๒) จัดท าฐานข้อมลูประชากรวัยเรียนเพือ่เกบ็รวบรวมเชื่อมโยงขอ้มูลศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๑.๒ สถำนศ ึกษำ 
(๑) ร ่วมก ับองค์กรปกครองระด ับพ ื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนวางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสม กับบริบทของพนที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ชุมชนเอกชนและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งระดับ

พ้ืนทีจ่ดั ท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 
(๓) ร่วมกับองคก์รปกครองระดับพืน้ที่  จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) 

เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
(๔) ร่วมกับองคก์รปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถงึบริการการ

เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
(๕) ร่วมมือกบัองคก์รปกครองระดับพ้ืนที ่ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร

จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
(๖) ร่วมมือกบัองคก์รปกครองระดับพ้ืนทีจ่ัดอาหารอาหารเสริม (น ม) ให้ผู้เรียนอย่าง

เพียงพอ มีคุณภาพ 
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(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนทีส่นับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๒. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทใหม่คุณภำพและมำตรฐำนตำม
บริบทของพ้ืนที่ 

โดยม ีแนวทางการด าเน ินการ ด ังนี ้
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า

มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เป็นส าคัญ 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็กและ
สถานศกึษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศกึษาระดับต าบลโรงเรียน
ขนาดเล็กในพ้ืนทีห่า่งไกลและโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ 

๓. จ ัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรยีนท ุกกลุ่มและสถำนศึกษำทุกประเภท อย่ำงเหมำะสม และ
เพียงพอ 

เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเขา้ถงึการบูรการ การศกึษาที่
มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตร่ะดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศกึษา อย่างเพยงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเทจ็จรงิ โดยค านึงถงึ ความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนทีภู่มศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทนุการศกึษา เพ่ิมเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศกึษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

โดยม ีแนวทางการด าเน ินการ ด ังนี ้
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง ความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกด 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณและติดตามก ากบั
การใช้จา่ย งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส 

๔. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำร 
พ ัฒนำคุณภำพของผู ้เร ียน 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
สูง 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้ดจิิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรยีน ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์ดิจทิัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแตร่ะดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์ดิจทิัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครอูย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมอืในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธ
ภาพ 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 

 

นโยบำยที่ ๕  ด ้ำนกำรจัดกำรศ ึกษำเพือ่พ ัฒนำค ุณภำพช ีว ิตที่เป ็นม ิตรก ับสิ่งแวดล ้อม 
บทนำ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์ 
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนั” มา
เป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคูกั่บการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทัง้ ๑๗ เป้าหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดทีจ่ะผลักดนัด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมติิด้าน
สังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและ



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

ภายนอกประเทศอย่างบรูณา การโดยมีวิสัยทศันเ์พ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับวิสัยทศัน ์ดังกล่าว จึงได้น้อมน า ศาสตร์พระราชา หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเปน็ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป ้ำประสงค์ 
๑. สถานศกึษา นักเรยีนได้รบัการส่งเสริมด้านความรู้ การสรางจิตส านึกดา้นการผลิตและบริโภค ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. สถานศกึษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจดัท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมลู ด้านความรู้ เรื่อง 

ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔ . สถานศกึษามีการบูรณาการหลักสตูรกิจกรรม เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชมชนคาร์บอนต่ า 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนทุก

โรงเรียนใน สังกดัมกีารปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชมชน 

๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขตมีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรยีนรู้ การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 

๗. สถานศึกษาตน้แบบน าขยะมาใช้ประโยชน์ เพ่ือลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3 RS มาประยุกตใ์ช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขตมีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

ต ัวชี้ว ัด 
๑. สถานศึกษาในสังกดัมนีโยบายและจัดกจิกรรมให้ความรู้  ทีถู่กต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ

ผลิต และบริโภคท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติใช้ที่บา้นและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ ในรูปผลิตภัณฑ์ และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
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๓. สถานศึกษามีการบรูณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวของ 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรยีน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอตุสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรยีน สถานศึกษา มีการเกบ็ข้อมลูเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ
ด าเนิน กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้านและข้อมลูของ  Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 

๖. ครมีูความคิดสร้างสรรค ์สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. คร ูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมทีผ่่านกระบวนการคิดมาประยุกตใ์ช้ในโรงเรียน การ
จดัการเรยีนรู้  และประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสถานศึกษามกีารปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขยีวต้นแบบมีนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเน ินกำร 

๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒. จัดท าคูมื่อและพัฒนาสอนวัตกรรมในรปูแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
๓. จดัท าเกณฑ์ การประกวดโรงเรียนคารบ์อนต่ า และชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้

ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรยีน และจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมธัยมศึกษาและ
พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศ การเก็บข้อมลูการลดกา๊ซที่มีผลต่อปรากฏการณภ์าวะเรือนกระจก เช่น
คารบ์อนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบ และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นทีป่รึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนยก์ารเรยีนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 

๗. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 

๘. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขตเพ่ือด าเนินการตอ่
ยอดขยายความรู้ และสร้างเครื่อขา่ยโรงเรียนชุมชนและเชื่อมตอ่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มกีารจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ( Green office) 

๑๐. พัฒนายกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบดา้นการพัฒนาด้านการผลิต 
และบรโิภคท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่นการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์บอร ์๕ และผลิตภัณฑ์ทีมี่ฉลาก และ
สัญลักษณ ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ต่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมทดและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้ 
ประโยชน์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมด ี
Green city ด้านพลงังานการจัดการขยะ และน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบรโิภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนไดศึ้กษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็นมติร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือน าความรู้ มาประยุกตใ์ช้จดัท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคารบ์อนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชมุชน 

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศตดิตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์ และจัดพิมพ์ เว็บไซต ์ผลงานเพ่ือเผยแพร่ และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบำยที่ ๖  ด ้ำนกำรปร ับสมด ุลและพ ัฒนำระบบกำรบร ิหำรจัดกำรศ ึกษำ 

บทนำ 

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ  
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศกึษาให้สถานศกึษาหรือกลุ่มสถานศกึษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งดา้นการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปและปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับ ส านักงานทั้ง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาคโดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแตส่ถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตวัให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มหีนา้ที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต 
ความมัธยัสถ ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เขา้มามสี่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป ้ำประสงค์ 
 ๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ๒. หนว่ยงาน สว่นกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรมาภิบาล 
 ๔. หนว่ยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศกึษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธภาพการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ต ัวชี้ว ัด 
 ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง เป็นอิสระ 
 ๒. สถานศกึษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทนัสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมทีจ่ะปรับตวัให้ทนตอ่การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี่หน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
 ๓. สถานศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 ๔. สถานศกึษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทจุริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ๖. สถานศึกษาทุกแห่ง และหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 ๗. สถานศกึษาทุกแห่ง มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology) 
 ๘. สถานศกึษา ส านกงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และส านักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
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 ๙. สถานศกึษาทุกแห่งมรีะบบขอ้มลูสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเน ินกำร 
๑. ให ้สถำนศ ึกษำ หร ือ กลุ ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป ็นอิสระในกำรบร ิหำรจ ัดกำรศึกษำ 

เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศกึษามคีวามเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได ้

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ รปูแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้าง การก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบจ านวนกรรมการคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษาโดยให้ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาให้มี ความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที ่

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรอกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุน งานด้าน
ธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุและด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมีให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควร
แก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคลองกบการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอสิระในการบริหารและจัดการศึกษา 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และส านกงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่ น การบริหารจัดการ 
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

(๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศนูยก์ลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิต 

(๘) ส านกงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา น าผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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(๙) ส านกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนใหม่การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที ่

(๑๑) สถานศกึษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปโดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได 

(๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

๒. พ ัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ ื้นที่กำรศ ึกษำ เป ็นหน ่วยงำน มีควำมทันสมัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ของส านักงานทั้งระดับ ส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธภาพ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบ
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้พ้ืนทีเ่ป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 
(๖) สร้างความเข้มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิ ภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน
ฯลฯ 
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(๗) ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคมมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มี ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(๙) ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคม เขา้มามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๓. ปฏิรปูกำรคลังด้ำนกำรศกึษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจ ัดกำรศึกษำ โดยกำร

จัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ 
เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจทัิล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทีต้่องการปฏิรปูการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปน็เครื่องมือส าคัญในการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจนตั์วตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้
อย่างถูกต้อง  ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรร
งบประมาณให้แกผู่้เรียนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการ
จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจดการงบประมาณอดหนุน

ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ

งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
(๓) พัฒนาและประยุกตใ์ช้ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจนตั์วตนของ

ผู้เรียน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนรายบุคคลกับ
กระทรวงมหาดไทย 

(๔) พัฒนาระบบเบิกจา่ยงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน
ระบบธนาคาร 

๔. พ ัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล
เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และเกิดประโยชนสูงสุด 

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประ
สิทธิ-ภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมลูด้านต่างๆ ตั้งแตข้่อมลูผู้เรียน ข้อมลูครู ข้อมลูสถานศึกษาข้อมลู
งบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่ จ าเป็น มาวิเคราะห ์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมลูในการวางแผนการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์ของประเทศ  น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หนว่ยงานทุกระดับทัง้ระดบั IaaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทลั (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบ
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แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ้ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษาวิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ 

ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ Public Cloud ทั้งในระดบั IaaS Paas และ SaaS(๒) 
ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมลูของนักเรียนในฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมติต่าง ๆ 

(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบ พร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมลูเพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ทั้งภายในและนอกสังกดั อีกทั้งยงัเปน็ระบบกลางส าหรับใช้ในการพสิูจน ์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการ
ท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ 

(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมลูทรัพยากรมนุษย ์ด้านการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่สามารถเชื่อมโยง 
และบรูณาการข้อมลูด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกีย่วข้อง โดยการ
เชื่อมโยงขอ้มลูรายบุคคลที่เกี่ยวกบัการศึกษาการพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต 
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จดุอ่อน จุดแขง็ และศกัยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีนและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงาน  เชื่อมโยงถงึการพัฒนาครูเพ่ือให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้าใน
อาชีพตลอดจนพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแตร่ะดับปฐมวัยจนจบการศกึษาขัน้
พ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ 
 
๓. นโยบำยกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรีเขต ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

๒.๑ วิสัยทัศน ์
“จัดกำรศึกษำ  สร้ำงคนคุณภำพ” 

๒.๒ พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  ของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน  
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
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๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัด การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

๒.๓ เป้ำประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี    ของ
ชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ   ต่อสังคมและผู้อื่นซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
           ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน 
ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   
           ๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพล
โลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      

 ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียน 
พ้ืนที่เกาะ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ                     

 ๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ   

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                                  
 ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๔ นโยบำย 
นโยบำยที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบำยที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบำยที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ  

                เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบำยที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบำยที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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๒.๕ ค่ำนิยม 

“งานก้าวไกล   หัวใจเป็นสุข” 

 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 
ของสังคม 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๒ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
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๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน  

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธภิาพ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

 

 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชีย่วชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๓.๒   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๓.๓   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๓.๔   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้  
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๓.ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนวัดตำล 

๓.๑ วิสัยทัศน ์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งมั่นมาตรฐานการศึกษา ใฝ่หาเทคโนโลยี มีสุขภาพดี

ถ้วนหน้า รักษาส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

๓.๒ พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
เพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ 

๓. พัฒนาหลักสูตร วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้มี
คุณภาพ   ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุน การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการ
สอน         การค้นคว้าและการจัดการศึกษา 

๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

๖. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมทางวิชาการ และพัฒนาเต็มศักยภาพ เพ่ือก้าวสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

๗. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนได้อย่าง    มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

๘. ส่งเสริมการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการพัฒนารักษา
สภาพแวดล้อมให้ถูกต้องและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๙. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามความถนัดและความสนใจ 

๓.๓ เป้ำประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ และสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๔. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

๕. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและเทคนิคในการสอน มีจรรยาบรรณ และ

เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน 
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๘. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีสื่อเทคโนโลยี
และห้องปฏิบัติการที่มันสมัยและเอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนรู้ 

๙. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นระบบ  มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  มี
ระบบถ่วงดุล และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑๐. โรงเรียนได้รับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน 

๑๑. โรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน  
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

๓.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู ้
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

๓.๕ เอกลักษณ์โรงเรียน ( School Uniqueness ) 

   “ประชารัฐร่วมใจ   วิถีไทย  วิถีพอเพียง” 

ประชำรัฐร่วมใจ หมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลรอบบริเวณโรงเรียน  มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจช่วยเหลือ เกื้อกูล  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีจิตอาสา โดยมอบทรัพย์สิน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และแรงงานตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดูแลเอาใจใส่  ต่อ
เด็กนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

วิถีไทย หมายถึง เด็กนักเรียนรู้จักมารยาทไทย การท าความเคารพ พ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ใหญ่  
พูดจาทักทายตามแบบอย่างไทย รู้จักการท าบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น 

 

วิถีพอเพียง หมายถึง เด็กนักเรียนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย  และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  รู้จักปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการออมการประหยัด
และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

๓.๖ อัตลักษณ์โรงเรียน ( School Identity ) 

  ระดับปฐมวัย :  “เริงร่าสมวัย   ใส่ใจพัฒนาการ” 

เริงร่ำสมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเบิกบาน มีสุขภาพเหมาะสม
ตามวัย รู้จักยิ้มไหว้ทักทาย ท าความเคารพ 
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ใส่ใจพัฒนำกำร หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์และการพัฒนาการความพร้อมครบ 
๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตร  และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามวัย 

  ระดับประถมศึกษำ :   “เด็กดี มีสุนทรียภาพ” 
เด็กดี หมายถึง เด็กนักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนดี  มีระเบียบวินัย  มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้  แต่งกาย

เรียบร้อย  ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักการออม  รู้จักท าความเคารพ ยิ้มไหว้ 
ทักทาย และรักศรัทธาโรงเรียน 

มีสุนทรียภำพ หมายถึง เด็กนักเรียนมีความชื่นชมยินดี กล้าแสดง ยิ้มแย้มแจ่มใส เบิกบาน มีสุขภาพดี 
ได้รับการพัฒนาตามวัย  มีทักษะด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย กีฬาและสันทนาการ 

 ๓.๗ คุณธรรมอัตลักษณ์ ( School Moral Identity) 

๑. ความรับผิดชอบ 
๒. ความซื่อสัตย์ 
๓. ความพอเพียง 

๓.๘ ปรัชญำ 

วิชฺชำ ปรม  ธน    “ความรู้ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ” 

๓.๙ ค ำขวัญ 

“การศึกษาดี  วินัยงาม  กิจกรรมเด่น” 

๓.๑๐ ปณิธำนโรงเรียน 

“สร้างคนดี  มีคุณธรรม  น าสู่สังคม” 

๓.๑๑ สีประจ ำโรงเรียน 

“แดง – น้ าเงิน” 

สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพลัง มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
สีน้ ำเงิน หมายถึง ความรักความศรัทธา  และยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม 

 
๓.๑๒ อักษรย่อ 

“ว.ต.” 
ย่อมาจากค าว่า  โรงเรียนวัดตาล 

๓.๑๓ ตรำประจ ำโรงเรียน 
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เป็นรูปตราอักษรย่อของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด   

ส่วนรูปเสมานั้นหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการ  และมีชื่อโรงเรียนวัดตาลอยู่ด้านล่าง 

๓.๑๔ นโยบำย 
นโยบำยที่ ๑   กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
 ๑. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. โครงการวันส าคัญ 
๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๔. โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบวิถีพุทธ 
๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

นโยบำยที ่๒   กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  ๗. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

 ๘. โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
 ๙. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๑๐. โครงการบัณฑิตน้อย 
๑๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ๔ ด้าน 
๑๒. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
๑๓. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๑๔. การแข่งขันกีฬานักเรียน 
๑๕. โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
๑๖. โครงการนักเรียนโรงเรียนวัดตาลกินอิ่มทุกวัน  
๑๗. โครงการพัฒนา จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๑๘. โครงการ one day one vocab 
๑๙. โครงการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 
๒๐. โครงการอาเซียนศึกษา 

นโยบำยที่ ๓   กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 ๒๑. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 

๒๒. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรใน 
โรงเรียนวัดตาล 

๒๓. โครงการวิจัยในชั้นเรียนและโครงงาน 
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นโยบำยที่ ๔   กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศกึษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำ 

 ๒๔. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
๒๕. โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

นโยบำยที่ ๕   กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          ๒๖. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  

๒๗ โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาด ระดับปฐมวัย 
๒๘. โครงการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน(งานประจ า) 
๒๙. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและการออมทรัพย์ในโรงเรียน 

นโยบำยที่ ๖   กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
          ๓๐. ผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน 

๓๑. โครงการประสิทธิภาพงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
๓๒. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ 
๓๓. โครงการการประกันคุณภาพภายใน 

๓.๑๕ มำตรกำร 
 มำตรกำรนโยบำยที่ ๑ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

๒. สร้างความส านึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๓. พัฒนาคุณธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทย 
๔. พัฒนาหลักสูตรพร้อมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียน 
๕. สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยจากสังคมทุกรูปแบบ 

มำตรกำรนโยบำยที่ ๒ 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ วิทย์-คณิต 
๓. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย/พัฒนาการอ่าน 
๔. พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ 
๖. พัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
๗. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕. ปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย 

มำตรกำรนโยบำยที่ ๓ 
๑. พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรมและมีมาตรฐานตามวิชาชีพ 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานแบบครบวงจร 
๓. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ความส าเร็จ 
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มำตรกำรนโยบำยที่ ๔ 
๑. รณรงค์การเรียนต่อของนักเรียน 
๒. เสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลป้องกันนักเรียนออกกลางคัน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพผู้พิการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มำตรกำรนโยบำยที่ ๕ 
๑. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ/ICT 
๒. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรกำรนโยบำยที่ ๖ 
๑. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
๒. การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๓. เสริมสร้างการบริหารการศึกษาในแนวทางกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
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๔. เป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดตาล 
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

ตัวช้ีวัด 
ที่ 

(KPI) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย/
ระดับ/ร้อยละ 

สนองนโยบำย 
สพฐ./ยุทธศำสตร์

ชำติ /กศจ.    

๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ ๑๐๐ นโยบายที่ 1/ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 
/ ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 

๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกตามรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๔ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ ร้อยละของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 

นโยบำยที่ ๑ จ ำนวน ๕ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

นโยบายที่  ๒ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

ตัวช้ีวัด 
ที่ 

(KPI) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย/ 
ระดับ 
ร้อยละ 

สนองนโยบำย 
สพฐ./ยุทธศำสตร์

ชำติ /กศจ.    

๖ ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น  ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ ๗๕ นโยบายที่ ๒  / 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 

๒, ๓ / 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 

๗ ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ี
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๘ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่การแข่งขันระดับชาติ
และนานาชาติ 

ร้อยละ ๘๐  

นโยบายที่ ๒ จ านวน ๓ ตัวชี้วัด 

 
 
 
นโยบายที่ ๓   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ตัวช้ีวัด 
ที่ 

(KPI) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย/ 
ระดับ 
ร้อยละ 

สนองนโยบำย 
สพฐ./ยุทธศำสตร์

ชำติ /กศจ.    

๙ ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

ร้อยละ ๙๐ นโยบายที่ ๓   / 
ยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ ๓ /           
ยุทธศาสตร์ที่  

๒, ๔ 

๑๐ ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่า  ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ ๓ 

๑๑ ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต
อยู่ ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๓ ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๔ ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัด 
ที่ 

(KPI) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้าหมาย/ 
ระดับ 
ร้อยละ 

สนองนโยบำย 
สพฐ./ยุทธศำสตร์

ชำติ /กศจ.    

๑๕ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๑๐๐ นโยบายที่ ๓ / 
ยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ ๓ /           
ยุทธศาสตร์ที่  

๒, ๔ 

๑๖ ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้/อ่านคล่องเขียน
คล่อง                          
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  อ่านออก เขียนได้                                                                                                       
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง                 

ร้อยละ ๙๐ 

๑๗ ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ ๗๕ 

๑๘ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๙ ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการเรียนรู้ 
มีภาวะผู้น าครบตามความจ าเป็นที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒๐ ร้อยละของครูและผู้บริหารได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Digital 
Technology 

ร้อยละ ๑๐๐ 

นโยบายที่ ๓ จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด 

 

นโยบำยที่ ๔  กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ 

ตัวช้ีวัด 
ที่ 

(KPI) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย/ 
ระดับ 
ร้อยละ 

สนองนโยบำย 
สพฐ./

ยุทธศำสตร์ชำติ 
/กศจ.    

๒๑ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

ร้อยละ ๑๐๐ นโยบายที่ ๔ /   
ยุทธศาสตร์
ชาติที่ ๔ / 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒, ๑, ๔, ๓ 

๒๒ ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

ร้อยละ ๙๐ 

๒๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒๔ ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๐ 

๒๕ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภทขนาดและพ้ืนที่ 

- 
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ตัวช้ีวัด 
ที่ 

(KPI) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้าหมาย/ 
ระดับ 
ร้อยละ 

สนองนโยบำย 
สพฐ./

ยุทธศำสตร์ชำติ 
/กศจ.    

๒๖ สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  

๒๗ สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

- นโยบายที่ ๔ /   
ยุทธศาสตร์
ชาติที่ ๔ / 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒, ๑, ๔, ๓ 

๒๘ สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

๒๙ ร้อยละของสถานศึกษามีความพร้อมจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ร้อยละ ๘๐ 
นโยบำยที่ ๔ จ ำนวน ๙ ตัวชี้วัด 

 
นโยบำยที่ ๕  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด 
ที่ 

(KPI) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย/ 
ระดับ 
ร้อยละ 

สนองนโยบำย 
สพฐ./

ยุทธศำสตร์ชำติ 
/กศจ.    

๓๐ สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 

- นโยบายที่ ๒/ 
ยุทธศาสตร์
ชาติที่ ๕ / 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ 

๓๑ สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือ
ลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

- 

๓๒ สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน า
ขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

- 

๓๓ ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓๔ สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษา และข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

- 

๓๕ ร้อยละของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการ
จัดท างานวิจยัด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้ 

ร้อยละ ๘๐ 

๓๖ ร้อยละของครูสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

ร้อยละ ๘๐ 
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นโยบำยที่ ๕ จ ำนวน ๗ ตัวชี้วัด 
นโยบำยที่ ๖  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ที ่ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้ำหมำย/ 
ระดับ 
ร้อยละ 

สนองนโยบำย 
สพฐ./ยุทธศำสตร์

ชำติ /กศจ.    

๓๗ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นโยบายที่ ๖/ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 

๖ / 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 
๓๘ สถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา

ใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
- 

๓๙ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ฯ 

- 

๔๐ สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

๔๑ ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

นโยบำยที่ ๖ จ ำนวน  ๕ ตัวชี้วัด 
รวม ๖ นโยบำย จ ำนวน ๔๑ ตัวชี้วัด 

๕. กรอบทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำร 
๕.๑ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ฉบับนี้ ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุก

คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการปรับเปลี่ยนของโลกศตวรรษที่ ๒๑”  

โดยมีกรอบทิศทาง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน คือ 
๑) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ โดยมีเป้ำหมำย 

       - คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      - คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ๒) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม  เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ โดยมีเป้ำหมำย 
     - ก าลังคนมีทักษะและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
     - สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 
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      - การวิจัยและการพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

 ๓) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีเป้ำหมำย 
      - ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย  ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
     - สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
    - แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
    - ระบบและกลไกการวัดติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
    - ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
    - ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 ๔) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย 
     - ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     - การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     - ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

 ๕) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำย 
     - คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     - หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     - การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ๖) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย 
     - โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้
     - ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
     - ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที่  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     - ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

๕.๒ กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ    
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      กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   
และประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ๔ ด้าน ประกอบด้วย  ๑) ด้านวิชาการ   ๒) ด้านงบประมาณ   ๓)ด้านบริหารงาน
บุคคล   และ ๔) ด้านบริหารทั่วไป โดยเขตพ้ืนที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนระบบเครือข่าย และประสิทธิภาพ
การศึกษาให้รองรับการกระจายอ านาจ โดยค านึงถึงความพร้อมของสถานศึกษา  ๒ ประเภท คือ สถานศึกษา
ประเภทที่ ๑  ได้แก่    สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐ คน ขึ้นไปและมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องค์กรมหาชน)  และ สถานศึกษาประเภทที่ ๒  ได้แก่   สถานศึกษาท่ีไม่เข้าข่ายการศึกษาประเภท
ที่ ๑ 

๕.๓ กำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) 
     โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพสูง   ๘  ประการ   ดังนี้ 
      ๑) การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) 

      ๒) การท าสัญญาข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างกัน (Memorandum of Understanding: MOU) 
      ๓) การให้อ านาจและอิสระในการปฏิบัติงาน  (Devolution and Autonomy) 
      ๔) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
      ๕) การประเมินผลโครงการ  (Project Evaluation) 
      ๖) การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  (Performance Measurement) 
      ๗) การเทียบงาน (Benchmarking)  เพ่ือการพัฒนาที่มีคุณภาพ 
      ๘) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

๕.๔ หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต ๒ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

(Good Governance)  จัดระเบียบองค์กรและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจด้วยความเป็นธรรม โดย
ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมทั้งด้านการมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ ความโปร่งใสในการ
ท างานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ หลัก ได้แก่    

 ๑) หลักนิติธรรม   
 ๒) หลักคุณธรรม    
 ๓) หลักความโปร่งใส   
 ๔) หลักความมีส่วนร่วม  
 ๕) หลักความรับผิดชอบ และ  
 ๖) หลักความคุ้มค่า 
 

  
 
 

 

 
ส่วนที่ ๔ 
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แผนงำนโครงกำรและกิจกรรม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนวัดตำลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จตามนโยบายจุดเน้นของ 
สพฐ./สพป./บริบทของโรงเรียน  และเพ่ือน ากรอบทิศทางสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงจัดท าโครงการ
กิจกรรมและงบประมาณด าเนินการการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จ านวน ๖ นโยบาย   

 
จ านวน       ๓๘ โครงการ 
ใช้เงินทั้งสิ้น     ๓,๒๗๐,๖๘๙ บาท 
จ าแนกเป็น  ๑)เงินงบประมาณ ๑,๐๗๓,๐๒๐ บาท 

    ๒)เงินนอกงบประมาณ ๒,๙๗๗,๖๖๙ บาท 

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

๑. สรุปโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ๒๕๖๓  
 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน/

ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 

๑.แผนงำนบริหำรงำนวิชำกำร ๔๑๐๐๐๐ -    

๑.๑ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ ๑  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ O-NET 
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อม
ก่อนสอบ NT 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล 
ประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๔ วัดและประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๕ สรุปและรายงานผล 

๓๕,๐๐๐ - 

 

 

นโยบายที ่

๒,๓ 

ตชว.ที ่

๑๐,๑๑ 

มาตรฐานที่ 
๑  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑, 
๕ 

นางสาวจารุวรรณ 
ชวดพงษ์ 
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๑.๒ โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน
ภำษำไทยส ำหรับนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก
เขียนไม่ได้ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรม การอ่าน การเขียน 
ซ่อมเสริม หลังเลิกเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล 
ประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๓ วัดและประเมินผล สรุปผล 

๒,๐๐๐ - นโยบายที ่

๒,๓ 

ตชว.ที ่

๗,๑๗ 

มาตรฐานที่ 
๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑, 
๕ 

นางสาววราภา  
เตมียะชาต ิ

๑.๓ โครงกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 
วัดตำล 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าโครงการและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อวัสดุ  ครุภณัฑ์  ซ่อมบ ารุง  
ซื้อหนังสือ จัดบรรยากาศ 
กิจกรรมที่ ๓ วัดและประเมินผล สรุปผล 

๑๐,๐๐๐ - นโยบายที ่
๓ 

ตชว.ที ่
๗,๑๗ 

มาตรฐานที่  
๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ 
๑.๑ 

มาตรฐานที่ 
๓ ตัวบ่งช้ีที่ 

๑ 

นางสาววรรณนิสา 
ขุนโยธา 

๑.๔ โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑. คณะครูประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
    - การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
    - การศึกษาแหล่งเรียนรู ้
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
กิจกรรมที่ ๓ 
การก ากับ ติดตาม การวดัผลและประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๔ 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

๑๗๘,๑๒๐ - นโยบายที ่
๒,๓ 

ตัวช้ีวัดที่  
๖,๙, ๑๓ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัยท่ี ๓     
ตัวบ่งช้ีที่  
๓.๑, ๓.๒, 
๓.๓, ๓.๔
มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ที่ ๑  
 ตัวบ่งช้ีที่   

๑   
มาตรฐานที่

๒     
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓ 

นางสาวจารุวรรณ  
ชวดพงษ์ 

๑.๕ โครงกำรบัณฑิตน้อย 
กิจกรรมที่ ๑ จัดเตรียมประกาศนียบัตร
ชุดบัณฑิต และสถานที่ แก่นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ พิธีมอบประกาศนยีบัตรนักเรียน
ที่จบการศึกษาระดับปฐมวยั-วัดและประเมินผล 

๒๐,๐๐๐ - นโยบายที ่
๒,๓ 

ตัวช้ีวัดที่  
๖,๙, 

๑๓,๑๔ 

มาตรฐาน
ที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๔ 

นางสาวโสธิญา 
นิจจารีย์ 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง  

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 
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๑.๖ โครงกำรผู้ปกครองร่วมใจสำน
สำยใยผูกพัน 
กิจกรรมที่ ๑  ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
ฐาน ๔ ฐาน 
ฐานที๑่ ฐานให้ความรู้ผู้ปกครองเก่ียวกับ 
การท างานของสมองรวมถึงการส่งเสริม
และพัฒนาการทางด้านสมองเด็กอายุ  
๐-๖ ป ี
ฐานที๒่ ฐานกายใจประสาน เรียนรู้
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของ
ร่างกายไปพร้อมกับเสียงเพลง 
ฐานที๓่ ฐานครอบครัวอบอุ่น นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกันเกิด
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว นักเรียนได้
เรียนรู้กฎกติกา และเกิดความสนุกสนาน
ผ่านกิจกรรม จากพ่อแม่สู่ลูก 
ฐานที๔่ ฐานพัฒนาด้านสติปัญญาเกม
การศึกษา นักเรียนเกิดการพัฒนาด้าน
สติปัญญา 

๕,๐๐๐ 

 

 นโยบายที ่

๔ 
ตัวชี้วัดที่  

๒๙ 
 

ปฐมวัยที่ 
๑,๒,๓ 

นางสาวทิพรัตน์ 
ยิ้มแย้ม 

๑.๗ โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ๔ ด้าน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทักษะภาษา การเล่า
นิทานบทบาทสมมุติ การสื่อสารทีเ่หมาะสม ดังน้ี 
- ฝึกให้ผู้เรยีนบอกเรื่องราวความรูส้ึก และความ
ต้องการของตนเองโดยการเล่นบทบาทสมมต,ิ
การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
- ฝึกให้ผู้เรยีนกล้าพูดกล้าแสดงออกได้เหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์โดยการร่วมกิจกรรมแสดง
บนเวทีในวันส าคัญตา่งๆ,  
เล่าประสบการณ์ที่ตนเองประสบและมีความ
ประทับใจ,การเป็นผู้น า 
ผู้ตาม เป็นต้น 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมฝึกทักษะความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- ส่งเสริมการปั้นดินน้ ามัน  - ส่งเสริมการฉีกตดั
ปะ  
 

๑๐,๐๐๐  นโยบายที ่

๒,๓ 

ตัวชี้วัดที่  
๖,๑๓ 

๑, ๒, ๓ นางอรัญญา   
 ไชวิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง  

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 
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กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมผู้เรียนมีทักษะการใช้
ศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว กจิกรรมด้าน
ศิลปะ 
- จัดกิจกรรมสรา้งสรรค์อย่างหลากหลาย เช่น 
ระบายสี พิมพ์ภาพ พับสี ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ  ระบายสภีาพใน
วันส าคัญต่างๆ 
กิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี 
- จัดกิจกรรมการแสดงทางด้านดนตรีในวัน
ส าคัญ 
- ชมกิจกรรมการแสดงทางด้านดนตร ี
กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย 
- จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -จัดกิจกรรมเวทีคนเก่งในการแสดงกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 

     

- กิจกรรมกลางแจ้ง   
- กิจกรรมอนุรักษ์การละเล่นพ้ืนบา้น 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมใหผู้้เรยีนมทีักษะในการใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกม
ทายของในกล่องปริศนา การสัมผสัวัสดตุ่างๆ , 
การชิมรสชาติอาหาร ,การดมกลิ่น, บอกสิ่งท่ี
มองเห็นได้ เป็นต้น   
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมใหผู้้เรียนมทีักษะในเรื่อง
มิติสมัพันธ์ 
- ฝึกให้ผู้เรยีนบอกต าแหน่ง ทิศทางและ
ระยะทางได้ เช่น โดยการเล่มเกม ,โยนลูกบอล
ลงตะกรา้ ,การเตะบอลเข้าโกล์  
- ฝึกให้ผู้เรยีนสื่อความหมายของมติิสัมพันธ์โดย
การเล่นเกมการศึกษา , เกมการละเล่นต่างๆ 
การเล่นปดิตาตีหม้อ 
กิจกรรมที่ ๖ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
เรื่องจ านวน, ปริมาณ, น้ าหนัก เช่น โดยการฝึก
ปฏิบัติการชั่ง การตวง การวัด เปน็ต้น 

     

๑.๘ โครงกำรอนุรักษ์ดนตรีไทยและ
นำฏศิลป์ไทย 
กิจกรรมที่ ๑  
๑.จัดซื้อ – ซ่อมเครื่องดนตรีไทยและ
อุปกรณ์ดนตรี 

๒๕,๐๐๐ - นโยบายที่ 

๑ , ๓ 

ตัวชี้วัดที่ 

มาตรฐาน
ที่ ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๒ 

นายวิชัย 
สมพงษ์ 

รำยกำรกำรบริหำรงำน งบประมำณ สนอง  ผู้รับผิดชอบ 
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เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

๒.จัดหาวิทยาการภายนอกมาสอนดนตรี
และนาฏศิลป์ไทย 
๒.๓ ส่งนักเรียนไปแสดงนอกสถานที่ 
๒.๔ ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน
รายการต่างๆ 
กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการตามแผน
โครงการ 
๒.๑ จัดซื้อ – ซ่อมเครื่องดนตรีไทยและ
อุปกรณ์ดนตรี 
๒.๓ จัดหาวิทยาการภายนอกมาสอน
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
๒.๔ ส่งนักเรียนไปแสดงนอกสถานที่ 
๒.๕ ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน 

  ๑-๓ 

ตัวชี้วัดที่ 
๑๓-๑๔ 

 

  

๑.๙ โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที ่๑ ครูผู้น าให้ความรู้ครูทุกคน
ในโรงเรียนเรื่องการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการ
สอน 
กิจกรรมที่ ๒ ครูทุกคนน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การจัดท า
แผนการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท าแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๔ จัดท าป้ายนิเทศและเอกสาร
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑๐ โครงกำรพัฒนำ จัดหำ และผลิต
สื่อนวัตกรรมเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าสื่อและสื่อ
ส าเรจ็รูปตา่งๆ 
กิจกรรมที่ ๒ 
อบรมครูในการท าเครื่องมือและสือ่ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

นโยบายที ่

๑,๓,๕ 
 

ตัวช้ีวัดที ่
๑๓,๑๔,๑๙, 

๓๒, ๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที ่
๒,๓,๔ 

 

ตัวช้ีวัดที ่
๘,๑๙,๒๕, 
๒๖ 

มาตรฐานที่ 
๑ 

ตัวบ่งช้ีที่
๑.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐานที่ 
๑ 

ตัวบ่งช้ีที่
๑.๑ 

นางสาวเปรมธิดา 
แจ่มใส 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจารุวรรณ 
ชวดพงษ์ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง  

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

๑.๑๑ โครงกำรวันส ำคัญ 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต ่
กิจกรรมที่ ๒แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๓ 
จัดกิจกรรมวันส าคัญตา่งๆตามแผนงานโครงการ
ที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 
กิจกรรมที่ ๔ การวัดประเมินผล 
กิจกรรมที่๕ 
สรุปผลและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

๓๕,๐๐๐ - กลยุทธ์ที่ ๑ 
ตัวช้ีวัด ๑-๕ 

 

มาตรฐานที่     
๑ 

ตัวบ่งช้ีที่     
๑.๒ 

มาตรฐานที่
๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่  
๑, ๒ 

นางสาวจารุวรรณ 
ชวดพงษ์ 

๑.๑๒ โครงกำรส่งเสริมทักษะอำชีพและ
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑. กิจกรรมฝึกทักษะตัดผม  
๒. กิจกรรมฝึกทักษะการท าอาการคาว
หวาน 
๓. กิจกรรมฝึกทักษะงานประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง 
๔. กิจกรรม ฝึกความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๕. การพานักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียน 

๑๐,๐๐๐ - นโยบายที ่

๒-๔ 

ตัวช้ีวัดที ่

๖ – ๘ 
๙ – ๑๒, 
๑๕-๒๗, 
๓๐ ๑๘ 

 

มาตรฐานที่
๑  

ตัวบ่งช้ีที่
๑.๑/๖ 

มาตรฐานที่
๓ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑ 

นางสาวลัดดา  
เอกสุข 

๑.๑๓ โครงกำรวิจัยในชั้นเรยีนและ
โครงงำนกลุ่มสำระต่ำงๆ 
๑. จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ 
๒. จัดท าการวิจัย ในชั้นเรียน 
๓. จัดท าโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ 
๔. จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ 

๓,๐๐๐ - นโยบายที ่
๒-๔ 

ตัวชี้วัดที่๖ 
– ๘ 

๙ – ๑๒, 
๑๕-๒๗, 
๓๐ ๑๘ 

มาตรฐาน
ที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑ 

มาตรฐาน
ที๒่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๑ 

นางสาวกัลยา 
ปราบสกุล 

๑.๑๔ โครงกำรอำเซียนศึกษำ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์โครงการและให้
ความรู้ความเข้าใจกับครู บุคลากร และนักเรยีน 
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินกิจกรรมสปัดาห์อาเซียน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่คณะครูและ
นักเรียน   
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมวันอาเซียน 

๕,๐๐๐ - นโยบายที ่
๑-๓-๕ 

ตัวชี้วัดที่
๑,๕ 

๑๒, ๑๘ 
๒๖,๓๘ 

มาตรฐานที่ 
๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 
๒.๑ 

มาตรฐานที่ 
๓ 

นางสาวสุพา   
แสงพรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 
๑, ๒, ๓ 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง  

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

๑.๑๕ โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๓ การจัดระบบบริหารและ
ระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๔ การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๕ การจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ ๖ การจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๗ การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
กิจกรรมที่ ๘ การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๑,๕๐๐  นโยบายที ่

๒-๖ 
ตัวชี้วัดที่ 

๖ – ๘ 
๙ - ๒๑ 
๒๒– ๓๑ 
๓๒– ๓๙ 
๔๐– ๕๑ 

 

มาตรฐาน
ที่  ๒   

ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๓ 

 

นางสาว
สุธาศิณีย์ บุญถึง 

๑.๑๖ โครงกำรภำษำอังกฤษ “Special 
English Day Camp” 
กิจกรรมที่ ๑  
จัดกิจกรรม English Special Day camp 
ตามแผนงาน 

๖,๐๐๐  นโยบายที ่
๒-๖ 

ตัวช้ีวัดที ่
๖ – ๘ 
๙ - ๒๑ 
๒๒– ๓๑ 
๓๒– ๓๙ 
๔๐– ๕๑ 

มาตรฐาน
ที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑

มาตรฐาน
ที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ - 

นางสาวจารุ
วรรณ  ชวดพงษ์ 

๑.๑๗ โครงกำรภำษำอังกฤษ “One 
Day One Vocab” 
กิจกรรมที่ ๑  แบ่งกลุ่มค าศัพท์ตาม
ประเภทของค าศัพท์ เช่น 

๒,๐๐๐ - นโยบายที ่

๒-๖ 

 

ปฐมวัยที่ 
๑ 
 

นางอรัญญา  
ไชวิเศษ 
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๑. กลุ่มค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย เสื้อผ้า
ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ จ านวน ๗ กลุ่ม 
จ านวน ๔๕๐ ค าให้นักเรียนแต่ละห้องฟัง 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง  

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

และพูดค าศัพท์จนครบทุกกลุ่ม ทบทวน
ค าศัพท์ทุกวันหลังจากเข้าแถว  
๒. จัดหาใบงานที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์ 
ช่วยให้เด็กได้ทบทวนค าที่ได้ 
๓. จัดกระบวนการพัฒนาด้านสติปัญญา
จากเกมการศึกษา นักเรียนเกิดการพัฒนา
ด้านสติปัญญาด้วยเกมการศึกษา 

  ตัวช้ีวัดที ่
๖ – ๘ 
๙ - ๒๑ 
๒๒– ๓๑ 
๓๒– ๓๙ 
๔๐– ๕๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๔ 

ปฐมวัยที่ 
๓ ตัวบ่งชี้
ที่ ๓.๑, 

๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔ 

 

๑.๑๘ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดการทดลองวิทยาศาสตร์ ปลีะ ๒๐ กิจกรรม 
และ ๒ โครงงานไดแ้ก ่
- สังเกต  ส ารวจสิ่งต่างๆ จากการทดลอง
กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรือจากเหตกุารณ์ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อน าไปสู่การตั้งค าถามแล้ว
เลือกค าถามทีเ่หมาะสม  สามารถส ารวจ
ตรวจสอบได้ มีแหล่งเรียนรู้  และสื่อ อุปกรณ์ที่
เอื้อต่อการหาค าตอบ 
-ร่วมกันก าหนดหัวข้อโครงงานโดยพิจารณา
เลือกหัวข้อการท าโครงงานและใหเ้ด็กเสนอ
วิธีการหาค าตอบและเลือกวิธีการที่สามารถตอบ
ค าถามที่สงสยัได ้
- เด็กลงมือปฏิบตัิค้นหาค าตอบ  โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  เช่นการศกึษานอก
สถานท่ี  การส ารวจ  การเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญการทดลองดนตรี  การเคลื่อนไหว 
ศิลปะ  การประกอบอาหาร ฯลฯ  (การสังเกต  
การวัด  การจ าแนก  การหาความสัมพันธ์
ระหว่างมิติกับมิติ และมติิกับเวลา  การค านวณ 
การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  การลง
ความคิดเห็นจากข้อมูล  การพยากรณ์)  
- รวบรวมและบันทึกผลที่ได้จากการเรยีนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อแสดงรอ่งรอยการ
เรียนรู้  เช่น บันทึกค าพูด  ภาพวาด  ช้ินงาน  
สิ่งประดิษฐ์  ตารางข้อมูล  แผนภมูิ  แบบบันทึก
แสดงร่องรอยการเรยีนรู้  เช่น บันทึกค าพูด  
ภาพวาด  ช้ินงาน  สิ่งประดิษฐ์  ตารางข้อมูล  

๕,๐๐๐ - นโยบายที ่

๒ 
ตัวช้ีวัดที่  
๕, ๑๐ 

มาตรฐาน
ปฐมวัยท่ี ๑, 
๒ และ ๓ 

นางสาวทิพรัตน์  
ยิ้มแย้ม 
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แผนภูมิ แบบบันทึกการสังเกต  ภาพถ่าย
กิจกรรม  ฯลฯ- จัดแสดงผลงานของเด็กตาม
ความเหมาะสม 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง  

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

๑.๑๙ โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน
ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมครเูพื่อจัดท าโครงการ 
กิจกรรมที่ ๒  จัดท าสภาพห้องเรยีน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรยีนให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
กิจกรรมที่ ๓ จัดท าสื่อ จัดหาคู่มือครู เทคนิค
การสอน เครื่องมือ เครื่องใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ  
และแบบฝึกส่งเสริมทักษะให้กับผูเ้รียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๔  จัดท าแบบสอบถามการใช้สื่อ 
กิจกรรมที่ ๕  สอบถามการใช้สื่อจากผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๖  สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๔,๐๐๐ - นโยบายที ่

๒ 
ตัวช้ีวัดที่ 
๕,๑๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
ตัวช้ีวัดที่ 

๑๙ 

ปฐมวัยที่ 
๒,๓ 

นางสาวโสธญิา    
นิจจารีย ์

๑.๒๐ โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ (โควิค -๑๙) 
กิจกรรมที่ ๑ เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน/
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ เตรียมความพร้อม 
๒.๑ จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ ์
กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลและจดัท ารายงาน
โครงการ 

๔๓,๓๘๐  นโยบายที ่
๒,๓,๔ 

 

ตัวช้ีวัดที ่
๘,๑๙,๒๕, 

๒๖ 

มาตรฐานที่ 
๑ 

ตัวบ่งช้ีที่
๑.๑ 

นางสาวจารุวรรณ 
ชวดพงษ์ 
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รำยกำรกำรบริหำรงำน 

งบประมาณ สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน/

ตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 

๒.แผนงำน บริหำรบุคคล ๑๔๗,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐    

๒.๑ โครงกำรพัฒนำบุคลำกรระดับ
ปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๑  จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมพัฒนาครูด้าน
วิชาการและด้านพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมที่ ๓  ส่งครูเข้ารับการอบรม
วิธีการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนา
ให้กับนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์แบบ
โครงงาน                    
กิจกรรมที่ ๕  จัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
กิจกรรมที่ 6  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการและรายงาน 

๕,๐๐๐ - กลยุทธ์ที่ 
๓ 

ตัวชี้วัดที่ 
๑๔ 

ปฐมวัยที่ 
๒ 

นางสาวโสธิญา 
นิจจารีย์ 

๒.๒ โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งครูเข้ารับการอบรม
พัฒนาศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาดูงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินโครงการ ประเมิน
ความพึงพอใจ 
กิจกรรมที่ ๖ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนา 

๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ 
๓  

มาตรฐาน
ที่ ๒ 

นางสาววราภรณ์   
พรมทอง 

๒.๓ โครงกำรจ้ำงพนักงำนทั่วไป 
กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินงานตามโครงการ 

๗๒,๐๐๐ - กลยุทธ์ที่ 
๕ 

มาตรฐาน
ที่ ๒ 

นางสาววราภรณ์   
พรมทอง 
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- ท าความสะอาดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆให้
สะอาด 
- ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 

งบประมาณ สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน/

ตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 

กิจกรรมที ่๒ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ 
กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๔ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ 

     

๒.๔ โครงกำรประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการและพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนหรือ
จุดเน้นของสพป. สพฐ. และศธ. 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการ
และให้ทุกภาคส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเข้ามาเป็นกรรมการและมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและส่วน
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ ๓ สร้างมาตรการประหยัด
พลังงานและด าเนินการประหยัด
พลังงาน 
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมครูและบุคลากร
ทุกเดือนเพื่อด าเนินงานตามนโยบาย 
กิจกรรมที่ ๕ ก าหนดให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานและ
พัฒนาตนเอง 
กิจกรรมที่ ๖ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้กับครูและ 
บุคลากร เช่น การเยี่ยมไข้ แสดงความ
ยินดีในโอกาสต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ - กลยุทธ์ที่ 
๓ 

ตัวชี้วัดที่
๑๔, ๑๗ 

กลยุทธ์ที่ 
๖ 

ตัวชี้วัดที่
๒๒, ๒๔ 

ปฐมวัยที่ 
๒ 

ตัวบ่งชี้ที่
๒.๖ 

ขั้นพ้ืนฐาน
ที่ ๒ 

ตัวบ่งชี้ที่
๒.๑ – 
๒.๔ 

นางศิริวรรณ 
สมบูรณ์พันธ์ 
และหน.งาน 
ทั้ง ๔ ฝ่าย 
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กิจกรรมที่ ๗ ด าเนินการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าตอบแทน ค่าพาหนะ 
กิจกรรมที่ ๘ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๙ สรุปและรายงานผล 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง  

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน/

ตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 

๓. แผนงาน บริหารงานงบประมาณ ๓๔๔,๔๐๐ -    
๓.๑ โครงกำรอ ำนวยกำรและสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐำน(งำนประจ ำ) 
กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการจัดหาและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา (หมวดเงิน
อุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา) 
กิจกรรมที่ ๒ ก ากับติดตามสรุปและ
รายงานผลโครงการและแจกจ่าย
งบประมาณ 

๓๔๔,๔๐๐ - นโยบาย
ที่  ๓-๖ 
ตัวชี้วัดที่ 
๑๓-๑๔ 
๒๒ –๒๕ 
๒๘-๒๙ 
๓๒ –๓๘ 
๔๐ –๔๘ 

มาตรฐาน
ที่   ๒ 

ตัวบ่งชี้ที่  
๒,๓, ๔ 

นางจ าเรียง   
สุดห่วง 

กิจกรรมที่ ๔ ด าเนินงานตามแผน
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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กิจกรรมที่ ๕ ก ากับติดตามสรุปและ
รายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๔. แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป ๑๘๕,๖๒๐ ๒,๑๙๗,๖๖๙    

๔.๑ โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
กิจกรรมที๑่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน 
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมที่ ๓ การฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือ
เตรียมการแข่งขันกีฬาภายนอกและ
ภายใน 
กิจกรรมที่ ๔  ติดตามและ ประเมินผล
การจัดท าโครงการ 
กิจกรรมที่ ๕  จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ 

๒๐,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๑,๓,๖  

ตัวช้ีวัดที่
๓,๑๔,๔๘ 

 
 

มาตรฐาน
ปฐมวัยที ่ 

๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑ – 
๑.๓ 

มาตรฐาน
ที ่๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๒ 

นายอภิวัตร 
ดาษดา 
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๔.๒ โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
ร้ำนค้ำในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ
และให้ความรู้ความเข้าใจกับครู 
บุคลากร และนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ ประกาศการระดมทุน
เพ่ิมเติมจากคณะครู บุคลากรและ
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ 
เพ่ือเป็นทุนด าเนินการในกิจการสหกรณ์ 
กิจกรรมที่ ๓  ด าเนินกิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้า   
กิจกรรมที่ ๔  จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ย
คืนให้กับสมาชิกทุกคน 
กิจกรรมที่ ๕  จัดท าเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๖ วัดและประเมินผล 

๓,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๑,๓,๕ 

ตัวชี้วัดที่  
๔,๕,๑๓, 

๓๘ 

มาตรฐาน
ที่  ๒     

ตัวบ่งชี้ที่    
๒ 

 

นางสาวสุพา 
แสงพรม 

๔.๓ ส่งเสริมกิจกรรมกำรออมทรัพย์ใน
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าโครงการ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ี
ก าหนด 
กิจกรรมที่ ๓ วัดและประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผล 

๑,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๑,๓,๕
ตัวชี้วัดที่  
๔ – ๕, 
๑๓,๓๘ 

 

มาตรฐาน
ที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๒ 

นางสาววราภา 
เตมียะชาต ิ

 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๔.๔ โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผนจดัท าโครงการ   
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๒.๑ คัดเลือกผู้เข้ารับการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
๒.๒ กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้ง 
๒.๓ เลือกตั้งประธานนักเรียน 
๒.๔ จัดตั้งสภานักเรียน และนัดหมายประชุม 
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งสภานักเรยีน และนัด
หมายประชุม 

๑,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๑,๓,๔
ตัวชี้วัดที่  
๑– ๕, 
๑๓,๑๔, 
๒๘ 

 

มาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐาน

ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่  

๑.๒ 

นายคณติินกานต์ 
อาสนา 
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กิจกรรมที่ ๔  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๕  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล 
๔.๕ โครงกำรสร้ำงเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 
กิจกรรมที่ ๑  
จัดท าและขออนุมัติโครงการ  ประชุม 
วางแผนคณะท างาน 
กิจกรรมที่ ๒  
แต่งตั้งค าสั่งคณะท างาน ก าหนดรูปแบบ
การพัฒนาวินัยนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓  
ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมที่ ๔  
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ 
รายงานผล 

๑,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๑,๓,๔
ตัวชี้วัดที่  
๑– ๕, 
๑๓,๑๔, 

๒๘ 

มาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐาน

ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่  

๑.๒ 

นายคณติินกานต์ 
อาสนา 

๔.๖ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนตำมแบบวิถีพุทธ (โรงเรียน
คุณธรรม) 
กิจกรรมที่ ๑ คณะครูประชุมวางแผนการ
จัดท าโครงการ 
   ๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 
 

๗๐,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๑,๓,๔,๖
ตัวชี้วัดที่  
๑– ๕, 

๑๓,๑๔, 
๒๘,๔๓ 

มาตรฐาน
ที่  ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๒ 

นางสาวสุธาศณิีย์ 
บุญถึง 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 
๒.๑ กิจกรรมหน้าเสาธงได้แก ่
๑. กิจกรรมระลึกคณุแผ่นดิน ท่ีกระท าเพื่อ
ระลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์
๒. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต ์
๓. กิจกรรมแผเ่มตตาสงบนิ่ง (ท าสมาธ)ิ ก่อน
เข้าสู่ห้องเรยีน 
๔. กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
๒.๒ กิจกรรมท าความดรีะหว่างเรยีนได้แก ่
๑. กิจกรรมกลา่วค าขอบคณุก่อนรับประทานอาหาร 
๒. กิจกรรมนั่งท าสมาธิก่อนเข้าเรยีน 
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๒.๓ กิจกรรมก่อนเลิกเรียน 
๑. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต ์
๒. กิจกรรมที่กระทาเพื่อระลึกถึงชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์
๓. กิจกรรมท่องบทอาขยานและสวดมนตไ์หว้
พระเพื่อสร้างสมาธ ิ
๒.๔กิจกรรมประจ าสัปดาห ์
๑. กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภญัญะสุด
สัปดาห ์
๒.๕ กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
ได้แก่ วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชา 
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาด าเนินการไป
เวียนเทียนที่วัดและเชิญพระวิทยากรมาเทศน์
ให้นักเรียนฟัง 
๒.๖ กิจกรรมพเิศษอื่นๆได้แก ่
๑. กิจกรรมเรียนพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ ์
๒. กิจกรรมตักบาตรวันพระ 
๓. กิจกรรมต้นไม้คณุธรรมในโรงเรียน 
๔. กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมเข่นการท าความ
สะอาดโรงเรยีนวัด 
๒.๗ กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรยีน(โครงงาน
คุณธรรม) 
๒.๘ กิจกรรมเข้าค่ายคณุธรรม 
๒.๙ กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ 
      - ท าบุญ ตักบาตรในวันพระ 
      - แต่งกายด้วยเสื้อขาวทุกวันพระ 
       - ทานอาหารกลางวันมังสวิรัต ิทุกวันพระ 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล 
ประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๔  วัดและประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๕  สรุปและรายงานผล 

     

๔.๗ โครงกำรโรงเรียนคณุธรรม “ปิย
วำจำพำชื่นชม” 
กิจกรรมที่ ๑   
๑.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บรหิาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

๒,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๑,๓,๔,๖
ตัวชี้วัดที่  
๑– ๕, 

๑๓,๑๔, 
๒๘,๔๓ 

ปฐมวัยที่ 
๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑, ๑.๒ 

นางอรัญญา 
ไชยวิเศษ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๒.๑ กิจกรรมการเรียนรู้ “ปิยวำจำพำชื่นชม”  
๒.๒ กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนอนุบาลเข้าใจ
การพูดสวสัดี ขอบคณุ ขอโทษได ้
กิจกรรมที่ ๓ 
จัดท าแบบประเมินเพ่ือก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๔.๘ โครงกำรส่งเสริมอนำมัยใส่
ใจควำมสะอำด ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอนุบาลปลอดโรค 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสะอาดกาย   
ฟันสวย  
กิจกรรมที่ ๓  การบริการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๔  อาหารดีมีประโยชน์ 
(ดื่มนม,อาหารกลางวัน) 
กิจกรรมที่ ๕  จัดซื้ออุปกรณ์ท าความ
สะอาด และป้องกันโรคตามฤดกูาล 

กิจกรรมที ่๖  ขยับกายวันละนดิ  สุขภาพจิต
สดใส 
กิจกรรมที่ ๗  สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๒,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๓,๔ตัวชีว้ัด

ที่  ๑๖, 
๒๘ 

ปฐมวัยที่ 
๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  
๑.๑ 

นางอรัญญา   
ไชวิเศษ    

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๔.๙ โครงกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่ำงเต็มรูปแบบ 
กิจกรรมที่ ๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ การคัดกรองนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดกลุ่มนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมนักเรียนสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ค าปรึกษา แนะแนว
โฮมรูม  ซ่อมเสริม 
กิจกรรมที่ ๕ ประสานให้การช่วยเหลือ
รายบุคคล  มอบทุนการศึกษา 

๗,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๑,๓,๔

ตัวชี้วัดที่  
๑– ๕, 

๑๓,๑๔, 
๒๘ 

มาตรฐาน
ที่ ๑ ตัว

บ่งชี้ที่ ๑.๒ 
มาตรฐาน
ที่ ๓ ตัว
บ่งชี้ที่ ๑ 

นางสาวกิ่งแก้ว   
กุสุโมทย ์
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กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริมนักเรียนสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ค าปรึกษา แนะแนว
โฮมรูม  ซ่อมเสริม 
กิจกรรมที่ ๗ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลโครงการ 

     

๔.๑๐ โครงกำรนักเรียนโรงเรียนวัด
ตำลทุกคนกินอ่ิมทุกวัน 
กิจกรรมที่ ๑  จัดอาหารกลางวันให้
นักเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ จัดอาหารเสริม(นม) ให้แก่
นักเรียน 
กิจกรรมที่ ๓  การก ากับ ติดตาม  และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๔ การสรุปและรายงานผล 

- ๒,๑๙๗,๖๖๙ 
 

นโยบายที่ 
๓,๔

ตัวชี้วัดที่ 
๒๓,๒๘ 

มาตรฐาน
ปฐมวัยที๑่ 
ตัวบ่งช้ีที่

๑.๑ 
มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑ ตัว

บ่งชี้ที่ ๑.๒ 
มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน

ที่ ๒ 
ตชวที่๑ -๔ 

นางสาวเปรมธิดา 
แจ่มใส 

๔.๑๑ โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่
และภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
จัดท าป้ายชื่อประจ าห้องต่างๆ  
กิจกรรมที่ ๒ ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้
ทดแทนจัดสวนหย่อม 
กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมครแูละห้องเรียน 
กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

๔๐,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๓,๕

ตัวชี้วัดที่ 
๑๔, 
๒๙ 

มาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐาน

ที่๒ ตัว
บ่งชี้ที่ ๒.๔ 

นายอภิวัตร 
ดาษดา 

รำยกำรกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ สนอง 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนอง
มำตรฐำน
/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เรียนและอาคารประกอบที่ช ารุด 
กิจกรรมที่ ๕ จัดท าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๖ จัดท าป้ายสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๗ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
ห้องต่างๆและบริเวณโดยรอบ 
กิจกรรมที่ ๘ สรุปและรายงานผล 

     

๔.๑๒ โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศและองค์ควำมรู้ 

๕,๐๐๐ - นโยบายที่ 
๓,๔,๕

ตัวชี้วัดที่  

มาตรฐาน
ปฐมวัยที ่

๒     

นางสาววราภรณ์ 
พรมทอง 
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กิจกรรมที่ ๑  จัดท าขั้นตอนการให้บริการ
งานของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท าข่าวสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน และเผยแพร ่
กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุง WEBSITE โรงเรียน 
/ ท าจุลสารโรงเรยีนให้ทันสมันอยูเ่สมอ 
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาครูในการใช้ ICT เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและปฏิบัติงานและให้บุคลากรมี 
e-mail ทุกคน 
กิจกรรมที่ ๕ แจ้งข่าวสารต่างๆหรือเชิญ
ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๖ น าเสนอข้อมูล ผลงาน
นักเรียน / ความรู้ทั่วไปตามรูปแบบ KM 
กิจกรรมที่ ๗ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๘ สรุปและรายงานผล 

๙-๑๖,๒๑-
๒๔-

๒๗,๓๗-
๓๘ 

ตัวบ่งชี้ที่
๒.๕ 

มาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐาน

ที๑่ 
ตัวบ่งชี้ที่

๑.๑ 

๔.๑๓ โครงกำรกำรเฝ้ำระวังและกำร
แพร่ระบำดเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (โควิค ๑๙) 
กิจกรรมที่๑. วางแผนก าหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
เนื้อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๒.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการด าเนินงานโครงการควบคุม
เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-๑๙ (COVID-
๑๙) 

๓๓,๖๒๐  นโยบายที่ 
๑,๓,๔

ตัวชี้วัดที่  
๑– ๕, 

๑๓,๑๔, 
๒๘ 

มาตรฐาน
ที่ ๑ ตัว

บ่งชี้ที่ ๑.๒ 
มาตรฐาน
ที่ ๓ ตัว
บ่งชี้ที่ ๑ 

นางสาวกิ่งแก้ว กุ
สุโมทย ์

๒. สรุปงบหน้ำโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อแผนงำน ชื่อโครงกำร 
เงิน

งบประมำณ 

เงินนอกงบประมำณ 
งบอบต. 

บำงตะไนย ์
งบอบต. 

บำงตะไนย ์
อุดหนุน/ 

อื่นๆ 

๑. งำนวิชำกำร 
 

๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓๕,๐๐๐ - - - 
๒. พัฒนาการอ่านออกเขียนภาษาไทยส าหรับ   
    นักเรียนที่อา่นไม่ออกเขยีนไม่ได้ ๒,๐๐๐    

๓.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดตาล ๑๐,๐๐๐    
๔.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๑๗๘,๑๒๐    
๕.บัณฑิตน้อย ๒๐,๐๐๐    
๖.ผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน ๕,๐๐๐    
๗.ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ  ๑๐,๐๐๐    
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   ปฐมวัย ๔ ด้าน 
๘.อนุรักษ์ดนตรีไทยและนาฎศิลป์ไทย ๒๕,๐๐๐    
๙.พัฒนาทักษะชวีิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ๕,๐๐๐    
๑๐.พัฒนา จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อ 
     จัดการเรียนการสอน ๕,๐๐๐    

๑๑.วันส าคัญ ๓๕,๐๐๐    
๑๒.ส่งเสริมทักษะอาชีพและความเป็นเลิศ 
     ทางวิชาการ ๑๐,๐๐๐    

๑๓.วิจัยในชั้นเรียนและโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ ๓,๐๐๐    
๑๔.อาเซียนศึกษา ๕,๐๐๐    
๑๕.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑,๕๐๐    
๑๖.English Special Day Camp ๖,๐๐๐    
๑๗. English One Day One Vocab ๒,๐๐๐    
๑๘. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๕,๐๐๐    
๑๙. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย ๔,๐๐๐    
๒๐.การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๔๓,๓๘๐    

๒. งำนบุคลำกร 

๒๑.พัฒนาบุคลากรระดับปฐมวยั ๓,๐๐๐    
๒๒.พัฒนาศักยภาพขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ๔๐,๐๐๐    

๒๓.จ้างพนักงานทั่วไป ๗๒,๐๐๐    
๒๔.ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาล ๑๘,๐๐๐    

๓. งำน
งบประมำณ 

๒๕.อ านวยการและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน(งานประจ า) ๓๔๔,๔๐๐    

๔. งำนบริหำร
ทั่วไป 

 

๒๖. การแข่งขันกีฬานักเรียน ๒๐,๐๐๐    
๒๗. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ๓,๐๐๐    
๒๘. ส่งเสริมกิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียน ๑,๐๐๐    
๒๙. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๑,๐๐๐    

๓๐. สร้างเสริมระเบียบวินัยนกัเรียน ๑,๐๐๐    

ชื่อแผนงำน ชื่อโครงกำร 
เงิน

งบประมำณ 

เงินนอกงบประมำณ 
งบอบต. 

บำงตะไนย ์
งบอบต. 

บำงตะไนย ์
อุดหนุน/ 

อื่นๆ 

๔. งำนบริหำร
ทั่วไป 

 

๓๑. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบวิถพีุทธ
(โรงเรียนคูณธรรม) 

๗๐,๐๐๐    

๓๒.โรงเรียนคูณธรรมปฐมวัย “ปิยวาจาพาชื่นชม” ๒,๐๐๐    
๓๓. ส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาด ระดับปฐมวัย ๒,๐๐๐    
๓๔. จัดระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนอยา่งเต็มรูปแบบ ๗,๐๐๐    
๓๕. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลทุกคนอิ่มเที่ยงทุกวัน - - ๒,๑๙๗,๖๖๙  
๓๖. ปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ๔๐,๐๐๐    
๓๗. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ ๕,๐๐๐    
๓๘.โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-๑๙ 
(COVID-๑๙) ๓๓,๖๒๐    
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รวมทั้งสิ้น 
๑,๐๗๓,๐๒๐ - ๒,๑๙๗,๖๖๙ - 

๓,๒๗๐,๖๘๙ 
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๓. รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๓ 
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ชื่อโครงกำรที่ ๑   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖,๙ 

นโยบายที่ ๓      ตวัชี้วัดที่  ๑๐,๑๑ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖,๙ 
    นโยบายที่ ๓      ตวัชี้วัดที่  ๑๐,๑๑  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายส าคัญ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้  
เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ในระดับสูง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล 

เพ่ือให้เป็นการตอบรับนโยบายของ สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต ๒ 
โรงเรียนวัดตาลได้เห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบาย 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติให้
สูงขึน้ 
 ๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด และมีวัดผลประเมินผลที่
หลายหลายวิธ ี

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภำพ 
 ๑.นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติที่สูงขึ้น 
เชิงปริมำณ 

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๕๑ คน  และ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน
    ๔๓ คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมติวเข้ม NT  และ O-NET เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๕๑ คน  และ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน
    ๔๓ คน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับโรงเรียน และระดับชาติที่สูงขึ้น 
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๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. คณะครูประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวจารุวรรณ  

ชวดพงษ์ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT 

 
พ.ย. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ 

- นางสาวจารุวรรณ  
ชวดพงษ์ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
๓. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล มี.ค. ๖๔ - นางสาวจารุวรรณ  

ชวดพงษ์ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๔. การก ากับ ติดตาม วัดและประเมินผล มี.ค. ๖๔ - นางสาวจารุวรรณ  
ชวดพงษ์ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
๕. สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาวจารุวรรณ  

ชวดพงษ์ 
รวม ๕ กิจกรรม   

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการด าเนินงาน 
-จัดท าเอกสารในการ
สอนเสริม ๑๐๐ เล่ม x 
๙.๗๐ บาท 

 

 

  

 
- 

 
 
 

๙๗๐ 
บาท 

 
 
 
- 

  

 

๙๗๐ 
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กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 
-อาหารว่างการสอน
เสริมหลังเลิกเรียนเป็น
เวลา ๔๘ วัน x วันละ ๕ 
บาท 
- อาหารกลางวันการ
สอนเสริมเสาร์ เป็นเวลา 
๔ สัปดาห์ ( ๔วัน x ๒๕ 
บาท  

 
 
 

นักเรียน ๙๔ 
คนครูผู้สอน 

จ านวน ๖ คน 
รวม ๑๐๐ คน 

 
 
 
- 

 

 
- 

 
 
 

๒๔,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 

 
 
 
- 

 

 
- 

 
 
 
- 

 
 

- 
 

 
 
 

๒๔,๐๐๐  
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

กิจกรรมที่ ๓ 
จัดท าเครื่องมือในการ
วัดผลประเมินผล 

 
นักเรียน ๙๔ 

คน 

 

- 

 

- 

 
- 

  
- 

กิจกรรมที่ ๔ 
การวัดประเมินผล 

 
นักเรียน ๙๔ 

คน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

กิจกรรมที๕่ 
สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานจัดท า
เอกสารรายงานผล 
จ านวน ๓ เล่ม x ๑๐ 
บาท 

 

 

  

 

 

 

 

๓๐ บาท 

  

๓๐ 

รวม ๕ กิจกรรม      ๓๕,๐๐๐ 

๗ . กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น การทดสอบ แบบทดสอบ 
ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน    
               ที่ดีข้ึน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

ร้อยละ ๙๐ ของครูสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ตรง   
               ตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

การประเมิน แบบการประเมิน 
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติและของโรงเรียนที่สูงขึ้น 
 ๘.๒ ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด และมีวัดผลประเมินผลที่หลาย     
                หลายวิธ ี
๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
ผู้ปกครองบางคนไม่สะดวกในการรับส่งนักเรียน 
ช่วงสอนเสริมตอนเย็น 

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
          ต าแหน่ง   ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
        ต าแหน่ง  หัวหน้างานวชิาการโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๒   พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๗ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๗,๑๗ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๗  
    นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๗,๑๗ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาววราภา   เตมียะชาติ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายส าคัญ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้  
เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ในระดับสูง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล 

เพ่ือให้เป็นการตอบรับนโยบายของ สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต ๒ 
โรงเรียนวัดตาลได้เห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีพัฒนาการด้านการอ่าน และการเขียนที่ดีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภำพ 
 ๑. นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนดีขึ้น 
เชิงปริมำณ 

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ และ ๕ จ านวน ๓๐ คน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีพัฒนากา         
   อ่านคล่อง เขียนคล่อง ดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. คณะครูประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาววราภา   

เตมียะชาติ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
๒.๑ จัดกิจกรรมซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน 
หลังเลิกเรียน 

 
พ.ย. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ 

- นางสาววราภา   
เตมียะชาติ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๓. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล มี.ค. ๖๔ - นางสาววราภา   
เตมียะชาติ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
๔. วัดและประเมินผล มี.ค. ๖๔ - นางสาววราภา   

เตมียะชาติ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๕. สรุปและรายงานผล เม.ย.๖๔ นางสาววราภา   
เตมียะชาติ 

รวม ๕ กิจกรรม   
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๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการด าเนินงาน 

 
คณะครู

ผู้เกี่ยวข้อง 

  
- 

   
- 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 
- เอกสารส าหรับการ
สอนเสริมหลังเลิกเรียน  

 
 
นักเรียน ๓๐ คน

ครูผู้สอน 
จ านวน ๑ คน 
(๕๐บาทx ๓๐)  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

๑,๕๐๐  
บาท 

 
 
 
- 

 
 

๑,๕๐๐ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ 
จัดท าเครื่องมือในการ
วัดผลประเมินผล 

 
นักเรียน ๓๐ คน 

บาท 

 
- 

 
- 

 
๔๔๐ 
บาท 

  
๔๔๐ 

กิจกรรมที่ ๔ 
การวัดประเมินผล 

๓๐ 
นักเรียน  คน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที๕่ 
สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานจัดท า
เอกสารรายงานผล  

 
จ านวน ๓ เล่ม  

(๒๐ X ๓) 
 

 
- 

 
- 

 
๖๐ 
บาท 

 
- 

 
๖๐ 

 

รวม ๕ กิจกรรม      ๒,๐๐๐ 
(-สองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น การทดสอบ แบบทดสอบ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่านเขียนที่ดีขึ้น การทดสอบ แบบทดสอบ 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
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 ๘.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้น 
 ๘.๒ นักเรียนสามารถอ่านออก และเขียนได้ 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 
ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 

ผู้ปกครองไม่สะดวกในการรับส่งนักเรียน ช่วงสอน
เสริมตอนเย็น 

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๓  
 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
วัดตาล 
ชื่อแผนงำน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๗,๑๗  
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที ่๓ ตัวชี้วัดที่  ๗,๑๗  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
      มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔, ๒.๕ 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ 

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่  ๑ 
ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ  ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาววรรณนิสา   ขุนโยธา 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาววราภา   เตมียะชาติ) 
      ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อบจ.) โรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
        ต าแหน่ง  หัวหน้างานวชิาการโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑.หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒มุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรม  โดยมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมส าหรับการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   ดังนั้นการที่นักเรียนรู้จักการน า
ความรู้ที่ได้จากการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดย
นักเรียนสามารถใช้การอ่านเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ห้องสมุดโรงเรียนจึงควรจัดหา
ประสบการณ์ต่างๆให้เพียงพอกับนักเรียนและวัดประมวลประสบการณ์ให้ก้าวหน้าทันสมัยต่อเหตุการณ์  ทัน
ต่อเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ  เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ส าหรับนักเรียนและครู  ชุมชน ให้มีความรู้
กว้างขวางก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน  ครู  ชุมชน 
๒.๒ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ 
๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๒.๕ เพ่ือใช้เป็นแหล่งบริการได้อย่างทั่วถึง 
๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

๓. เป้ำหมำย 
 เชิงคุณภำพ 

 ๑. นักเรียนเกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ๒. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

เชิงปริมำณ 
  ๑. นักเรียนวัดตาล จ านวน ๓๗๙ คนได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุด 
   

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. คณะครูประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาววรรณนิสา  

ขุนโยธา 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
    - จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ซ่อมบ ารุง  เครื่องใช้
ส านักงาน 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ - นางสาววรรณนิสา   
 ขุนโยธา 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
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 - จัดซื้อหนังสือใหม่ 
 - จัดซื้อครุภัณฑ์ (ชั้นหนังสือ) ห้องสมุด 
 - รับวารสาร  หนังสือพิมพ์ 
- จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 -  จัดบรรยากาศห้องสมุด 
 - จัดซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
๓. การก ากับ ติดตาม วัดและประเมินผล มี.ค. ๖๔ - นางสาววรรณนิสา   

 ขุนโยธา 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๔. สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาววรรณนิสา   
 ขุนโยธา 

รวม ๔ กิจกรรม   

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  ห้องสมุดโรงเรียนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการด าเนินงาน 

 

 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 
- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  
และซ่อมบ ารุง  เครื่องใช้
ส านักงาน 

   
 
 

๕๐๐ 
บาท 

   
 
 

๕๐๐ 
บำท 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- จัดซื้อหนังสือ, วารสาร
ต่างๆ, และหนังสือพิมพ์ 
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ตกแต่งเพ่ือจัด
บรรยากาศในห้องสมุด 

 
 

 
 

 
 

 

๘,๐๐๐ 
บาท 

 
๑,๓๕๐ 
บาท  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
บำท 

 
๑,๓๕๐ 
บำท 

กิจกรรมที่ ๓ 
การก ากับ ติดตาม วัด
และประเมินผล 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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กิจกรรมที๕่ 
สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงาน พร้อมจัดท า
เอกสารรายงานผล  

 
จ านวน ๓ เล่ม 

(๕๐X๓) 

  
๑๕๐ 
บาท 

 
 

 
- 

  
๑๕๐ 
บำท 

รวม ๕ กิจกรรม   ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐* 
(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  
หมายเหตุ *ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

 

การบันทึก 
แบบบันทึกการเข้าใช้

ห้องสมุด 
รายการยืม-คืน หนังสือ

ห้องสมุด 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัยรักการอ่าน การบันทึก แบบบันทึกการอ่าน 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้ใช้บริการห้องสมุด การบันทึก แบบบันทึกการเข้าใช้

ห้องสมุด 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๘.๒ นักเรียนทุกคนได้ใช้บริการในห้องสมุด 
 ๘.๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
๑. นักเรียนอ่านหนังสือเสร็จแล้วไม่ชอบเก็บหนังสือ
เข้าท่ีเดิม 

๑. จัดนักเรียนประจ าห้องสมุดช่วยดูแล 

๒. นักเรียนยืมหนังสือแล้วไม่ส่งคืน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามอย่างเคร่งครัด 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาววรรณนิสา  ขุนโยธา) 

                 ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ยโรงเรียนวัดตาล 
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       ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์) 

            ต าแหน่ง หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 

             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๔    พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ชื่อแผนงำน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๒  ตัวชี้วัดที่  ๖,๙ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙,๑๓  
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒   นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖,๙ 
     นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙,๑๓  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
       มาตรฐานที่ ๓     ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔ 
        มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      มาตรฐานที่ ๑     ตัวบ่งชี้ที่    ๑.๒ 
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      มาตรฐานที่ ๒     ตัวบ่งชี้ที ่  ๓ 
ลักษณะโครงกำร    ปกต ิ   ต่อเนื่อง   พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร           นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางการ
จัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาตนเอง มี
ประสบการณ์ตรง ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมแนะแนว  ดังนั้นเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  โรงเรียนจึงสนับสนุนการจัด
กิจกรรมดังกล่าวเพ่ือพัฒนาการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้โรงเรียนวัดตาลมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้อยู่เสมอ 
๒. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่เสมอ  
๒. นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีพัฒนาการเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้

จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๓. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 
เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนวัดตาล  ชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ จ านวน  ๗๖  คน   
    ๒. ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ ๑ - ๖   จ านวน   ๓๐๓  คน  ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑. คณะครูประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวจารุวรรณ    

ชวดพงษ์ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
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๓. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
    - การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    - การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ 

 
- นางสาวจารุวรรณ    

ชวดพงษ์ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๓. การก ากับ ติดตาม การวัดผลและประเมินผล มี.ค. ๖๔ - นางสาวจารุวรรณ 
ชวดพงษ ์

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
๔. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เม.ย. ๖๔ นางสาวจารุวรรณ   

 ชวดพงษ ์
รวม ๔ กิจกรรม   

๕. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑. คณะครูประชุมวาง
แผนการจัดท าโครงการ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๓. จัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

 

 

- - - - - 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 
๑. กิจกรรมแนะแนว 
 

 
 
 

 

 
 

 
- 

 

 
 
 
- 

 

 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
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๒. กิจกรรมนักเรียน 
    - การเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
   
 
   
- การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
จ านวน ๒๙๑ 

คน 
 
 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
จ านวน ๓๐๓ 
คน x ๒๔๐ 

บาท 
 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
จ านวน ๓๐๓ 
คน x ๒๔๐ 

บาท 
 

นักเรียนช้ัน
อนุบาล ๒ – ๓ 
จ านวน ๗๖ คน 
x ๔๓๐ บาท (ปี
ละ ๒๑๕ บาท) 

 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๗๒,๗๒๐ 
 
 
 
 

๗๒,๗๒๐ 
 
 
 
 
 

๓๒,๖๘๐ 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๗๒,๗๒๐ 
บำท 

 
 
 

๗๒,๗๒๐ 
บำท 

 
 
 
 

๓๒,๖๘๐ 
บำท 

 
 
- 

กิจกรรมที่ ๓ 
การก ากับ ติดตาม การ
วัดผลและประเมินผล 

 - - -  - 

กิจกรรมที่ ๔ 
สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม ๔ กิจกรรม      ๑๗๘,๑๒๐ 
(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาท-) 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรยีนวัดตาล, แหล่งเรียนรุ้ภายนอก, ค่ายลูกเสือ 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
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๑.โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายใน
เพ่ิมข้ึน ๓ แหล่ง 

การสังเกต 
การบันทึก 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

๒. นักเรียนจ านวน ๑๐๐ % ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการท ากิจกรรม (ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก) 

การประเมิน แบบประเมิน 

๓. นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ชีวิตประจ าวันได้(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรม
ชุมนุม) 

ทดสอบ การทดสอบ 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่
เสมอ 
 ๘.๒ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีพัฒนาการเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๘.๓ โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
  ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์) 
              ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

 
       ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์) 
            ต าแหน่ง  หวัหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                        (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 

โครงกำรที่ ๕   บัณฑิตน้อย 
แผนงำน   วิขาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖     

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙,๑๓,๑๔ 
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สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖     
    นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙,๑๓,๑๔ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
     มาตรฐานที่ ๑, ๒ และ ๓ 

(สอดคล้องกับมาตรฐานปฐมวัยที่ ๑-๔ ของ สพฐ. และตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ของ สมศ.) 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวโสธิญา  นิจจารีย ์
ระยะเวลำด ำเนินกำร มีนาคม ๒๕๖๔ 

************************************************************************************************ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนวัดตาลเป็นสถานที่รวบรวมประมวลความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงเป็นสถานที่ในการ
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพ่ือก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จึงถือได้ว่าโรงเรียนวัดตาลเปรียบเสมือน  เป็น
เบ้าหลอมที่มีอิทธ ิพลต่อเด็กในอนาคต และตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้   
ผู้ปกครองให้เห็นความส าคัญของการศึกษา มีความภาคภูมใจในการเรียนของบุตรหลาน และมีเจตคติที่ดีต่อ
โรงเรียน    วัดตาลในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ดังนั้นเพ่ือให้เด็กที่เรียนส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนวัดตาล  ได้มีขวัญก าลังใจ ที่จะออกไปศึกษาต่อจึงได้จัดมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่ จบการศึกษา
ระดับปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อนักเรียนเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดตาลแล้ว ต้องไป
ศึกษาต่อยังสถานศึกษาอ่ืนนักเรียนจึงควรที่จะได้รับประกาศนียบัตร และค าอวยพรหรือค าสั่งสอนจากครูผู้สอน 
เพ่ือเป็นแนวทางน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จต่อไปในอนาคต 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑. เพ่ือแสดงความยินดีในความส าเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย 

๒.๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
๒.๓. เพ่ือให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน 

  ๒.๔. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
  ๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา                    
  ๒.๖ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑ เชิงคุณภำพ 

๓.๑.๑ นักเรียนภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
๓.๑.๒ นักเรียนเกิดความรักและผูกพันกับสถานศึกษา 
๓.๑.๓ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลและเด็ก นักเรียนและผู้ปกครอง 

๓.๒ เชิงปริมำณ 
  จัดงานบัณฑิตน้อย จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนปฐมวัย ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้บริหาร จ านวน   ๑๐๐  % 
๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมที่ ๑ 
๑. คณะครูประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวโสธิญา    

นิจจารีย์ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ ๒ 
การด าเนินงานตามข้ันตอนเตรียมการ  
 

 
ม.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ 

- นางสาวโสธิญา 
นิจจารีย์ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรมที่ ๓  
การด าเนินงานในการจัดกิจกรรม “บัณฑิตน้อย” 

 
มี.ค. ๖๔ 

- นางสาวโสธิญา 
นิจจารีย์ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรมที่ ๔ การก ากับ ติดตาม การวัดผลและ
ประเมินผล จัดท าแบบสอบถามความเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจ 

มี.ค. ๖๔ - นางสาวโสธิญา 
นิจจารีย์ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ ๕  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

เม.ย. ๖๔ นางสาวโสธิญา 
นิจจารีย์ 

รวม ๕ กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรยีนวัดตาล 
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรม/รำยละเอียด 
เป้ำหมำย
ผลผลิต 

เงินงบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ ประชุมครูเพ่ือจัดท า
โครงการ 

 
 

ผอ.และ
คณะครู 

จ านวน ๒๔ 
คน 

- - - - - 
 

๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรรมการด าเนินงาน 

- - - - - 

๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนการด าเนินงาน 

- - - - - 

กิจกรรม/รำยละเอียด 
เป้ำหมำย
ผลผลิต 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
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กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินงานตาม
ขั้นตอนเตรียมการ ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑ ฝึกซ้อมการรับ
ประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น
อนุบาล ๓  
    ๒.๒ จัดเตรียม
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา ถ่ายภาพ 
    ๒.๓ จัดเตรียมชุดบัณฑิต
น้อย 
    ๒.๔ จัดท าซุ้มถ่าย 
ภาพเพ่ือแสดงความยินดี
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
    ๒.๕ จัดเตรียม เวที สถานที่ 
เก้าอ้ีนั่ง จุดลงทะเบียนและรับ
ภาพถ่าย 

 
 
 

จ านวน  
๒ ครั้ง 

 
๓๖ ชุด 

 
 
 

๒ ซุ้ม 
 
 

    
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 

กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินงานใน
การจัดกิจกรรม “บัณฑิตน้อย” 
    ๓.๑ พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย 
    ๓.๒ การแสดงนักเรียน 
    ๓.๓ ถ่ายภาพหมู่ 
    ๓.๔ รับภาพถ่ายของบัณฑิต
น้อย 

      
 

๔.จัดท าแบบสอบถามความเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจ 

๔๖ ชุด      

๕. สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล 

๓ ชุด      

รวม ๕ กิจกรรม      ๒๐,๐๐๐      

รวมเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐* 
(-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
 หมายเหตุ *(ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 
 
๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนเข้าร่วมในพิธีมอประกาศนียบัตร การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

๒. ร้อยละ ๙๐ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม 

การประเมิน แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 ๗.๑.นักเรียนมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษาปฐมวัย 
 ๗.๒. นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา 

๗.๓.เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
๗.๔นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
๗.๕นักเรียนเกิดการกระตุ้นให้อยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต   
 
    

ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์) 
          ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
 
 

  ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์) 
            หัวหน้างานวชิาการ 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ ๖  ผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน 
แผนงำน   วิชาการ 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน      นโยบายที ่๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๙    
สนองกลยุทธ์  สพป.นบ.เขต  ๒ นโยบายที ่๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๙ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ปฐมวัยที่ ๑,๒,๓ 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวอรัญญา ไขวิเศษ   และคณะครูระดับปฐมวัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
********************************************************************************* 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ในภาวะปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี และวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปตามหลัก

สากลเพราะมีสื่อต่าง ๆเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ส่งผลให้สภาพ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปด้วน โดยเฉพาะความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่
จะส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และความสามัคคี ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้ เทคนิค 
วิธีการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครองและครู โดยผ่านกิจกรรม 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียน/โรงเรียน 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความกล้าแสดงออก 

๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   

๑. นักเรียนอนุบาล ๒-๓     จ านวน  ๗๖ คน  
       ๒. คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดตาล และผู้บริหาร   จ านวน   ๕  คน 
   ๓. ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ๒-๓   จ านวน  ๗๖ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนปฐมวัยทุกคนของโรงเรียนวัดตาล ร่วมโครงการผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน 
๒. นักเรียนปฐมวัยทุกคนและผู้ปกครอง พ่อแม่ ได้รับความรู้จากกิจกรรม 
๓. นักเรียนอนุบาลทุกระดับชั้นของโรงเรียนวัดตาล ทุกคนพร้อมทั้งผู้ปกครองและครูมีการท า

กิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 

๔. วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนด ำเนินกำร 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓ นางสาวทิพรัตน์ 
ยิ้มแย้ม 

กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินงานแบ่งกลุ่ม นักเรียนผู้ปกครองตามฐาน ให้
นักเรียน และผู้ปกครองเวียนฐานร่วมกิจกรรมครบทั้ง ๔ ฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
๒.๑ ฐานที๑่ ฐานให้ความรู้ผูป้กครองเก่ียวกับ การท างานของ
สมองรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการทางด้านสมองเด็กอายุ  
๐-๖ ป ี
๒.๒ ฐานที๒่ ฐานกายใจประสาน เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมกับเสียงเพลง 
๒.๓ ฐานที๓่ ฐานครอบครัวอบอุ่น นักเรียนและผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ภายในครอบครัว นักเรียนได้
เรียนรู้กฎกติกา และเกิดความสนุกสนานผ่านกิจกรรม จากพ่อแม่
สู่ลูก 
๒.๔ ฐานที๔่ ฐานพัฒนาด้านสติปัญญาเกมการศึกษา นักเรียนเกิด
การพัฒนาด้านสติปัญญา  

ส.ค. ๖๓  นางสาวทิพรัตน์  
ยิ้มแย้ม  

และคณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๓  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ส.ค. ๖๓ นางสาวทิพรัตน์  
ยิ้มแย้ม 

กิจกรรมที่ ๔  สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส.ค. ๖๓ นางสาวทิพรัตน์  
ยิ้มแย้ม 

กิจกรรมที่ ๕  สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ ส.ค. ๖๓ นางสาวทิพรัตน์  
ยิ้มแย้ม 

กิจกรรมที่ ๖  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ส.ค. ๖๓ นางสาวทิพรัตน์   
ยิ้มแย้ม 

รวม  ๖  กิจกรรม   
 
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร    โรงเรียนวัดตาล 
 
 
 
 
 
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ     
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กิจกรรม/รำยกำร 
เป้ำ 

หมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

 
 

ครู
ปฐมวัย 
๖ คน 

   
 
 
 
 
 
 

  

กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการจัดกิจกรรม 
๒.๑ ค่าอาหารว่างผู้ปกครองนักเรียน 
๒.๒ ค่าวิทยากร 
ฐำนที่ ๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

- พลาสติกเคลือบบัตรขนาด A๔ 
- สีน้ า (๔ สี ส้ม,แดง,เหลือง,น้ าเงนิ 

ขนาด ๒๔๐ มล.) จ านวน 
๔ ขวด  

- กระดาษ A๔  ๑ ริม  
ฐำนที่ ๒ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

- ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง    
๒ แผ่น  

- กระดาษโปสเตอร์ ๒ หน้าคละสี
แผ่นใหญ่ ๑๐ แผ่น  

ฐำนที่ ๓ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง   
๒ แผ่น  

- กระดาษโปรเตอร์ ๒ หน้าคละสี
แผ่นใหญ่ ๑๐ แผ่น  

ฐำนที่ ๔ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
- ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง    

๒ แผ่น  
- กระดาษโปรเตอร์แข็ง หน้าเดียว

คละสี ๑๐ แผ่น  
- แก้วกาแฟ ๕๐ อัน  
- กระดาษโปสเตอร์หน้าเดียวคละ สี 

๑๐ แผ่น x 
- เทปกาวสองหนา้หนาม้วนใหญ่ ๑ 

ม้วน 
- เทปใสขนาด ๑”๓ ม้วน 

 
 

 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
๕๐๐ 

 
 
 
๕๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

 
 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
๕๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
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- เทปกาวสองหนา้บางขนาดกว้าง ๑ 
นิ้ว ๓ ม้วน 

กิจกรรมที่ ๓  จัดท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

๗๖ ชุด      

กิจกรรมที่ ๔  สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

คร/ู
ผู้ปกครอ

ง 

     

กิจกรรมที่ ๕  สรุปผลการสอบถามความ
พึงพอใจ 

      

กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๓ ชุด      

รวม ๖ กิจกรรม   ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐  ๕,๐๐๐* 
(-ห้าพันบาทถ้วน-) 
หมายเหตุ *ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน การประเมิน แบบประเมินกิจกรรม 
๒.ร้อยละ ๘๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และครูได้ท ากิจกรรมร่วมกัน การประเมิน แบบประเมินกิจกรรม 
๓. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโครงการนี้ 

สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๘.๑ นักเรียนและผู้ปกครองมีความรักความสามัคคีและสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว 
๘.๒ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
๘.๓ นักเรียนมีการพัฒนาความพร้องทั้ง ๔ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
๘.๔ เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางโค 
๘.๕ นักเรียนมีการแบ่งปันและเสียสละ 
๘.๖ นักเรียนกล้าแสดงออก มีจินตนากานและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวอรัญญา ไชวิเศษ) 

 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   
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                                      ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์)    

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
 
 
                  

            ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ ๗                      ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ๔ ด้าน 
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แผนงำน   วิชาการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๖ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ 
    นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๖ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยท่ี ๑, ๒, ๓ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวอรัญญา  ไชวิเศษ  และคณะครูปฐมวัย 
ระยะเวลำ   พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
********************************************************************************* 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น  ได้แก่  
ทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  ทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร  ทักษะในการสังเกตและส ารวจ  ทักษะ
ในเรื่องมิติสัมพันธ์  ทักษะในเรื่องจ านวน  ปริมาณ  น้ าหนัก  การกะประมาณและการเชื่อมโยงความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ  ดังนั้น  โรงเรียนวัดตาล จึงได้ก าหนดนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ตามที่
หลักสูตรก าหนด  โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  ซึ่งโครงการนี้จะเน้น
ให้มีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย  สอดคล้องกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
        ๑. นักเรียนอนุบาล ๒ - ๓     จ านวน ๗๖ คน  
        ๒. คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดตาลและผู้บริหาร   จ านวน   ๕   คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทุกด้าน 
   ๒. นักเรียนมีพัฒนาการด้าน ร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
 ๓. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
 
๔. วิธีกำร/ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓ นางสาวอรัญญา  
 ไชวิเศษ 

กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะ ดังนี้ พ.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔ คณะครูระดับปฐมวัย 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๑ กิจกรรมทักษะภาษา การเล่านิทานบทบาทสมมุติ การ
สื่อสารที่เหมาะสม ดังนี้ 
- ฝึกให้ผู้เรียนบอกเรื่องราวความรู้สึก และความต้องการของ
ตนเองโดยการเล่นบทบาทสมมติ,การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็น
ต้น 
- ฝึกให้ผู้เรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์โดยการร่วมกิจกรรมแสดงบนเวทีในวันส าคัญต่างๆ,  
เล่าประสบการณ์ที่ตนเองประสบและมีความประทับใจ,การเป็น
ผู้น า 
ผู้ตาม เป็นต้น 
๒.๒ กิจกรรมฝึกทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- ส่งเสริมการปั้นดินน้ ามัน  - ส่งเสริมการฉีกตัดปะ  
๒.๓ กิจกรรมผู้เรียนมีทักษะการใช้ศิลปะดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 
กิจกรรมด้านศิลปะ 
- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย เช่น ระบายสี พิมพ์
ภาพ พับสี ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ  ระบายสีภาพในวันส าคัญต่างๆ 
กิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี 
- จัดกิจกรรมการแสดงทางด้านดนตรีในวันส าคัญ 
- ชมกิจกรรมการแสดงทางด้านดนตรี 
กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย 
- จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -จัดกิจกรรมเวทีคนเก่งในการแสดงกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 
- กิจกรรมกลางแจ้ง   
- กิจกรรมอนุรักษ์การละเล่นพ้ืนบ้าน 
๒.๔ กิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ โดย
การให้ผู้เรียนเล่นเกมทายของในกล่องปริศนา การสัมผัสวัสดุ
ต่างๆ , การชิมรสชาติอาหาร ,การดมกลิ่น, บอกสิ่งที่มองเห็นได้ 
เป็นต้น   
๒.๕ กิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ 
- ฝึกให้ผู้เรียนบอกต าแหน่ง ทิศทางและระยะทางได้ เช่น โดย
การเล่มเกม ,โยนลูกบอลลงตะกร้า ,การเตะบอลเข้าโกล์  
- ฝึกให้ผู้เรียนสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์โดยการเล่นเกม
การศึกษา , เกมการละเล่นต่างๆ การเล่นปิดตาตีหม้อ 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๖ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องจ านวน, ปริมาณ, 
น้ าหนัก เช่น โดยการฝึกปฏิบัติการชั่ง การตวง การวัด เป็นต้น 
กิจกรรมที่ ๓  ครูจัดท าเกณฑ์การประเมินทักษะ ความรู้เด็ก
ปฐมวัย 

พ.ค. ๖๓ - มี.ค.๖๔ คณะครูระดับปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๔  ครูประเมินทักษะความรู้ของเด็กจากแบบฝึก
ทักษะ 

พ.ค. ๖๓ - มี.ค.๖๔ คณะครูระดับปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๕  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ มี.ค. ๖๔ นางสาวอรัญญา  
ไชวิเศษ 

กิจกรรมที่ ๖  สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค. ๖๔ คณะครูระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๗  สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ มี.ค. ๖๔ นางสาวอรัญญา  

ไชวิเศษ 
กิจกรรมที่ ๘  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

มี.ค. ๖๔ นางสาวอรัญญา  
ไชวิเศษ 

รวม  ๘  กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร    โรงเรียนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ    ๑๐,๐๐๐  บำท 
 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบ

ประมำน 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรม
การด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

 
 

คร ู
๑๒ คน 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีทักษะ 

- พู่กัน เบอร์ ๑๐(๓๐X๑๕=
๔๕๐) 

- สีโปรเตอร์ ๗ สี  สีส้ม  แดง  
เหลือง น้ าเงิน เขียว  สีขาว สี
ด า (สีละ ๓ ขวด)  
 ๒๑ ขวด x ๑๑๐ = ๘๘๐ 

นร.๗๖ คน    
 

๔๕๐ 
 

๘๘๐ 
 

 
 

 
 

๔๕๐ 
 

๘๘๐ 
 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย เงินงบประมำณ รวม 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
เงินนอกงบ
ประมำน 

- ดินน้ ามันไร้สารพิษ  
- ลูกปัด ๑๖ ถุง  
- กระดาษ A๔   

๕ รีม x ๑๒๐  
- กระดาษโปสเตอร์สี ๒ หน้า 

คละสี ๑๒ แผ่น x ๑๐  = 
๑๒๐ 

- กระดาษมันปู คละสี ๑๒ แผ่น
x ๑๐  

- กระดาษโปสเตอร์แข็ง ๒ หน้า 
คละสี ๑๒ แผ่น x ๑๐ = 
๑๒๐ 

- กระดาษแก้วแบบขุ่น
(กระดาษว่าว) ๑๒ สี สีละ 
๑๐ แผ่น  ( ๕x ๑๒๐ = 
๖๐๐) 

      ของเล่นเสริมพัฒนาการตามมุม
การเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ 

- ระนาด (๒๗๐x๓ = ๘๑๐) 
- ตราชั่งสองแขน 
- ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการปั้นเล่น

ดินน้ ามัน  
- ชุดผลไม้หั่น ๓ ชุด 
- แผ่นโฟมหนา๕มิล  

โฟมยางปูพ้ืนตามมุม 

   ๑,๓๐๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

 
๑๒๐ 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
 

๖๐๐ 
 
 

 
 
 

๘๑๐ 
๑,๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑,๓๐๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

 
๑๒๐ 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
 

๖๐๐ 
 
 

 
 
 

๘๑๐ 
๑,๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓  ครูจัดท าเกณฑ์การ
ประเมินทักษะ ความรู้เด็กปฐมวัย 

ครู ๔ คน 
นร. ๗๖คน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๔  ครูประเมินทักษะ
ความรู้ของเด็กจากแบบฝึกทักษะ 
๔.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

ครู ๔ คน 
นร. ๗๖คน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๕  จัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ผู้ปกครอง - - - - - 

กิจกรรมที่ ๖  สอบถามความพึงพอใจ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

คร/ู
ผู้ปกครอง 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๗  สรุปผลการสอบถาม
ความพึงพอใจ 

คร ู - - - - - 
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กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบ

ประมำน 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๘  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 

      

รวม ๘ กิจกรรม    ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐
๐ 

(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ถั่วเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
๗. กำรวัดและประเมินผล 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 

     ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นางสาวอรัญญา  ไชวิเศษ) 

                                   ต าแหน่งครูผู้ช่วย   
 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน มีทักษะในการสื่อสารที่
เหมาะสมกับวัย 

การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๒.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน มีทักษะ ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ที่เหมะสมกับวัย 

การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๓.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ศิลปะดนตรีและ
การเคลื่อนไหว 

การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๔.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน มีทักษะในการใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ 

การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๕.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๖. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะในเรื่องจ านวน ปริมาณ 
น้ าหนักและการกะประมาณ  

การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๗. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และ
ทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๘. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโครงการนี้ 

สอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
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     ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์ ) 
                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

     ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๘    อนุรักษ์สืบสานดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 
ชื่อแผนงำน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๓ 
     นโยบายที ่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒   นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๓ 
     นโยบายที ่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำ : ปฐมวัย 
     มาตรฐานที่ -  ตัวบ่งชี้ที่  - 
      มำตรฐำนกำรศึกษำ:ขั้นพื้นฐำน 
     มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
ลักษณะโครงกำร    ปกต ิ   ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร           นายวิชัย    สมพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญ ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติไทย ที่มีประเพณีตลอดจน
แบบอย่างทางศิลปะ การแสดงต่างๆ ที่ถ่ายทอดมาเป็นเอกลักษณ์ สืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่
ส าคัญและยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยและศิลปะประจ าชาติ จะมองเห็นได้ว่าดนตรีและนาฏศิลป์
นั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่เครื่องช่วยให้เกิดความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าคือเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการ
ประกอบพิธีกรรม ที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับศาสนาและยังมีอิทธิพลต่อสังคมของคนไทยอีกหลายกลุ่มและยังจัดเป็น
ศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการแสดงออกท่ีงดงามและมีคุณค่า 
 การสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การได้เรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ เพราะดนตรี นาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อน
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสาน ภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืนและชาญ
ฉลาด เมื่อเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ จะท าให้
เกิดความซาบซึ้ง รักและหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกอันล้ าค่าทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
 การด าเนินการในการอนุรักษ์และสร้างจิตส านึกของความเป็นไทย และการพัฒนาคุณธรรมนั้น
โรงเรียนวัดตาลได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ส านึกในความเป็นไทย มี
สุนทรียภาพทางด้านอารมณ์ รวมทั้งรักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของชาติไทย 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตาล 
 ๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนวัดตาลในการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ไทย 
๓. เป้ำหมำย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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 -นักเรียนโรงเรียนวัดตาล จ านวน ๓๐๓ คน ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางดนตรี
นาฏศิลป์เรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีสมรรถนะ ดังนี้ 

 -เล่นเครื่องดนตรีไทย หรือพ้ืนบ้าน ได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น 
 -แสดงนาฏศิลป์ไทย หรือพ้ืนบ้าน ได้อย่างน้อย ๑ ประเภท 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -โรงเรียนวัดตาล มีเครื่องดนตรีไทยส าหรับการเรียนการสอน 
  -นักเรียนเกิดจิตส านักความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายวิชัย สมพงษ์ 

คณะครูผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการตามแผนโครงการ 
๒.๑ จัดซื้อ – ซ่อมเครื่องดนตรีไทยและอุปกรณ์ดนตรี 
๒.๓ จัดหาวิทยาการภายนอกมาสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
๒.๔ ส่งนักเรียนไปแสดงนอกสถานที่ 
๒.๕ ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน 

ส.ค. ๖๔  นายวิชัย สมพงษ์ 

กิจกรรมที่ ๓  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มี.ค. ๖๔ นายวิชัย สมพงษ์ 
 

กิจกรรมที่ ๔ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนา 

เม.ย. ๖๔ นายวิชัย สมพงษ์ 
 

รวม  ๔  กิจกรรม   

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  ๒๕,๐๐๐ บำท 

 
กิจกรรม/รำยละเอียด

งบประมำณ 

 
เป้ำหมำย-
ผลผลิต 

เงินงบประมำณ  
ระยะเวลำ 

 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

เงินใน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๑.วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
๑.๑ประชุมเพ่ือจัดท า
โครงการ 

- 

 

- - พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

นายวิชัย สมพงษ์ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 

คณะครูผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๒. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
๒.๑ จัดซื้อ – ซ่อมเครื่อง
ดนตรีไทยและอุปกรณ์ดนตรี 
๒.๓ จัดหาวิทยาการ
ภายนอกมาสอนดนตรีและ
นาฏศิลป์ไทย 
๒.๔ ส่งนักเรียนไปแสดง
นอกสถานที่ 
๒.๕ ส่งนักเรียนเข้าประกวด
แข่งขัน 

 

 

- 

 

 

๒๕,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

มิถุนายน 
๒๕๖๓-
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๓.ประเมินผลการจัดท า
โครงการ 

- - - มีนาคม  
๒๕๖๔ 

๔.จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการและแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

เมษายน  
๒๕๖๔ 

รวม ๔ กิจกรรม เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม 

๗ . กำรวัดและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๕๐ โรงเรียนวัดตาล มีเครื่องดนตรีไทยส าหรับการ
เรียนการสอน 

การประเมิน 
การตรวจสอบ 

แบบประเมิน 

ร้อยละ ๘๐ นักเรียนเกิดจิตส านึกความเป็นไทยและร่วมกัน
อนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  

การประเมิน แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนเกิดจิตส านึกความเป็นไทยและตระหนักถึงความเป็นชาติไทย 

๘.๒ นักเรียนมีสมรรถนะทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
๘.๓ โรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
                             
 

 
 
 
 

 
 
 

 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายวิชัย   สมพงษ์) 
          ต าแหน่ง   ครูอัตราจ้าง อบจ.โรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
         ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๙   พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๔ – ๕ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ – ๑๔,๑๙ 
    นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ - ๓๕ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๔ - ๕ 
    นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ – ๑๔,๑๙ 
    นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ - ๓๕ 
 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ :มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้     ๑.๒ 
       มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้     ๒.๔ 
     
ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้าง
ความตระหนักในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายคือ ผู้เรียน ได้รับ
การปลูกฝังค่านิยมในด้านคุณธรรมเพื่อน าไปด าเนินชีวิต มีทักษะการประกอบอาชีพ จึงได้น าพระราชด ารัส
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การบริหารสถานศึกษาและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีค่าในความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล การสร้าง
ภูมคิุ้มกันในตัวที่ดีและมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและพฤติกรรมของนักเรียน 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งความคิดและพฤติกรรม 

เชิงปริมาณ 
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๑. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลชัน้อนุบาล-ประถมศึกษาจ านวน  ๓๗๙  คน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระบบการจัดการ
เรียนการสอนได้ 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

นายวิชัย สมพงษ์ 
คณะครูผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการตามแผนโครงการ 
๒.๑ จัดซื้อ – ซ่อมเครื่องดนตรีไทยและอุปกรณ์ดนตรี 
๒.๓ จัดหาวิทยาการภายนอกมาสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
๒.๔ ส่งนักเรียนไปแสดงนอกสถานที่ 
๒.๕ ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน 

ส.ค. ๖๓  นายวิชัย สมพงษ์ 

กิจกรรมที่ ๓  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มี.ค. ๖๔ นายวิชัย สมพงษ์ 
 

กิจกรรมที่ ๔ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนา 

เม.ย. ๖๔ นายวิชัย สมพงษ์ 
 

รวม  ๔  กิจกรรม   

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร   โรงเรียนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  ๕,๐๐๐ บำท 

กิจกรรม/รำยละเอียด
งบประมำณ 

เป้ำหมำย-
ผลผลิต 

เงินงบประมำณ 
ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง เงินใน

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 
๑. การวางแผน 
๑.๑ จัดท าโครงการ / เสนอ
โครงการ / ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.๓ ประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

- - -  
พฤษภาคม 

๒๕๖๓  

 
-ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
- นางสาวเปรมธิดา  

แจ่มใส 
- คณะครูที่
เกี่ยวข้อง 
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๒.ด าเนินการตามโครงการ 
๒.๑ ครูผู้น าให้ความรู้ครูทุกคนใน
โรงเรียนเรื่องการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การเรียนการสอน 
๒.๒ ครูทุกคนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การ
จัดท าแผนการเรียนการสอน 
๒.๓ จัดท าแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  
๒.๔จัดท าป้ายนิเทศและเอกสาร
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ 

นักเรียนชั้น 
ป.๑-ป.๖  

และ  
ครูทุกกลุ่ม

สาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ – 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๓. ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

  - พฤษภาคม 
๒๕๖๓ – 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๔. สรุปและรายงานผล - - - เมษายน 
๒๕๖๔ 

รวม ๔ กิจกรรมเป็นเงิน  ๕,๐๐๐ -   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐* 

(-ห้าพันบาทถ้วน-) 
หมายเหตุ * ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนจ านวน ๓๙๒ คน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การสังเกต แบบสังเกต 

๒.ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ สามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

การบันทึก  แบบบันทึก 

๓.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และป้ายนิเทศที่เกี่ยวกับหลัก 
ปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 

การบันทึก แบบบันทึก 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒. ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและพฤติกรรมของนักเรียน 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 
 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวเปรมธิดา   แจ่มใส) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

 
 

 
ลงชื่อ ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                 

          (นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์) 
        ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๑๐  พัฒนา จัดหา และผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๘ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๙ 
    นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๕ - ๒๖ 
 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๘ 
    นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๙ 
    นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๕ - ๒๖ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
    มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 

 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี  การศึกษาสมัยนี้ก็เช่นกันได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
และนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูยุคใหม่จ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ
ยุคสมัย  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นการ
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆมาใช้  เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ครูจัดหาสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเอง 
๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๕. เพ่ือให้ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
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๒. ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
๓. ครูสามารถผลิตและพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูผู้สอน๑๐๐ % มีสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ สามารถผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  

 
๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที๑่ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดท า
โครงการ 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามแผนงานโครงการ พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ -นางสาวจารุวรรณ  ชวด
พงษ์ และคณะครู

ผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๔  ติดตาม  ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน มี.ค. ๖๔ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

- นางสาวจารุวรรณ 
ชวดพงษ์ 

กิจกรรมที่ ๕ การสรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาวจารุวรรณ  
ชวดพงษ์ 

รวม ๕ กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (๕,๐๐๐) –หา้พันบาทถ้วน-  

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะครูวาง
แผนการจัดท าโครงการ 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 

     

กิจกรรมที่ ๒ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 
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กิจกรรมที่ ๓ 
ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 
- จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดท าสื่อและสื่อ
ส าเรจ็รูปตา่งๆ 

 
ครูผู้สอน
โรงเรียน 
วัดตาล 

  
 

 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
 

  
 
 

๔,๐๐๐ 
 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    - อบรมครูในการท า
เครื่องมือและสื่อท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน 

 - - ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตาม  ตรวจสอบ ผล
การด าเนินงาน 

      

กิจกรรมที่ ๕ การสรุป
และรายงานผล 

- - - - - - 

รวม ๕ กิจกรรม    ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐* 
(-ห้าพันบาทถ้วน-) 
*หมายเหตุ (ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
-ครูมีสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 

การบันทึก 
แบบบันทึกการยืมใช้

สื่อ และอุปกรณ์ 
ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้   ร้อยละ ๙๐ 

การประเมิน แบบประเมินชิ้นงาน 

ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
                               ร้อยละ ๙๐ 

การประเมิน 
การนิเทศ/ติดตาม 

แบบการนิเทศภายใน 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ครูมีสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนเองได้ 
๓. สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
๕. ครูใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายในการจัดการจัดการเรียนรู้ 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

- - 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... ......ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 

         ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๑๑  วันส าคัญ  
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ :มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
    มาตรฐานที่      ๑ ตัวบ่งชี้ที่      ๑.๒ 
    มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒ 
      มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒, ๑.๓ 
    มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่
ส าคัญในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไปกับวันส าคัญ เพ่ือมุ่งให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
โครงการกิจกรรมวันส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับชุมชน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตาลได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๒. เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญต่างๆและการสืบสานอนุรักษ์ 
๓. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันส าคัญวัน

ส าคัญ 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนสามารถมีความรู้และปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
๒. นักเรียนเกิดทักษะและเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันส าคัญต่างๆ 
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เชิงปริมาณ 
๑. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตาล ๑๐๐ % ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๒.  นักเรียน ร้อยละ ๙๐ เกิดความรัก เทิดทูนและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ 

และประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. ประชุมคณะครูวางแผนการจัดท าโครงการ พ.ค. ๖๓  -ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ์

- คณะครูที่เกีย่วข้อง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ์

- คณะครผูู้รับผิดชอบ 
๓. ด าเนินการตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
๓.๑ การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
   - วันปฐมนิเทศ 
   - วันวิสาขบูชา 
   - พิธีไหว้ครู 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระราชินสีุทธิดา 
   - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู ่
   - วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
   - วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 
   - วันภาษาไทยแห่งชาติ 
   - วันแม่แห่งชาติ 
   - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
   - วันอาเซียน 
   - พิธีถวายเครื่องราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคต ใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ 
   - พิธีถวายเครื่องราชสักการะในวันปิยมหาราช 
   - วันวชิราวุธ 
   - วันลอยกระทง 
   - วันพ่อแห่งชาติ 
   - English Camp 
   - ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 
   - ปัจฉิมนิเทศ 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ 
 
 
 

- ผอ. และคณะครูทุกคน    
- นางสาวสุธาศิณยี์   บุญถึง  
- นางสาวจารุวรรณ ชวดพงษ ์
- นางสาวกิ่งแก้ว  กุสุโมทย์ 
- นายอภิวัตร  ดาษดา 
- นางสาววรรณนสิา ขุนโยธา 
- นายอภิวัตร   ดาษดา 
- นางสาวสุธาศิณยี์  บุญถึง 
- นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์ 
 
- นางจ าเรียง   สุดห่วง 
- นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ์
- นางสาวกัลยา   ปราบสกุล 
- นางสาวสุพา   แสงพรม 
- นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์ 
 
- นางสาวสกิ่งแก้ว   กุสุโมทย ์
- นายอภิวัตร    ดาษดา 
- นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ์
- นางสาวกิ่งแก้ว  กุสุโมทย์ 
- นางสาวจารุวรรณ ชวดพงษ ์
- นางสาวสุธาศิณยี์   บุญถึง 
- นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ์
- นางสาวสุธาศิณยี์   บุญถึง 
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   - วันมาฆบูชา 
๔. วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
วันส าคัญ 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ - นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบ 

๕. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม  พ.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔ นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์ 
รวม ๕ กิจกรรม   

 
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะครูวางแผนการ
ด าเนินงาน 

 
ผู้อ านวยการ
และคณะครู  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๒ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

 
ผู้อ านวยการ
และคณะครู 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๓ 
จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆตาม
แผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ใน
ปฏิทิน 
๓.๑ การจัดป้ายนิเทศและเวียน
เทียนวันวิสาขบูชา 
๓.๒ พิธีไหว้ครู 
๓.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินีสุทธิดา 
๓.๔ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  
๓.๕ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
๓.๖ กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ 
๓.๗ จัดท าป้ายนิเทศวัน
อาสาฬหบูชา และกิจกรรมแห่
เทียนวันเข้าพรรษา 
๓.๘ พิธีถวายพระพรเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา

 
คณะครู 

และนักเรียน
โรงเรียนวัด
ตาล ๓๗๙ 

คน 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๓,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

 
 
- 

 

 
 
- 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๓,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 
๓.๙ กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
๓.๑๐ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๓.๑๑ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
๓.๑๒ กิจกรรมวันอาเซียน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

(๖,๐๐๐) 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐

(๖,๐๐๐) 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๓.๑๓ พิธีถวายเครื่องราช
สักการะในวันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ ๙  ๑๓ ต.ค.  
๓.๑๔ พิธีถวายเครื่องราชสักการะใน
วันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค. 
๓.๑๕ พิธีถวายเครื่องราช
สักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๖ 
เนื่องในวันวชิราวุธ ๒๕ พ.ย. 
๓.๑๖ กิจกรรมวันลอยกระทง 
๓.๑๗ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๓.๑๘ การจัดป้ายนิเทศเนื่องใน
วันรัฐธรรมนูญ 
๓.๑๙ กิจกรรม English 
Special Day Camp 
๓.๒๐ กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปี
ใหม่ 
๓.๒๑ จัดป้ายนิเทศวันครู 
๓.๒๒ พิธีปัจฉิมนิเทศ 
๓.๒๓ พิธีปฐมนิเทศ และ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๓.๒๔ กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๓.๒๕ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

   ๑,๐๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
(๖,๐๐๐) 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 ๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
(๖,๐๐๐) 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ 
การวัดประเมินผล 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที๕่ 
สรุปผลและจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน 

 
 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม ๕ กิจกรรม      ๓๕,๐๐๐* 
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(-สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
หมายเหตุ (*ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 

 

 

 

๗ . กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตาล ๑๐๐ % ได้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

การบันทึก แบบบันทึก 

๒.นักเรียน ร้อยละ ๙๐ เกิดความรัก เทิดทูนและ
ภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ และ
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

การสังเกต  แบบสังเกต 

๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความสุขกับการท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตาลมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๒. นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
๓. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันส าคัญ 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์) 

        ต าแหน่ง ครูคศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 
 
 

ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์ ) 

      ต าแหน่ง หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 
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ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๑๒  ส่งเสริมทักษะอาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ – ๘ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๒, ๑๕ – ๑๘ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๖ - ๒๗,๓๐ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒     นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ - ๘ 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๒, ๑๕ – ๑๘ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๖ - ๒๗,๓๐ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ :  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑/๖ 
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวลัดดา  เอกสุข 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
     
๑.หลักกำรและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นมีการจัดกิจกรรมต่างๆนอกโรงเรียน ทั้งทักษะทางด้านอาชีพและด้าน
วิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพรอบด้าน โรงเรียนจึงสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรภายนอก ที่มีสามารถทางด้านการตัดผม 
และงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  มาช่วยสอนให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนใน
อนาคต   

โรงเรียนวัดตาลจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะอาชีพทางด้านการตัดผม  
การท าอาหาร และงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองและทักษะทางวิชาการควบคู่กันไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานในการตัดผม 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานในการท าอาหาร 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานในการประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง 
 ๒.๔ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสู่ภายนอกโรงเรียน 
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๓. เป้ำหมำย 
เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๗๐ ได้ใช้บริการร้านตัดผมของโรงเรียน 
- นักเรียนกลุ่มสนใจ จ านวน ๕๐ คน ได้รับความรู้และทักษะอาชีพเบื้องต้นในการตัดผมการท าอาหาร 
และการประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๕๐ คน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางด้านทักษะทางวิชาการ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางด้านทักษะทางวิชาการเพ่ือไปแข่งขันกิจกรรมภายนอก
โรงเรียน 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะการตัดผมที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนทักษะ
เบื้องต้นในการท าอาหารคาว – หวาน และทักษะเบื้องต้นในการท างานประดิษฐ์ดอกไม้ –ใบตอง 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที๑่ การวางแผน 
๑.๑ ประชุมครูเพ่ือจัดท าโครงการ 
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดหาวิทยากร 
- รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ 
- จัดฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

 
 

พ.ค. ๖๓ – มิ.ย. ๖๔ 

 
- นางสาวลัดดา  เอกสุข 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ การก ากับ ติดตามวัดและประเมินผล มี.ค. ๖๔ - นางสาวลัดดา  เอกสุข 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ - นางสาวลัดดา  เอกสุข 

รวม ๔ กิจกรรม   

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (๑๐,๐๐๐ บำท) 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะครูเพ่ือวาง
แผนการจัดท าโครงการ 

ผอ. และ
คณะครู 

- - - - - 
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กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 
๑. กิจกรรมฝึกทักษะตัดผม  
-ค่าวิทยากร 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 

 
- นักเรียนกลุ่ม

สนใจชัน้  
ป.๔ – ป.๖ 
จ านวน ๕๐ 

คน 
- วิทยากร 

จ านวน ๑ คน 
ครูจ านวน ๒ 

คน 

 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 
- 

 

 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๒. กิจกรรมฝึกทักษะการ
ท าอาการคาวหวาน 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
นักเรียนจ านวน ๕๐ คน 

 
 
 

 
 

๕๐๐ 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 

๓,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมฝึกทักษะงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
-ค่าวิทยากร  
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  

  
 

๕๐๐ 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๔. กิจกรรม ฝึกความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 

นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๕๐ 

คน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕๐๐ 

 
 
- 

 
 

๕๐๐ 

๔. ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง
ในการพานักเรียนไป
แข่งขันกิจกรรมภายนอก
โรงเรียน 

 - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ 
การก ากับ ติดตาม วัด
และประเมินผล 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๔ 
สรุปผลและจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน 
จัดท าเอกสารรายงานผล  

 
จ านวน ๓ 

เล่ม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม ๔ กิจกรรม  ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๖,๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐* 
(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 
*หมายเหตุ (ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 
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๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนกลุ่มสนใจร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะเบื้องต้นในการตัดผม การท าอาหารคาว
หวาน และงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ จ านวน ๓๐๓ คน
ได้รับบริการ การตัดผมอย่างถูกต้อง 

การบันทึก 
แบบบันทึกข้อมูล

ผู้รับบริการ 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นพื้นฐานเบื้องต้นในการตัดผม การท าอาหาร และการ
ประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง 
 ๘.๒ นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อได้ในอนาคต 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 
ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวลัดดา   เอกสุข) 
     ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง อบจ. โรงเรียนวัดตาล 
 
 

 

 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
          ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๑๓  วิจัยในชั้นเรียนและโครงงาน 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ - ๘ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๒, ๑๕ – ๑๘,๒๑ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๓ - ๒๗,๓๐ 
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ - ๘ 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๒, ๑๕ – ๑๘,๒๑ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๓ - ๒๗,๓๐ 
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำ : ปฐมวัย  
    มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ที่ - 
    มำตรฐำนกำรศึกษำ: ขั้นพื้นฐำน 
    มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 
    มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ 
ลักษณะโครงกำร  ปกติ  ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวกัลยา   ปราบสกุล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
     



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

๑.หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๐ ได้ให้ความส าคัญกับการ

น าวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนการสอน  สิ่งอ านวยความสะดวก  และการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ทุกวันนี้  มีปัญหาเพราะความแปรผันของโลก  ความเจริญก้าวหน้าทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างกว้างไกล  ผู้ที่จะด าเนินชีวิตอย่างสงบสุขได้จะต้องเป็นผู้มีความคิดกว้างไกล  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
มีทักษะกระบวนการในการท างาน การคิด การแก้ปัญหา มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความรอบรู้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   การวิจัยและโครงงานจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสถานศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ครูผู้สอนท าการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่องต่อปีการศึกษา 
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนชั้น ป.๑- ป.๖ สามารถรู้จักวิธีการแก้ปัญหา  มีทักษะกระบวนการโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ค้นพบความรู้ด้วยตัวเองและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๓. เพ่ือให้นักเรียนที่ปัญหาร้อยละ ๘๐ ได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้จากการท าวิจัย 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีผลงานโครงงาน 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีผลงานโครงงาน 
๒. โรงเรียนด าเนินการวิจัยและน าผลการวิจัยนั้นมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน และใช้ในการบริหารการศึกษา 
เชิงปริมาณ 
 ๑. ครผูู้สอนทุกคน จ านวน ๑๐๐ % ท าการวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนชั้น ป.๑- ป.๖ จ านวน ๓๐๓ คน สามารถรู้จักวิธีการแก้ปัญหา  มีทักษะกระบวนการโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ค้นพบความรู้ด้วยตัวเองและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓. นักเรียนที่ปัญหาร้อยละ ๘๐ ได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้จากการท าวิจัย 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที๑่ประชุมคณะครูวางแผนการจัดท าโครงการ พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามแผนงานโครงการ พ.ค. ๖๓ -นางสาวกัลยา  ปราบสกุล 
 และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

กิจกรรมที่ ๔  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดท า
โครงการ 

พ.ค. ๖๓ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวกัลยา ปราบสกุล 

และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๕ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

เม.ย. ๖๔ นางสาวกัลยา ปราบสกุล 

รวม ๕ กิจกรรม   

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะครูวาง
แผนการจัดท า
โครงการ 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและคณะ

คร ู

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและคณะ

คร ู

- - - - - 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ 
ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ 
๑ จัดหาวัสดุ อุปกรณ ์
๒ จัดท าการวิจัย ใน
ชั้นเรียน 
๓ จัดท าโครงงาน
กลุ่มสาระต่างๆ 
๔ จัดกิจกรรม
น าเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
ครูผู้สอนโรงเรียน

วัดตาล 

 
- 

 
 

 

 
๓,๐๐๐ 

 
- 

 
๓,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดท า
โครงการ 

- - - - - - 
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กิจกรรมที่ ๕ จัดท า
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการและ
แนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

- - - - - - 

รวม ๕ กิจกรรม  - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐* 
(-สามพันบาทถ้วน-) 
*หมายเหตุ (ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 

๗. กำรวัดและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ครูผู้สอนท าการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง การประเมิน แบบประเมินงานวิจัย 
นักเรียนมีผลงานโครงงาน คนละ ๒ โครงงาน การประเมิน แบบประเมินผลงาน 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูผู้สอนท าการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 

๘.๒ นักเรียนที่ปัญหาร้อยละ ๘๐ ได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้จากการท าวิจัย 
๘.๓ นักเรียนมีผลงานโครงงานใน 

 ๘.๔ นักเรียนสามารถรู้จักวิธีการแก้ปัญหา  มีทักษะกระบวนการโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ค้นพบความรู้ด้วยตัวเองและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๘.๕ โรงเรียนน าผลการวิจัยนั้นมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และใช้ในการ
บริหารการศึกษา 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ  
           (นางสาวกัลยา   ปราบสกุล) 

  ต าแหน่ง ครูคศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 
 

 
ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
        ต าแหน่ง  หัวหน้างานวชิาการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่  ๑๔    โครงการอาเซียนศึกษา 
ชื่อแผนงำน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑,๕ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๒, ๑๘ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๖  
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๘ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑,๕ 
                                           นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๒, ๑๘ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๖  
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ 
      มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่  ๑, ๒, ๓ 
 
ลักษณะโครงกำร    ปกต ิ   ต่อเนื่อง   พิเศษ 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร           นางสาวสุพา   แสงพรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ –  มีนาคม ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) เป็นการร่วมกลุ่มกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ให้
เป็นชุมชนที่เข็มแข็ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าทาย ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ  ความ
มั่นคงและภัยคุกคามต่างๆ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน จากการที่ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบหลายๆอย่างตามมา เช่น 
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ฉะนั้นเราจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศกลุ่ม
อาเซียน เพ่ือที่เราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดข้ึนได้  

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตาลเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เพ่ือให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตาลที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๓. เพ่ือให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตาลที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง

พอใจต่อการจัดกิจกรรม 

๓. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 
๑. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๓. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับดีมาก 
ด้ำนคุณภำพ 
นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ

ประเทศสมาชิก ส่งผลให้สามารถเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและตัวนักเรียน ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ความ
เข้าใจนี้ไปให้เชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอ่ืนๆของโลกได้ด้วย 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. วางแผนการจัดท าโครงการ 
     ๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
     ๑.๒ คณะครูประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวสุพา  แสงพรม 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
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๒. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด 
     ๒.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้ความ
เข้าใจกับครู บุคลากร และนักเรียน 
     ๒.๒  ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนเพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่คณะครูและนักเรียน   
     ๒.๓ จัดกิจกรรมวันอาเซียน 

 
มิ.ย.๖๓ - ส.ค.๖๔ 

 
- นางสาวสุพา  แสงพรม 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๓. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล ส.ค. ๖๓ - นางสาวสุพา  แสงพรม 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๔. วัดและประเมินผล ส.ค. ๖๓ - นางสาวสุพา  แสงพรม 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๕. สรุปและรายงานผล ก.ย. ๖๓ นางสาวสุพา  แสงพรม 

รวม ๕ กิจกรรม     

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
๑. วางแผนการจัดท า
โครงการ 
     ๑.๑ จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน 
     ๑.๒ คณะครูประชุม
วางแผนการด าเนินงาน 

- - - - - - 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

๒. จัดกิจกรรมตาม
แผนงานที่ก าหนด 
     ๒.๑ จัดบอร์ดนิเทศ
ประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้ความเข้าใจกับครู 
บุคลากร และนักเรียน 
     ๒.๒  ด าเนินกิจกรรม
สัปดาห์อาเซียนแก่คณะ
ครูและนักเรียน   
    - กิจกรรมตอบค าถาม 
    - กิจกรรมมอบของ
รางวัล 

 

ครู จ านวน 
๒๔ คน 

นักเรียนชั้น  
อบ.๒ – ป.๖ 

จ านวน 
๓๗๙ คน 

 

- 

 

 
- 

 
 

- 

 

- 

 

 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 
- 

 
- 

 

- 

 

 
- 

 
- 
 

 

๑,๐๐๐ 

 

 
๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
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รวม    ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐* 

(-ห้าพันบาทถ้วน-) 
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัด
ตาลร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม  

การลงทะเทียน แบบลงทะเบียน 

- นักเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัด
ตาลร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

แบบทดสอบ แบบทดสอบ 

- นักเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัด
ตาลร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมระดับดีมาก 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตาลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 
                             
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
         
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวสุพา   แสงพรม) 
          ต าแหน่ง   ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
       ต าแหน่ง  หวัหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๑๕  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ – ๘ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ - ๒๑ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๒ - ๓๑  
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๙ 
                                          นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๐ – ๕๑ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ - ๘ 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ - ๒๑ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๒ - ๓๑  
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๙ 
                                          นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๐ – ๕๑ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  :มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
       มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 
 

ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

ลักษณะโครงกำร  ปกติ   ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
     
๑.หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒   หมวด ๖    มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรา ๔๘  บัญญัติไว้ว่า  “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก”  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะ
เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคมเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ   
ฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑)  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และ

น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๓)  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
๔)  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณภาพ

การศึกษา 

๓. เป้ำหมำย 
     ๓.๑  เชิงปริมำณ 

๑)  นักเรียน๑๐๐% ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
๒)  บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙๐ ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
     ๓.๒  เชิงคุณภำพ 

๑) นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
๒) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
    ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

๑. คณะครูประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ พ.ค. ๖๓  
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
๒. การด าเนินงานตามกิจกรรม ได้แก่  
๒.๑ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
  สถานศึกษา 
๒.๒ การจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ 
  สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒.๓ การจัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศ 
๒.๔ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒.๕ การจัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒.๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๗ การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
๒.๘ การจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔  นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๓. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล มี.ค. ๖๔ นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๔. วัดและประเมินผล มี.ค. ๖๔ นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๕. สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 
รวม ๕ กิจกรรม   

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน 

ผอ. และ
คณะครู 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

 

- 

  

- 

   



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

- - -  

กิจกรรมที่ ๓ 
จัดท าเครื่องมือในการ
วัดผลประเมินผล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๔ 
การวัดประเมินผล 

- - - - - - 

กิจกรรมที่ ๕ 
สรุปผลและจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน 
จัดท าเอกสารรายงานผล 
จ านวน ๓ เล่ม x ๕๐๐ บาท 

   

 

 

 

 
๑,๕๐๐ 
บาท 

  

 
๑,๕๐๐ 

รวม ๕ กิจกรรม    ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน ได้ระดับดี ประเมิน แบบประเมิน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.  บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ชุมชนมีความเชื่อถือศรัทธาต่อโรงเรียน 
 
๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวสุธาศิณีย์   บุญถึง) 

          ต าแหน่ง ครูคศ. ๑ โรงเรียนวัดตาล 
 

ลงชื่อ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
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          (นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์) 
   ต าแหน่ง ครูคศ. ๑ โรงเรียนวดัตาล 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 

                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่  ๑๖  Special English Day Camp 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ – ๘ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๒, ๑๘                        
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๙ 
                                          นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๕ ,๔๙ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ - ๘ 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๒, ๑๘                        
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๙ 
                                          นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๕ ,๔๙ 
 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
      มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ลักษณะโครงกำร  ปกติ   ต่อเนื่อง  พิเศษ 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันการสื่อสารกับต่างประเทศนั้นมีความส าคัญมาก อีกทั้งประเทศไทยได้ก้าวสู่การ
เปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ส าคัญในการใช้สื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ   

กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. มีนโยบายการสอนภาษาอังกฤษ ๒๐๐ ชม. และได้รณรงค์ให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายและเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษและสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน   

โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือกระตุ้นให้ครูและนักเรียนสนใจการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรม 

 
๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้ 
 ๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 
เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๓๐๓ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตาล จ านวน ๒๔ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ คณะครูประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

 
พ.ค. ๖๓  
พ.ย. ๖๓ 

 
ธ.ค. ๖๓ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวจารุวรรณ  

ชวดพงษ์ 
และคณะครูที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ 
 

ธ.ค. ๖๓ - นางสาวจารุวรรณ  
ชวดพงษ์ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
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กิจกรรมที่ ๓ ก ากับ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
๓.๑ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 

ธ.ค. ๖๓  - นางสาวจารุวรรณ  
ชวดพงษ์ 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาวจารุวรรณ   

ชวดพงษ์ 
รวม ๔ กิจกรรม   

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร   โรงเรียนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการด าเนินงาน 

ผอ.และคณะครู - - 
 

 

- - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 
๒.๑ การจัดเตรียม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม 
- ลูกโป่ง  ๒ แพ็ค 
- ลูกอม ๑๐ แพ็ค  
- กระดาษโปสเตอร์สี ๑๕ 
แผ่น 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 

๑๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
๑๕๐ บาท 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

๑๐๐ 
๕๐๐ 
๑๕๐ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ฟิลม์เคลือบ ๑ แพ็ค 
- กระดานลูกฟูก ๑๐ แผ่น 
- กาวโฟมสองหน้า ๓ ม้วน 
- เทปกาวสองหน้า ๖ ม้วน  
- ของรางวัลชนะเลิศ
จ านวน ๓๕ ชุด 
- ของรางวัลรองชนะเลิศ 
จ านวน ๓๕ ชุด 
- ของรางวัลอันดับที่ ๓ 
จ านวน ๓๕ ชุด  

นักเรียนในกลุ่ม 
๓๕ คน 

นักเรียนในกลุ่ม 
๓๕ คน 

นักเรียนในกลุ่ม 
๓๕ คน 

ครูและบุคลากร
จ านวน ๓๕ คน 

ครูวิทยากร 
จ านวน ๑๐ ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๗๕๐ 
บาท 
๕๕๐ 
บาท 
๓๕๐  
บาท 
๗๐๐  
บาท 

๕๕๐ บาท 
๒๐๐ บาท 
๑๕๐ บาท 

 

 ๕๕๐ 
๒๐๐ 
๑๕๐ 

๗๕๐ 
 

๕๕๐ 
 

๓๕๐ 
 

๗๐๐ 
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- อาหารว่าง ๒ มื้อ x มื้อ
ละ ๑๐ บาท 
- ของรางวัลตอบแทน 
ท่านละ ๒๐๐ บาท 

๒,๐๐๐ 
บาท 

-  
๒,๐๐๐ 

 

กิจกรรมที่ ๓ 
การวัดและประเมินผล 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
ครูและบุคลากร
จ านวน ๓๕ คน
นักเรียนชั้น ป.

๑-๖ จ านวน ๓๐๓ 
คน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

กิจกรรมที่ ๔ 
สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานจัดท า
เอกสารรายงานผล  

 

จ านวน ๓ เล่ม 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

รวม ๕ กิจกรรม  ๒,๐๐๐ ๒,๓๕๐ ๑,๖๕๐ - ๖,๐๐๐* 
(-หกพันบาทถ้วน-) 
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

๗ . กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น การทดสอบ แบบทดสอบ 
ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน
ที่ดีข้ึน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

ร้อยละ ๙๐ ของครูสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ตรง
ตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

การประเมิน แบบการประเมิน 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เพ่ิมข้ึน 
 ๘.๓ ครูและนักเรียนสนใจการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 
 ๘.๒ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรม 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 
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โครงกำรที่ ๑๗    ภาษาอังกฤษ “One Day One Vocab” 
แผนงำน   วิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ – ๘ 

   นโยบายที ่๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๒, ๑๘                        
                                             นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๙ 
                                             นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๕ ,๔๙ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖ - ๘ 
                                             นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๒, ๑๘                        

ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
          ต าแหน่ง   ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวจารุวรรณ    ชวดพงษ์) 
          ต าแหน่ง หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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                                             นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๙ 
                                             นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๕ ,๔๙ 
 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 
   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔ 
ลักษณะโครงกำร โครงการปกติ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางอรัญญา  ไชวิเศษ และคณะครูระดับปฐมวัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
********************************************************************************* 

๑. หลักกำรและเหตุผล            
          ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ได้มอบนโนบายการพัฒนาทักษะด้านภาษา
และการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในสังกัด ให้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกก าหนดให้ใช้เป็นภาษาในการท างานของ 
อาเซียนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน  การเตรียมคนไทยให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
จ าเป็นต้องวางรากฐานให้กับเด็กปฐมวัยมีพ้ืนฐานที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารและการเรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต................ 
  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวทางระดับสายชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดตาล จึงได้ท าโครงการ
ภาษาอังกฤษ “One Day One Vocab”เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดการรับรู้และเข้าใจในเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้เตรียม
ความพร้อมและสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เต็มศักยภาพ 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กปฐมวัย 
๒.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๒.๓ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒.๔ เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   
               ๑. นักเรียนอนุบาล ๒-๓               จ านวน   ๗๖ คน  
          ๒. คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดตาล       จ านวน   ๔  คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

    ๑. นักเรียนปฐมวัยทุกคนของโรงเรียนวัดตาลร่วมโครงการภาษาอังกฤษ  
       “One Day One Vocab”พัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ 
    ๒. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
    ๓. นักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนวัดตาลทุกคนท ากิจกรรมร่วมกันและสร้างทัศนคติท่ีดี 
        ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๔. วิธีกำร/ขั้นตอนด ำเนินกำร 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค.- มิ.ย. ๖๓ นางอรัญญา  ไชวิเศษ 

กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการจัดแบ่งกลุ่มค าศัพท์ตามประเภทของ
ค าศัพท์ เช่น 
๑. กลุ่มค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ 
จ านวน ๗ กลุ่ม จ านวน ๔๕๐ ค าให้นักเรียนแต่ละห้องฟังและพูด
ค าศัพท์จนครบทุกกลุ่ม ทบทวนค าศัพท์ทุกวันหลังจากเข้าแถว  
๒. จัดหาใบงานที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์ ช่วยให้เด็กได้ทบทวนค าท่ีได้ 
๓. จัดกระบวนการพัฒนาด้านสติปัญญาจากเกมการศึกษา 
นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาด้วยเกมการศึกษา 

ก.ค.๖๓-ม.ค. ๖๔  นางอรัญญา  ไชวิเศษ 
และคณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๓  ก ากับ ติดตาม วัด และประเมินผล ก.พ. ๖๔ นางอรัญญา  ไชวิเศษ 
กิจกรรมที่ ๔  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลโครงการ มี.ค. ๖๔ นางอรัญญา  ไชวิเศษ 

รวม  ๔  กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ โรงเรียนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ     
    - เงินงบประมาณ   ๒,๐๐๐  บาท  

กิจกรรม/รำยกำร 
เป้ำ 

หมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบ

ประมำน 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

 
ครู  ๔ 
คน 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 

 

 
- 

 
- 

กิจกรรม/รำยกำร 
เป้ำ 

หมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอกงบ

ประมำน 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  ด าเนินการจัดกิจกรรม 
๒.๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

- พลาสติกเคลือบบัตรขนาด A ๔ 
- กระดาษโปสเตอร์สีบาง ๒ หน้า

(๗ สี) อย่างละ ๑๐ แผ่น  
- กระดาษขาว A๔  ๓ รีม 

 
 

  
 
 

 
 

๕๕๐ 
๕๐๐ 

 
๓๕๐ 

 
 

 
 

๕๕๐ 
๕๐๐ 

 
๓๕๐ 
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- ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ ๑ 
แผ่น 

- กระดาษโปสเตอร์แข็ง หน้า
เดียวคละสี ๑๐ แผ่น  

- เทปกาวสองหน้าหนา๑ ม้วน
ใหญ ่

- เทปใสขนาด ๑ นิ้ว ๕ ม้วน 
- เทปกาวสองหน้าบางขนาดกว้าง

๑ นิ้ว ๒ ม้วน 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๒๕ 
 

๑๒๕ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๒๕ 
 

๑๒๕ 
กิจกรรมที่ ๓  จัดท าแบบแบบสังเกต 
๓.๑ ค่าวัสดุในการจัดท าแบบสังเกต 

นักเรียน 
๗๖ คน 

  -  - 

กิจกรรมที่ ๔  สอบถามความพึงพอใจผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 

คร/ู
นักเรียน 

     

กิจกรรมที่ ๕  สรุปผลการสอบถามความ
พึงพอใจ 

      

กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

   -  - 

รวม ๖ กิจกรรม    ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
(-สองพันบาทถ้วน-) ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน การสังเกต แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.ร้อยละ ๘๕ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การสังเกต แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโครงการนี้ 

สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้
ที่เก่ียวข้อง 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          ๘.๑ นักเรียนพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กปฐมวัย 

๘.๒ นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๘.๓ นักเรียนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๘.๔ นักเรียนสร้างทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

   ๘.๕ นักเรียนมีการพัฒนาความพร้องทั้ง ๔ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
          ๘.๖ นักเรียนกล้าแสดงออก มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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     ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ  
(นางอรัญญา  ไชวิเศษ) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 

 
                                        ลงชื่อ..........................................................เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์)    
      ต าแหน่ง  หัวหน้างานวชิาการ  
 
 

                  
                ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
                   ต าแหน่ง    ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ ๑๘   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนงำน   วิขาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖  
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖  
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ , ๑๓ – ๑๖ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๒ 
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานปฐมวัยที่ ๑, ๒ และ ๓และ ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ของ สมศ. 
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ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวเข็มพร ภูบาลชื่นและครูปฐมวัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - มีนาคม ๒๕๖๔ 
************************************************************************************************* 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยมุ่งปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยเป็น
ผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และ
ความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็ก
ปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  ซึ่งการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ที่ได้ก าหนด
แนวการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กล่าวคือ  ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้สอนต้อง
พิจารณาถึงแนวทางการจัดประสบการณ์ที่หลักสูตรก าหนด โดยค านึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม และสติปัญญา รวมทั้งความสนใจ ความสามารถและสภาพแวดล้อมของเด็กเป็นส าคัญ ตลอดจนจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า มีโอกาสลงมือกระท า 
เคลื่อนไหว ส ารวจ สังเกต ทดลอง เล่น สืบค้น คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ จึงคัดเลือกให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการน า
ร่อง ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนั้นโรงเรียนวัดคลองขุนศรี จึงได้จัดท า
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑. เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 

๒.๓. เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งข้ึนต่อยอดจากการทดลองในห้องเรียน 
๒.๓. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

  ๒.๕. เพ่ือส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐาน ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม  และการเคลื่อนไหวของเด็ก
ปฐมวัย 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑ เชิงคุณภำพ 

๓.๑.๑ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยมุ่งปลูกฝังให้
เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   

๓.๑.๒ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ด้วยความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และความ
กระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง 
๓.๒ เชิงปริมำณ 

  ๓.๒.๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทั้งหมด ๗๖ คน 
  ๓.๒.๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
๔. ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 

กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
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๑.ประชุมครูเพื่อจัดท าโครงการ พฤษภาคม ๖๓ ผอ. และคณะครู 
๒.จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

พฤษภาคม ๖๓ ผอ.ร.ร./ ผู้ได้รับแต่งตั้ง 

๓.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม ๖๓ ผอ.ร.ร./  ผู้ได้รับแต่งตั้ง 
๔.จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางแผนไว้ 
๔.๑ จัดการทดลองวิทยาศาสตร์ ปีละ ๒๐ 
กิจกรรม และ ๒ โครงงานได้แก่ 
- สังเกต  ส ารวจสิ่งต่างๆ จากการทดลองกิจกรรม
วิทยาศาสตร์หรือจากเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
น าไปสู่การตั้งค าถามแล้วเลือกค าถามที่เหมาะสม  
สามารถส ารวจตรวจสอบได้  มีแหล่งเรียนรู้  และสื่อ 
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการหาค าตอบ 
-ร่วมกันก าหนดหัวข้อโครงงานโดยพิจารณาเลือกหัวข้อ
การท าโครงงานและให้เด็กเสนอวธิีการหาค าตอบและ
เลือกวิธีการที่สามารถตอบค าถามที่สงสัยได ้

• - เด็กลงมือปฏิบตัิค้นหาค าตอบ  โดยผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  เช่นการศึกษานอกสถานท่ี  การส ารวจ  
การเชิญวิทยากรหรือ ผูเ้ชี่ยวชาญการทดลองดนตรี  การ
เคลื่อนไหว ศิลปะ  การประกอบอาหาร ฯลฯ  ซึ่ง
กิจกรรมต่างๆจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (การสังเกต  การวัด  
การจ าแนก  การหาความสมัพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และ
มิติกับเวลา  การค านวณ การจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมลู  การลงความคดิเห็นจากข้อมลู  การ
พยากรณ์)  

• - รวบรวมและบันทึกผลที่ได้จากการเรยีนรู้ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  เพื่อแสดงร่องรอยการเรียนรู้  เช่น บันทึก
ค าพูด  ภาพวาด  ช้ินงาน  สิ่งประดิษฐ์  ตารางข้อมูล  
แผนภูมิ  แบบบันทึกกิจกรรม  แบบบันทึกการสังเกต  
ภาพถ่ายกิจกรรม  ฯลฯ 

• - เด็กเล่า  อธิบายวิธีการในการหาค าตอบและสิ่งที่
ค้นพบด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

• - จัดแสดงผลงานของเด็กตามความเหมาะสม 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 
  

นางสาวทิพรัตน์ 
ยิ้มแย้มและครูปฐมวัย 

กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๕.การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
- การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

มี.ค. ๖๔ นางสาวทิพรัตน์ 
ยิ้มแย้ม 
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๖.สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

เม.ย. ๖๔ นางสาวทิพรัตน์ 
ยิ้มแย้ม 

รวม ๖ กิจกรรม     
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวัดตาล 
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 - เงินงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ (-หนึง่หมื่นบาทถ้วน-) 
 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมครูเพ่ือ
จัดท าโครงการ 

      

กิจกรรมที่ ๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

      

กิจกรรมที่ ๓ ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

      

กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 
๔.๑   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
๔.๒  โครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์  ๒  เรื่อง 
ใบงาน การทดลอง ๒๐กิจกรรม 
-กระดาษA๔ ๘๐แกรม ๑ กล่อง 
- สันรูดพลาสติกขนาด ๕ ม.ม. ๒ 
แพ็ค   
- กระดาษปก A๔ ๑๒๐ แกรม ๒ 
แพ็ค    

การทดลอง
วิทยาศาสตร์ 
๒๐ กิจกรรม 
-โครงงาน๒ 

เรื่อง 
-จัดกิจกรรม

สัปดาห์
วิทยาศาสตร์
น้อยประเทศ

ไทย 

   
 

 
๖,๐๐๐ 

 
 

 
 

๕๕๐ 
๓๕๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

 
 

 
๖,๐๐๐ 

 
 
 

 
๕๕๐ 
๓๕๐ 

 
๓๐๐ 

รำยกำรจ่ำย เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

๔.๓  กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
-  ฟิวเจอร์บร์อด ๒๐ แผ่น ๒๐ 

    
 

๖๐๐ 

  
 

๖๐๐ 
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- กระดาษโปสเตอร์สี ๒ หน้า ๒๐ 
แผ่น x ๑๐ บาท 
- กระดาษแข็งสี ๒๐ แผ่น x ๑๐ 
-เทปกาว ๒ หน้า ๑๘ มม. x ๔ 
ม้วน ( ๙๐X ๔ ) 
-เทปโฟม ๒๑ มม. x๓ ม. สกอ๊ตช์ 
๑๑๐ ๔ ม้วน x ๑๒๕  
-  แผ่นใส ขนาด A๔  ๑  กลอ่ง ๑
x๕๐๐ 
-  สติ๊กเกอร์ใสขนาด A๔ ๔ แพ๊ค 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๗๐๐ 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๗๐๐ 

รวม    ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐* 
*ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
๗. กำรติดตำมและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
เด็กร้อยละ ๘๐ มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ  

 
การสังเกต 

 
 

แบบสังเกต 
เด็กร้อยละ ๘๐ เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งข้ึนต่อยอดจากการทดลองในห้องเรียน 
เด็กร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย 
แบบประเมินความพึงพอใจ สอบถาม แบบสอบถาม 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๘.๒ เด็กเกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

  
 

            ลงชื่อ..................................................................ผูเ้สนอโครงการ  
(นางสาวเข็มพร ภูบาลชื่น) 

ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 

                                  ลงชื่อ.....................................................................ผู้เห็นชอบโตรงการ 
(นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์) 

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวดัตาล 
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                   ลงชื่อ........................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๑๙      :  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
แผนงำน    :  บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       :    นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖  

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ , ๑๓ – ๑๖ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๒ 
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
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สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๖  
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ , ๑๓ – ๑๖ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๒ 
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ปฐมวัยที่ ๒,๓  
สนองกลยุทธ์ สพป. นบ. เขต ๒  : กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๗, ๑๖, ๑๗, ๒๐ 
ลักษณะโครงกำร :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์    
ระยะเวลำด ำเนินกำร :  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้นสถานศึกษา 
ต้องจัดการศึกษาให้เด็กอย่างเหมาะสมกับวัย และพัฒนาศักยภาพตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพ่ือ
เป็นพื้นฐานที่จะใช้ในการศึกษาในระดับสูงๆต่อไป 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวทางระดับสายชั้นอนุบาล จึงได้ท าโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ
จัดหาสื่อ และอุปกรณ์แบบฝึกทักษะต่างๆ เพ่ือให้เด็กเกิดการรับรู้และเข้าใจในเนื้อหา สาระ แผนการจัด
ประสบการณ์โดยครูต้องเอ้ืออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู้เตรียมความพร้อมและสามารถพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือจัดหาสื่อ และอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล 
๒) เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑ เชิงปริมำณ 
         นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓ จ านวน ๗๖ คน 
๓.๒ เชิงคุณภำพ 
         นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓ ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทุกด้าน 
ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลทุกห้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๔. ขั้นตอนวิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑   ประชุมครูเพ่ือจัดท าโครงการ พ.ค. ๖๓ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 
กิจกรรมที่ ๒   จัดท าสภาพห้องเรียน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

พ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๓  จัดท าสื่อ จัดหาคู่มือครู เทคนิคการสอน 
เครื่องมือ เครื่องใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ และแบบฝึกส่งเสริม
ทักษะให้กับผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 

พ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ นางสาวโสธญิา  นิจจารยี์  และ
คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๔  จัดท าแบบบันทึกการใช้สื่อ ก.พ. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 
กิจกรรมที่ ๕  ประเมินการใช้สื่อจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 
กิจกรรมที่ ๖  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผล 

มี.ค. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 

รวม  ๖  กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวัดตาล 
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดใช้งบประมำณ   
 - เงินงบประมาณ ๔,๐๐๐ (สี่พันบาทถ้วน)  

กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่  ๑   ประชุมครู เ พ่ือจั ดท า
โครงการ 

ผอ. และ
คณะครู 

- - - - - 

กิจกรรมที่  ๒   จัดท าสภาพห้องเรียน 
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นักเรียนชั้น
อนุบาล  
๒ – ๓ 
๗๖ คน 

     

กิจกรรมที่ ๓  จัดท าสื่อ จัดหาคู่มือครู 
เทคนิคการสอน เครื่องมือ เครื่องใช้  
นวัตกรรมใหม่ๆ และแบบฝึกส่งเสริม
ทักษะให้กับผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 

นักเรียนชั้น
อนุบาล  
๒ – ๓ 
๗๖ คน 

     

กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
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๓.๑ ค่าวัสดุการท าสื่อเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
-แผ่นติดแม่เหล็ก(๑๕๐x๓=๔๕๐) 
- ฟิวเจอร์บอร์ด ๓ มม. ๖๕x๑๒๐ จ านวน 
๑๒ แผ่น 
แผ่นละ ๕๐ บาท  (๑๒x๕๐) = ๖๐๐ บาท 
- กาวลาเท็กซ์ TOA LA๒๒S  ๓๒ ออนซ์ 
จ านวน ๑๐ กระปุก กระปุกละ ๖๕ บาท 
(๑๒x๖๕) = ๖๕๐ บาท 
- กระดาษโปสเตอร์แข็งสีคละสี จ านวน 
๔๑ แผ่น แผ่นละ ๑๐ บาท  
- กระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว คละสี ๕๐ 
แผ่น  
แผ่นละ ๕ บาท (๕๐x๕) = ๒๕๐ บาท 
-กระดาษมันปู คละสี จ านวน ๕๐ แผ่น 
แผ่นละ ๕ บาท (๕๐x๕) = ๒๕๐ บาท 
-สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง PVC ๕๓x๗๐ 
ซม. จ านวน ๔๐ แผ่น แผ่นละ ๒๐ บาท  
-กระดาษขาวเทา ๕๐๐ แกรม จ านวน ๑๒ 
แผ่น แผ่นละ ๒๐ บาท  (๑๒x๒๐) = ๒๔๐ 
บาท 
-เทปผ้าแกนใหญ่ ๑.๕ นิ้ว คละสี จ านวน 
๑๔ ม้วน 
ราคา ๒๕ บาท (๑๔x๒๕) = ๓๕๐ บาท 

    
๔๕๐ 

 
 

๖๐๐ 
 
๖๕๐ 

 
 
 
๔๑๐ 

 
 
๒๕๐ 
๒๕๐ 

 
๘๐๐ 

 
๒๔๐ 

 
 

๓๕๐ 

  
๔๕๐ 

 
 

๖๐๐ 
 

๖๕๐ 
 
 
 

๔๑๐ 

 
 

๒๕๐ 

๒๕๐ 
 

๘๐๐ 

 
๒๔๐ 

 
 

๓๕๐ 

กิจกรรมที่ ๔  จัดท าแบบบันทึกการใช้สื่อ - - - - - - 

กิจกรรมที่ ๕  จัดท าประเมินการใช้สื่อ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

      

กิจกรรมที่ ๖  สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผล 

      

รวม  ๖  กิจกรรม    ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 
ถั่วเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
 
. 
 
๗. กำรวัดและประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
  การนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 
๒.สภาพแวดล้อมของระดับชั้นอนุบาลได้รับการพัฒนาห้องละ ๖ มุม การนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลทุกคนไดรับการพัฒนาเตรียมความพร้อมเต็มตามศักยภาพ 
ครูมีสื่อ อุปกรณ์ไว้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 
 

  ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์) 

                                                    ต าแหน่งครู  
 

 
 

     ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์) 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

 
 

              ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที ่๒๐   :  กำรจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
                       โคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชื่อแผนงำน   งานวิชาการ 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๔ 
สนองกลยุทธ์ สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๒ ตัวชี้วัดที่  ๘ 
    นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๙ 
    นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๕ - ๒๖ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
    มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 
 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
    มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กระทรวง 
ศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับ  ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัด 
ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น 
เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเปิดเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และก าหนดการจัดการเรียนรู้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ ๑. 
การเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) ๒. การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) ใน ๔ ระบบ ได้แก่ ๒.๑ ระบบดาวเทียม 
(Satellite) ทั้ง KU-Band (จานทึบ) ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐ และ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง ๓๓๗ – ๓๕๑ ๒.๒ 
ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง ๓๗ – ๕๑ ๒.๓ ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และ ๒.๔ ระบบ IPTV และ ๓. 
การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ๑.๑ เว็บไซต์ www.deep.go.th 
(DEEP : Digital Education Excellence Platform) ๓.๒ เว็บไซต์ DLTV – www.dltv.ac.th ๓.๓ เว็บไซต์ 
Youtube - www.youtube.com DLTV๑ Channel – DLTV๑๕ Channelและ ๓.๔ แอปพลิเคชัน DLTV 
บน Smartphone/Tablet ในระยะก่อนเปิดเรียน แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ การเรียนผ่าน
ทีวี (ON-AIR) โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติจัดสรรช่องสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ๑๕ ช่องรายการ มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเนื้อหา สาระการเรียนรู้ของระดับปฐมวัยถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าเนื้อหา สาระการเรียนรู้  ของ
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖ ทั้งนี้ ได้เริ่มออกอากาศทั้ง ๑๕ ช่องรายการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นช่วงตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 
ปรับพ้ืนฐานนักเรียนให้ได้เรียนล่วงหน้า และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้   
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   
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 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนล่วงหน้า ปรับพื้นฐานโดยเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล(DLTV) 
          ๒.๓ เพ่ือเพ่ิมช่องทางเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแก่ผู้ปกครองได้น ามาปรับใช้เพ่ิมคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแก่บุตร หลานตนเองช่วงสถานการณ์ C๐VID -๑๙ 
 
  ๓.เป้ำหมำย 
        ๓.๑  เชิงปริมำณ 

1) นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครอง ปลอดภัยไม่ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
(COVID-๑๙)  ร้อยละ ๑๐๐ 

2) นักเรียนสามารถเรียนล่วงหน้า ปรับพื้นฐาน ผ่านการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 
ร้อยละ ๗๐ 

         ๓.๒  เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมได้รับความรู้ตามช่วงวัยของเด็กผ่านการจัดการเรียนการ

สอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙(COVID-๑๙)   
2) ผู้ปกครองน าเทคโนโลยีมาเสริมการเรียนรู้เพิ่มคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแก่บุตร

ตนเองช่วงสถานการณ์ CoVID -๑๙ 
 
๔. วิธีกำรด ำเนินงำน/ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๑๑ พ.ค. ๖๓ -ผอ,และคณะครู 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ ๒ เตรียมความพร้อม 
๒.๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

๑๒ พ.ค.๖๓- ๑๗ พ.ค.
๖๓ 

-ครูหัวหน้าวิชาการ 
-ครูผู้สอนทุกวิชา 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินงาน 
 

๑๘พ.ค.๖๓- ๓๑ธ.ค.๖๓ ครูจารุวรรณ,ครูผู้สอนทุกวิชา 

กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลและจัดท ารายงานโครงการ 
 

๑๘พ.ค.๖๓- ๓๑ธ.ค.๖๓ ครูจารุวรรณและครูประจ าชั้น 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 
 
๖. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ      
จ านวน   ๔๓,๓๘๐ บาท  (สีห่มื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
 

กิจกรรม 
 

เป้ำหมำย 
ผลผลิต 

เงินงบประมำณ  
รวมเงิน ค่ำตอบ

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
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(ถ่ัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 
๗.  กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง ปลอดภัยไม่ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
(COVID-๑๙) 

      ส ารวจ แบบส ารวจ 

๒. ร้อยละ ๗๐ นักเรียนสามารถเรียนล่วงหน้า ปรับพื้นฐาน 
ผ่านการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

รายงาน แบบรายงาน 

๓. ร้อยละ ๗๐ ผู้ปกครองน าเทคโนโลยีมาเสริมการเรียนรู้
เพ่ิมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแก่บุตรตนเองช่วง
สถานการณ์ C๐VID -๑๙ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๔. ร้อยละ ๗๐ ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ สอบถาม แบบสอบถาม 
 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ           
 ๘.๑ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ๘.๒ ครูและ นักเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กันดี 
 ๘.๓ นักเรียนที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ๑ เสนอโครงการ/ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ผู้บริหาร
และคณะ
คร ู

    

กิจกรรมที่ ๒ เตรียมความพร้อม 
๒.๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
   -กระดาษ A๔   จ านวน ๒๐๐ รีมX๙๘ บาท 
   -ซองใส่ใบงาน A๔ จ านวน ๓๖๐ ซองX๑๙.๖๒บาท 
   -หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ๓ หลอดX๓,๕๐๐ บาท 
   -หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ๓ หลอดX๓,๓๐๐บาท 

ครู
โรงเรียน
วัดตาล 
  

  ๒๘,๓๘๐ ๒๘,๓๘๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินงาน 
๓.๑ ติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
๓.๒ ส ารวจทีวี ตรวจสอบการรับสัญญาณ 
๓.๓ ครูจัดท าใบงาน ใบความรู้แจกนักเรียน 
     ค่าพาหนะ  

ครู ๑๕ 
คน 

        
๑๕,๐๐๐ 
    

   
๑๕,๐๐๐ 
   
 

กิจกรรมที่ ๔  สรุปผลและจัดท ารายงานโครงการ 
๔.๑ ครูรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๔.๒ สรุปผลและจัดท ารายงานโครงการ 

 ๓  เล่ม         

                 รวม  ๔  กิจกรรม   ๑๕,๐๐๐ ๒๘,๓๘๐ ๔๓,๓๘๐ 
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 ๘.๔ ผู้ปกครองลดการใช้จ่ายในการเดินทางมาส่งบุตรหลาน 
 ๘.๕ ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 
            ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์) 
                                                    ต าแหน่งครู คศ .๑ 
 
 
 
        ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
                ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๒๑      :  พัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
แผนงำน    :  บริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       :  นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๖ ,๑๙,๒๑ 
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
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สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๖ ,๑๙,๒๑                                        
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ปฐมวัยที่ ๒ 
ลักษณะโครงกำร :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์  
ระยะเวลำด ำเนินกำร :  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
    สืบเนื่องมาจากโรงเรียนชุมชนวัดบางโคมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีการพัฒนา 
ตนเองตามแนวปฏิบัติกาสาศึกษาทางโรงเรียนวัดตาลจึงด าเนินการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยให้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งการจัดการเรียนการสอนการจัดท าสื่อที่หลากหลายและเพียงพอ
ในการใช้งานซึ่งใช้วิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นแบบอย่างใน
การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นต้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑) เพ่ือให้ครูในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและด้านพัฒนาหลักสูตร 
๒.๒) เพ่ือให้ครูน ารูปและวิธีการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาให้กับนักเรียน 
๒.๓) เพ่ือให้ครูผู้สอนปรับปรุงพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานปฐมวัย 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑ เชิงปริมำณ 
         ครูผู้สอนปฐมวัยจ านวน ๔ คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้การจัด
ประสบการณ์แบบโครงงาน 

          ๓.๒ เชิงคุณภำพ 
         ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น สามารถจัดประสบการณ์แบบโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานปรับปรุงการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

๔. ขั้นตอนวิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑    จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร พ.ค. ๖๓ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาครูด้านวิชาการและด้าน
พัฒนาหลักสูตร  
 
 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 
และคณะครูปฐมวัย 

กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรมที่ ๓  ส่งครูเข้ารับการอบรมวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนมาพัฒนาให้กับนักเรียน 

มิ.ย. ๖๓ นางสาวโสธิญา นิจจารีย์ 
และคณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๔  อบรมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการ
จัดประสบการณ์แบบโครงงาน                    

พ.ย. ๖๓-ม.ค. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย ์

กิจกรรมที่ ๕  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ก.พ. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 
กิจกรรมที่ ๖  สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี.ค. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 
กิจกรรมที่ ๗  สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ มี.ค. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 
กิจกรรมที่ ๘  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผล 

มี.ค. ๖๔ นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ 

รวม  ๘  กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวัดตาล 
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดใช้งบประมำณ  ๓,๐๐๐  บำท 

- เงินงบประมาณ  ๓,๐๐๐  บาท / เงินนอกงบประมาณ -  บาท  

กิจกรรม เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 

 - - - - - 

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมพัฒนาครูด้านวิชาการ
และด้านพัฒนาหลักสูตร 

ครูปฐมวัย      

กิจกรรมที่ ๓  ส่งครูเข้ารับการอบรมวิธีการ
จัดการเรียนการสอนมาพัฒนาให้กับนักเรียน 

ครูปฐมวัย      

กิจกรรมที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
ด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน                    
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๕๐ บาท  มื้อ  ๑          
(๕๐ X ๖  ๑  มื้อ = ๓๐๐ บาท ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท 
๒ มื้อ       
(๒๕ X ๖  ๒  มื้อ = ๓๐๐ บาท ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  ๑  คน    
- ค่าจัดท าเอกสารการอบรม ๖ ชุด 
 ( ๖๕ x ๖) = ๓๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
- กระดาษการ์ดเพ่ือท าเกียรติบัตร ๑๐ แผ่น  

  
 
 
 
 

 
 

๕๐๐ 
 
 
- 
- 

 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

๓๙๐ 
 

๑,๓๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 
 

  ๕๐๐ 
๓๙๐ 

 
๑,๓๐๐ 
๑๐๐ 

กิจกรรม เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

กิจกรรมที่ ๕  จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
กระดาษ A ๔  ๘๐ แกรม ( ๑๑๐ x ๑) = ๑๑๐ 
บาท     

   ๑๑๐  ๑๑๐ 

กิจกรรมที๖่ สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

      

กิจกรรมที่  ๗  สรุปผลการสอบถามความพึง
พอใจ 

      

จัดกิจกรรมที่ ๘  สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผล 

      

รวม ๘  กิจกรรม  ๕๐๐ ๖๐๐ ๑,๙๐๐  ๓,๐๐๐ 
ถั่วเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
 
๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละ ๙๐ ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนางานปรับปรุงการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 

การนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

๒.ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์แบบ
โครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ๑. ครูระดับปฐมวัยมีความรู้เพ่ิมข้ึนทุกคน 
            ๒. ครูปฐมวัยสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
            ๓. ครูผู้สอนปฐมวัยจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวโสธิญา  นิจจารยี์) 

                                                  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

                                  ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววราภรณ์    พรมทอง) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
                     ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 

ชื่อโครงกำรที่   ๒๒   : พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงำน    : บริหารงานบุคคล 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน       : นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๖ ,๑๙,๒๑  
                                    นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๖ ,๑๙,๒๑                                        
                                          นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
ลักษณะโครงกำร   : โครงการปกติ 
ผู้รับผิดชอบ    : นางสาววราภรณ์  พรมทอง  
ระยะเวลำด ำเนินกำร   : พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตามหมวด ๗  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการ
พัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก และเพ่ือให้โรงเรียนวัดตาล
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โรงเรียนวัดตาล  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้
ความสามารถ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาถ่ายทอดและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  
ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรียน  ให้มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าทักษะ ประสบการณ์และ
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          ๓) เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาขวัญก าลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรัก
ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
๓. เป้ำหมำย 

๓.๑ เชิงปริมำณ 
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๕ คน  
๓.๒ เชิงคุณภำพ 
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาปรับปรุงการ
จัดเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๔. ขั้นตอนวิธีด ำเนินกำร 
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กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑   จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร พ.ค. ๖๓ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
กิจกรรมที่ ๒   ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ค. ๖๓ – มี.ค. 

๖๔ 
นางสาววราภรณ์  พรมทอง 

และคณะคร ู

จัดกิจกรรมที่ ๓  ส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน มิ.ย. ๖๓ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
และคณะคร ู

จัดกิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมศึกษาดูงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา                    

พ.ย. ๖๓ - ม.ค. 
๖๔ 

นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
และคณะครู 

จัดกิจกรรมที่ ๕  จัดท าแบบประเมินโครงการ ประเมิน
ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ก.พ. ๖๔ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 

จัดกิจกรรมที่ ๖  ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ มี.ค. ๖๔ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
จัดกิจกรรมที่ ๗  สรุปผลการการประเมิน มี.ค. ๖๔ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
จัดกิจกรรมที่ ๘  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

มี.ค. ๖๔ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 

จัดกิจกรรมที่ ๙  น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา มี.ค. ๖๔ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
รวม  ๙  กิจกรรม   

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวัดตาล 
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดใช้งบประมำณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

- เงินงบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  
   

กิจกรรม เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - -   

กิจกรรมที่ ๒  ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - -   

จัดกิจกรรมที่ ๓  ส่งครูเข้ารับการ
อบรมพัฒนาศึกษาดูงาน 
 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - -   

กิจกรรม เป้ำหมำย เงินงบประมำณ รวม 
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ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ เงินนอก
งบประมำณ 

จัดกิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมศึกษาดู
งานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าท่ีพัก  
- ค่าวิทยากร  
- ค่าวัสดุการอบรม          
-ค่าจัดท าเอกสารการอบรม 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 
 
 
 
 

 
 
 

 

๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕  จัดท าแบบประเมิน
โครงการ ประเมินความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

กิจกรรมที่ ๖  ประเมินโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจ 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

กิจกรรมที่ ๗  สรุปผลการการ
ประเมิน 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

จัดกิจกรรมที่ ๘  สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

จัดกิจกรรมที่ ๙  น าผลการประเมิน
มาปรับปรุง พัฒนา 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

รวม ๙  กิจกรรม   ๔๐,๐๐๐  - ๔๐,๐๐๐ 

ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม 
๗. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากร ๑๐๐ % ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

การนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการร้อยละ ๙๐ ศึกษามีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคนิคการสอน 

การนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
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   ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
            ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอก
สถานศึกษาสามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววราภรณ์  พรมทอง) 

                                                ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
 
 
 
 
 
                                    ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววราภรณ์   พรมทอง) 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
 

              ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๒๓  :  จ้างพนักงานจ้างทั่วไป  
แผนงำน   :  บุคลากร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๖ 

 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๕ 
                                           นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๕๑ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๖  
                                           นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๕ 
                                           นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๕๑ 
ลักษณะโครงกำร  : โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ   :  นางสาววราภรณ์ พรมทอง 
ระยะเวลำ   :  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. .............................................. 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนวัดตาล ไม่ได้รับการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปจึงท าให้ 
อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆและบริเวณโดยรอบสะอาดไม่เพียงพอเท่าที่ควร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง เพราะต้องเตรียมการสอน ดูแลนักเรียน
ตลอดเวลา 

ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนวัดตาล มีความสะอาดและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  จึง
จ าเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างดูแลและท าความสะอาด เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
ราชการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา 
๒.๒ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารส านักงานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒.๓ เพ่ือดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และทรัพย์สินของทางราชการ 
 

๓. เป้ำหมำย    
          ๓.๑ เชิงปริมาณ 
อาคารเรียน อาคารประกอบและสางก่องสร้างอ่ืนๆ เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม อ่ างล้างหน้าแปรงฟัน  
โรงเรียนและบริเวณโดยรอบ สะอาด ต้นไม้ได้รับการบ ารุงดูแลให้เจริญเติบโต 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   เพ่ือให้อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆและบริเวณโดยรอบสะอาด มีความ
สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งสามารถจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการ
ประชุมได้อย่างเหมาะสม และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มารับบริการ
เกิดความประทับใจ  
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๔. วิธีกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมที่ ๑ วางแผนจัดท าโครงการเพ่ือ

ขออนุมัติ 
เม.ย. ๒๕๖๓ นางสาววราภรณ์ 

พรมทอง 
 

นายอภิวัตร ดาษดา 
(หน.อาคารสถานที่) 

๒. กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินงานตามโครงการ 
-ท าความสะอาดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ให้สะอาด  
-ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

 ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

๓. ประเมินผลการปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -  

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ๑ พ.ค. ๒๕๖๔ 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนวัดตาล 
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท า
โครงการเพื่อขออนุมัติ 

ผอ.และคณะ
คณะครู 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
-ท าความสะอาดอาคาร
เรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ให้สะอาด  
-ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

 
พนักงานจ้าง 

๑ อัตรา 
(๖,๐๐๐ X 

๑๒ ) 

 
๗๒,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๗๒,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 - - - - - 

กิจกรรมที่ ๔ สรุปและ
รายงานผล 

 - - - - - 

รวม  ๗๒,๐๐๐    ๗๒,๐๐๐ 
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๗. กำรวัดและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
๑. อาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ จ านวน  ๔ 
หลังและบริเวณโดยรอบสะอาด 
๒. ต้นไม้ได้รับการดูแล บ ารุงจน
เจริญเติบโตดี 

การบันทึกและการสังเกต 
 
 

การประเมิน ปีละ ๒ ครั้ง 
 

แบบบันทึกความสะอาด 
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆและบริเวณโดยรอบสะอาด 
 ๘.๒ ต้นไม้ได้รับการดูแล บ ารุงจนเจริญเติบโตดี 

 
 

                            

                           (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาววราภรณ์ พรมทอง) 
                      ครู คศ.๑ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                              
                    (นางสาววราภรณ์ พรมทอง) 
            หวัหน้างานบริหารบุคคล 
 
 
 
 

                  (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่  ๒๔  ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ชื่อแผนงำน   งานบริหารบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๒๐ 

นโยบายที ่๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ - ๓๘ 
                                           นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๐ - ๔๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๒๐  
                                           นโยบายที ่๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ - ๓๘ 
                                           นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๐ - ๔๘ 
 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔  

ลักษณะโครงกำร   ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร         นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ –เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายเป็นจุดเน้นส าคัญที่จะต้อง
ตอบสนองต่อการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเร่งด่วน 
จุดเน้นในการพัฒนา รวมถึงการแก้ไขปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม    
มีการตรวจสอบตามมาตรการป้องกันการทุจริต  มีการใช้ต้นทุนต่อหน่วยคุ้มค่าที่สุดตรงตามหลักธรรมมาภิบาล
ได้มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานที่เต็มศักยภาพและมีขวัญก าลังใจ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและติดตาม 
๓. เพ่ือตรวจสอบความส าเร็จในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
๔. เพ่ือสร้างมาตรการประหยัดพลังงานและควบคุมการบริหาร 
๕. เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
๖. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๓. เป้ำหมำย 
 เชิงคุณภำพ 

๑. โรงเรียนได้มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและติดตาม 
๓. โรงเรียนได้ท าการตรวจสอบความส าเร็จในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
๔. โรงเรียนมีมาตรการประหยัดพลังงานและควบคุมการบริหาร 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าอบรมและพัฒนาตนเองที่ตรงตามความต้องการ 
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๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เชิงปริมำณ 
๑. ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและติดตามผล 
๒. โรงเรียนสามารถประหยัดพลังงานในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที๑่วางแผนการจัดท าโครงการ พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กิจกรรมที่ ๒ประชุมคณะครูวางแผนการจัดท าโครงการ พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานประชุม
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่แผนงานต่าง ๆ  

พ.ค. ๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๔ด าเนินการและพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
นโยบายเร่งด่วนหรือจุดเน้นของสพป. สพฐ. และศธ. 

พ.ค. ๖๓ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวกัลยา ปราบสกุล

และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๕ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล และด าเนินการ
ควบคุมภายใน 

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวกัลยา ปราบสกุล

และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๖ สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาวกัลยา  ปราบสกุล 

รวม ๖ กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
- เงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บำท  

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
วางแผนการจัดท าโครงการ 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 

     

กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมครูและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 
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กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ 
แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินงานประชุม
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่แผนงานต่าง ๆ 

 
ครูผู้สอน

โรงเรียนวัด
ตาล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๔ 
ด าเนินการและพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามนโยบาย
เร่งด่วนหรือจุดเน้นของ
สพป. สพฐ. และศธ. 
๔.๑ ให้ทุกภาคส่วนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาเป็น
กรรมการและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นและส่วน
ติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
๔.๒ จดัท า ติดตั้งโปรแกรม และ
ด าเนินการวเิคราะห์รายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
๔.๓ สร้างมาตรการประหยัด
พลังงานและด าเนินการ
ประหยดัพลังงาน 
๔.๔ ก าหนดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
และพัฒนาตนเอง 
๔.๕ จดักิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้กับครู
และบุคลากร 
๔.๖ ด าเนินการจัดหาวสัดุ 
อุปกรณ์ และค่าตอบแทน ค่า
พาหนะ 

 
ผู้อ านวยการ 

คณะครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
และ

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

   
๑๘,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมภิบาล และ
ด าเนินการควบคุมภายใน 
 

- - - - - - 
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กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๖ สรุปและ
รายงานผล 

 - - - - - 

รวม ๖ กิจกรรม   ๑๘,๐๐๐   ๑๘,๐๐๐ * 
*หมายเหตุ (ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 

๗. กำรวัดและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร้อยละ ๙๕ 

การบันทึก 
การประเมิน 

แบบบันทึก 
แบบประเมินสถานศึกษา 

ทุกภาคส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร้อยละ ๘๐ เข้ามา
เป็นกรรมการและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ส่วนติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

การบันทึก 
การประเมิน 

แบบบันทึกการประชุม 
แบบประเมินความพึง

พอใจ 
ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจ จ านวน ๒๕ คน ใน
การปฏิบัติงาน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. โรงเรียนมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายเพิ่มข้ึน 
๒. ทุกภาคส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาเป็นกรรมการและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และส่วนติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
๓. โรงเรียนได้ประหยัดพลังงานเพ่ิมมากข้ึน 
๔. ครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๕. ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ  
         (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๒๕   โครงการอ านวยการและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน (งานประจ า) 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
   (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อแผนงำน    งานงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓-๑๔ ,๒๐  
                                นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๒ – ๒๕,๒๘-๒๙ 
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๘ 
 นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๐ – ๔๘ 
 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓-๑๔ ,๒๐                                 
                                           นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๒ – ๒๕,๒๘-๒๙ 
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๒ – ๓๘ 
 นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๐ – ๔๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     มาตรฐานที่   ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒,๓, ๔  
ลักษณะโครงกำร   ปกต ิ  ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางจ าเรียง  สุดห่วง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดตาลได้ด าเนินการจัดการศึกษา  ให้กับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา  โดยด าเนินการสนับสนุนและการให้บริการด้านการศึกษากับนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน
และบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกด้านให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนการส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรการติดตามประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอน  ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน และการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนตามความต้องการและ
วัตถุประสงค์ที่โรงเรียนก าหนดไว้  เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสิทธิผล  จึงจ าเป็นต้องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกและปัจจัยพื้นฐานส าหรับการบริหารจัดการศึกษาขึ้น และการปฏิบัติอื่นๆตามภารกิจ
การศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานด้านต่างๆอย่างเหมาะสม 
๒. เพ่ือให้โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเพียงพอในการบริหารจัดการตามงบประมาณท่ีได้รับ 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนบริหารงานจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔. เพ่ือสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยพื้นฐานส าหรับการบริหารจัดการ และการเรียนกา

สอน  

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
๒. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเพียงพอในการบริหารจัดการตามงบประมาณที่ได้รับ 
๓. โรงเรียนได้บริหารงานจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๔. โรงเรียนได้สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยพื้นฐานส าหรับการบริหารจัดการ และการ
เรียนการสอน  
เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียน ๑๐๐% ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเรียนการสอน 
 ๒. ครูและบุคลากร ๑๐๐% มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที๑่วางแผนด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครู 

กิจกรรมที่ ๒ด าเนินการจัดหาและสนับสนุนการจัด
การศึกษา (หมวดเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา) 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
(งบด าเนินการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

พ.ค. ๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๔  ด าเนินงานตามแผนโครงการคืนครูให้
นักเรียนและปรับอัตราก าลัง 

พ.ค. ๖๓ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๕ ด าเนินงานตามแผนโครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี 

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๖ก ากับติดตามสรุปและรายงานผล
โครงการ 

เม.ย. ๖๔ นางจ าเรียง  สุดห่วง 

รวม ๖ กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
วางแผนด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะคร ู

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
ด าเนินการจัดหาและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา (หมวดเงิน 

 
-นักเรียนก่อน
ประถมศึกษา

จ านวน ๗๖ คน 

 
- 

 
(๑๒๙,๒๐๐) 
 
 

   
(๑๒๙,๒๐๐) 
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กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

อุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา) 

- นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษา จ านวน 

๒๙๑ คน 

- (๕๕๒,๙๐๐) 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

(๕๕๒,๙๐๐) 
 

- ค่าวัสดุการศึกษาและ
อุดหนุนโครงการฯ 
 - ค่าวัสดุ
ส านักงาน/ การบริหาร
จัดการ 
 - ค่าสาธารณูปโภค 
 - ค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์/อาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 
ค่าตอบแทน และค่าพาหนะ
ไปราชการ 
 - งบกลาง ส าหรับ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ฉุกเฉิน/เร่งด่วน ที่
นอกเหนือจากแผนปฏบิัติ
ราชการ 

(ข้อมูล ณ ๑๐ 
มิ.ย. ๖๒) 

 ๓๔๔,๔๐๐   ๓๔๔,๔๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕ ก ากับ
ติดตามสรุปและรายงาน
ผล 

      

รวม ๕ กิจกรรม   ๓๔๔,๔๐๐   ๓๔๔,๔๐๐* 
*ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๐ 

การประเมิน แบบประเมิน 

โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเพียงพอในการบริหาร
จัดการตามงบประมาณท่ีได้รับครบ ๑๐๐% 

การสังเกต แบบสังเกต 

โรงเรียนมีการบริหารงานจัดการศึกษาอย่าง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ร้อยละ ๘๐ 

การประเมิน แบบประเมิน 
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานด้านต่างๆอย่างเหมาะสม 
๒.โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเพียงพอในการบริหารจัดการตามงบประมาณที่ได้รับ 
๓. โรงเรียนมีการบริหารงานจัดการศึกษาอย่างประสิทธิภาพประสิทธิผล 
๔. โรงเรียนได้สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยพื้นฐานส าหรับการบริหารจัดการ และการ

เรียนการสอน  

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 
ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 

- - 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นางจ าเรียง   สุดห่วง) 

  ต าแหน่ง ครูช านาญพิเศษโรงเรียนวัดตาล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางจ าเรียง  สุดห่วง) 

      ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๒๖  การแข่งขันกีฬานักเรียน 
ชื่อแผนงำน   งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๓                         
                                        นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๓                              
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำ : ปฐมวัย  
      มาตรฐานที่  ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๓ 
      มำตรฐำนกำรศึกษำ: ขั้นพื้นฐำน 
      มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
ลักษณะโครงกำร   ปกติ  ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายอภิวัตร    ดาษดา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓– เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑.หลักกำรและเหตุผล 
 การเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจะสมบูรณ์ยิ่งข้ึนก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  เพราะกีฬานอกจากจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ด้านทักษะ สุขภาพและ
พลานามัยที่สมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี รักสถาบันการศึกษาของตนเอง
และรักการออกก าลังกาย  ส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้ง
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  

โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการตอบสนองกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยฝึกการท างานร่วมกัน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  ฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่
นักเรียน 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและระเบียบวินัยภายในสถาบัน รู้จักการท างานเป็นทีม 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกัน 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา 
๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลได้เล่นกีฬาอย่างสนุกสนานและมีความสุข 
๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนวัดตาลรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการ

เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
๓. นักเรียนมีทักษะความสามารถในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่างถูกต้อง 
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เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลจ านวน ๓๗๙ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
๒. นักกีฬาโรงเรียนวัดตาล จ านวน  ๓๐  คน ได้เข้ารับการแข่งขันกีฬาภายนอก 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนโครงการ พ.ค. ๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นายอภิวัตร  

ดาษดา 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๒.ด าเนินงานตามโครงการ 
๒.๑ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
๒.๒จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
๒.๓การฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือเตรียมการแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

 
 

พ.ค. ๖๓– มี.ค. ๖๔ 

 
- นายอภิวัตร  

ดาษดา 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๓. ติดตามและ ประเมินผลการจัดท าโครงการ มี.ค. ๖๔ - นายอภิวัตร  
ดาษดา 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
๔.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนา 

เม.ย. ๖๔ - นายอภิวัตร   
ดาษดา 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
รวม ๔ กิจกรรม   

 
๕. สถำนที่ด ำเนิน   โรงเรียนวัดตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   
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กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

 
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และ
คณะครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษา ๒๓ คน 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๒ 
๒.ด าเนินงานตาม
โครงการ 
๒.๑ จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายใน 
๒.๒จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
๒.๓การฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือ
เตรียมการแข่งขันกีฬา
ภายนอกและภายใน 

 

 

นักเรียน ๓๗๙ 
คน 

ครู ๒๑ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ 
๓. ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดท า
โครงการ 

 
นักเรียนชัน้ ป.๑ 
– ป.๖ จ านวน 

๓๗๙ คน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๔ 
๔.จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินการและ
แนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา 

 

๓ เล่ม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม ๔ กิจกรรม      ๒๐,๐๐๐* 
* หมายเหตุ (ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ๙๐ มีสุขภาพดีทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ การสังเกต แบบสังเกต 
๒. นักเรียนร้อยละ๙๐ มีความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา การประเมิน แบบประเมิน 
๓. นักเรียนร้อยละ๘๕ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การบันทึก แบบบันทึก 
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดได้ 
 ๒. นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคี และมีระเบียบวินัย 
 ๓. นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 ๔. นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
 ๕. นักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา 

 
๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายอภิวัตร   ดาษดา) 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวดัตาล 
 
 

 
ลงชื่อ ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                 

               (นางสาวกิ่งแก้ว  กุสุโมทย์) 
     ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่  ๒๗    ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
ชื่อแผนงำน    งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๔ – ๕ 
                                 นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓  
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๔ - ๕                                 
                                           นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓  
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       มาตรฐานที่     ๒    ตัวบ่งชี้ที่    ๒ 
ลักษณะโครงกำร    ปกต ิ   ต่อเนื่อง   พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร           นางสาวสุพา   แสงพรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ –  เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนท าให้นักเรียนมีความรู้ทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์  
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ท าให้นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดและรู้จักเก็บ
ออม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และบรรลุจุดมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๗. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของสหกรณ์ร้านค้าในกิจกรรม

สหกรณ์เป็นอย่างดี 
๘. เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์จริง จากการข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ 
๙. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  

๓. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 

๑. นักเรียน เป็นสมาชิกสหกรณ์ โรงเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
๓. นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่

ได้รับมอบหมาย 
ด้ำนคุณภำพ 

นักเรียนระดับประถมศึกษา  เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ และเม่ือสิ้นปี
การศึกษาสมาชิกมีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทุกคน 

นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์ ได้รับประสบการณ์จริงจากการเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ มี
ความรับผิดชอบ และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. จัดท าโครงการ 
     ๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
     ๑.๒ คณะครูประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวสุพา  แสงพรม 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด 
     ๒.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้ความเข้าใจ
กับครู บุคลากร และนักเรียน 
     ๒.๒ ประกาศการระดมทุนเพิ่มเติมจากคณะครู 
บุคลากรและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ เพ่ือ
เป็นทุนด าเนินการในกิจการสหกรณ์ 
     ๒.๓  ด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า   
     ๒.๔  จา่ยเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกคน 

 
พ.ค. ๖๓ – มี.ค. 

 ๖๔ 

 
- นางสาวสุพา  แสงพรม 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๓. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล ก.พ. ๖๔ - นางสาวสุพา  แสงพรม 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๔. วัดและประเมินผล มี.ค. ๖๔ - นางสาวสุพา  แสงพรม 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๕. สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาวสุพา  แสงพรม 
รวม ๕ กิจกรรม     

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าเอกสารและการ
ประชาสัมพันธ์ 

นักเรียน ๓๗๙ 
คน 

 ๘๐๐   ๘๐๐ 

แผนผังการบริหารงาน
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

  ๑,๕๐๐   ๑,๕๐๐ 

อุปกรณ์ใช้ประจ าร้าน
สหกรณ์  

   ๗๐๐  ๗๐๐ 

รวม    ๒,๓๐๐ ๗๐๐  ๓,๐๐๐ 
(-สามพันบาทถ้วน- ) ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม 
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๗. กำรวัดและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๘๐ 
เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน  

ใบสมัครสมาชิก ใบสมัครสมาชิก 

- นักเรียนโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๘๐  มีความรู้พ้ืนฐาน
เรื่องสหกรณ์ 

แบบทดสอบ แบบทดสอบ 

- นักเรียนโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดตาล  

แบบส ารวจ แบบส ารวจ 

- นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนร้อยละ 
๘๐ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

แบบบันทึก 
แบบบันทึกการ

ท างาน 
 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของสหกรณ์ร้านค้าในกิจกรรมสหกรณ์
เป็นอย่างดี 

๒. นักเรียนมีประสบการณ์จริง จากการข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         

 
                          
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวสุพา   แสงพรม) 
          ต าแหน่ง   ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

  ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมมย์) 
       ต าแหน่ง  หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๒๘   ส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์ในโรงเรียน 
ชื่อแผนงำน    งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๔ – ๕ 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓  
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๔ - ๕                                 
                                           นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓  
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      มาตรฐานที่     ๑  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
ลักษณะโครงกำร    ปกต ิ  ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร          นางสาววราภา   เตมียะชาติ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ –  มีนาคม ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 การออมทรัพย์ โดยการประหยัด อดออม ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย 
รู้จักประหยัดทั้งเวลา  ค่าใช้จ่าย และแรงงาน เป็นการฝึกนิสัยให้นักเรียนได้รู้จักประหยัด อดออม โดยการออม
ทรัพย์ เป็นการปลูกฝังที่เป็นรูปธรรม ท าให้นักเรียนมีนิสัยที่ดี  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยประหยัด และอดออม 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์เป็นของตนเอง 

๓. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 

๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ มีการฝากเงินเพ่ือ
การออมทรัพย์เป็นประจ าทุกเดือนในระหว่างที่เปิดเทอม  

๒. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ มีสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เป็นของตัวเอง 

ด้ำนคุณภำพ 
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีเงินฝากเพ่ือการออมทรัพย์ครบ คิดเป็นร้อย

ละ ๙๐ 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
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กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท าโครงการ 
๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒ คณะครูประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาววราภา  เตมียะชาติ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด 
 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ นางสาววราภา  เตมียะชาติ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ วัดและประเมินผล มี.ค. ๖๔ นางสาววราภา  เตมียะชาติ 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ ๔ สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาววราภา  เตมียะชาติ 
รวม ๔ กิจกรรม   

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. จัดท าโครงการ 
๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒ คณะครูประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน 

ผอ.และคณะ
คร ู

- - - - - 

๒. จัดกิจกรรมตาม
แผนงานที่ก าหนด 
     ๒.๑ ประชาสมัพันธ์
โครงการและให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออม
ทรัพย์กับนักเรียน 
     ๒.๒  ด าเนินกิจกรรม
การออมทรัพย์กับ
กลุ่มเป้าหมาย   
     ๒.๔  ด าเนินการน าเงิน
ออมฝากกับธนาคาร 

 
 

นักเรียน 
จ านวน ๓๗๙ 

คน 

 

- 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

- 

 

๑,๐๐๐ 

๓. วัดและประเมินผล  - - - - - 
๔. สรุปและรายงานผล  - - - - - 

รวม    ๕๐๐ ๕๐๐  ๑,๐๐๐ 
ถั่วเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
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๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ % มีนิสัยประหยัด และอดออม 

ตรวจสอบ 
แบบบันทึกการ 

ออมทรัพย์ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ %  มีเงินฝากในสมุดบัญชีออม
ทรัพย์เป็นของตนเอง 

ตรวจสอบ สมุดเงินฝาก 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนมีนิสัยประหยัด อดออม ไม่สุรุ่ย สุร่าย รู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาววราภา   เตมียะชาติ) 
          ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างอบจ.โรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 
          ต าแหน่ง   ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๒๙   ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ชื่อแผนงำน   งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ 
ลักษณะโครงกำร  ปกติ    ต่อเนื่อง   พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายคณิตินกานต์  อาสนา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่
ดีของสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้มีขึ้น และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองตามหลักประชาธิปไตย  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ 
       โรงเรียน 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน 
 ๕. เพ่ือจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้ร่วมช่วยเหลือเพ่ือดูแลนักเรียน 
 
๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภำพ 
 ๑. นักเรียนเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของตนเอง 
 ๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
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เชิงปริมำณ 
 ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๓๐๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 ๒. มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น ตั้งแต่อนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้องละ ๓ คน  
๔. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ   
     ๑.๑ จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
     ๑.๒ คณะกรรมการประชุมวางแผนการด าเนนิงาน 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นายคณิตินกานต์  อาสนา

และคณะครูที่เก่ียวข้อง 
๒. ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

พ.ค. ๖๓ - มิ.ย.๖๔ - นายคณิตินกานต์  อาสนา
และคณะครูที่เก่ียวข้อง 

๓. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มิ.ย. ๖๔ - นายคณิตินกานต์  อาสนา
และคณะครูที่เก่ียวข้อง 

๔. สรุปผลและรายงานผล มิ.ย. ๖๔ - นายคณิตินกานต์  อาสนา
และคณะครูที่เก่ียวข้อง 

รวม ๔ กิจกรรม     

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม / รำยละเอียด
งบประมำณ 

เป้ำหมำย-
ผลผลิต 

เงินงบประมำณ 
ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้เกี่ยวข้อง เงินใน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
๑. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ   - - - เม.ย. ๖๓  

 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน

นายคณิติน
กานต์ อาสนา 
- คณะครูผู้ที่
รับผิดชอบ 

๒. ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
-  คั ด เลื อกผู้ เ ข้ า รั บการ เลื อกตั้ ง
ประธานนักเรียน 
- หาเสียง 
- เลือกตั้งประธานนักเรียน 
- จัดตั้งสภานักเรียน และนัดหมาย
ประชุม 

๑๕ คน 
 

นักเรียนชั้น ป.
๑-๖ 

 
สภานักเรียน 

 
 

๑,๐๐๐ 

-  
 

พ.ค.-มิ.ย.  
๖๓ 

๓. จัดตั้ งสภานักเรียน และนัด
หมายประชุม 

- - - - 

๓. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล  

- - - มิ.ย. ๖๓ 
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๔. สรุปผลและรายงานผล - - - มิ.ย. ๖๓  
รวม ๔ กิจกรรม เป็นเงิน - ๑,๐๐๐ -   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐* 

 (หนึ่งพันบาทถ้วน) * หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 
๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 

การบันทึก แบบบันทึกการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 

การประเมิน แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง 
 ๒. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 ๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
 ๔. นักเรียนได้ปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 ๕. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และช่วยเหลือโรงเรียน 
 
๙. ปัญหำอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 
  
    ลงชื่อ ....................................................... ผู้เสนอโครงการ 
      ( นายคณิตินกานต์  อาสนา ) 
           ครูผู้ช่วย 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ  
      ( นางสาวกิ่งแก้ว  กุสุโมทย์ ) 
                 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
    ลงชื่อ ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ  
      ( นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์ ) 
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        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที ่๓๐   สร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
ชื่อแผนงำน   งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ 
ลักษณะโครงกำร               ปกต ิ      ต่อเนื่อง        พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายคณิตินกานต์  อาสนา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 
มาตราที่ ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
นั่นหมายถึง การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนต้องมีระเบียบวินัยด้วย ถึงจะสามารถพัฒนาอย่างอ่ืน
ให้มีประสิทธิผล 
 ปัจจุบันปัญหาที่พบในโรงเรียนส่วนใหญ่ ได้แก่ นักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ขาดความมี
วินัย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจเป็นผลมาจากความแปรปรวนทางอารมณ์ ปัญหาการปรับตัว 
พัฒนาการทางร่างกาย ปัจจัยพื้นฐานทางครอบครัว และสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่นักเรียน ท าให้นักเรียนปฏิบัติตาม
แบบอย่างที่ได้พบเห็นตามสื่อเทคโนโลยี ท าให้เยาวชนขาดความมีวินัย พฤติกรรมด้านวินัยหรือระเบียบวินัยมี
ความส าคัญต่อการพัฒนานักเรียน มีผลกระทบต่อนักเรียนในระยะยาว ถ้าไม่ได้รับการสร้างเสริมตั้งแต่เริ่มแรก 
โอกาสที่จะประสบปัญหาชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นนั้นสูงมาก  
 การฝึกสุขนิสัยให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยนั้น จึงเป็นนโยบายของโรงเรียน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ต้อง
ได้รับการดูแลและพัฒนา  
 ดังนั้นทางโรงเรียนวัดตาลได้ตระหนักในภาระหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนโดยได้ศึกษาหา
รูปแบบ วิธีการในการปลูกจิตส านึกให้แก่นักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกติกา การอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในตนเองตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น     

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความประพฤติท่ีอยู่ในระเบียบวินัยและกติกาของโรงเรียน 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีความอดทน  
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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 ๔. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกดี มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 ๕. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
๓. เป้ำหมำย 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดตาล ได้ร่วมกิจกรรมครบ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีความอดทน ร้อยละ ๙๐  
 ๓. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔. นักเรียนมีจิตส านึกดี มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิของผู้อื่น ร้อยละ ๙๐ 
 ๕. นักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๓๐๓ คน  

๔. วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม / รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. จัดท าและขออนุมัติโครงการ  ประชุม วางแผนคณะท างาน พ.ค. ๖๓  
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นายคณิตินกานต์ อาสนา 
- คณะครูผู้ที่รับผิดชอบ 

๒. แต่งตั้งค าสั่งคณะท างาน ก าหนดรูปแบบการพัฒนาวินัย
นักเรียน 

พ.ค. ๖๓ 

๓. ด าเนินงานตามโครงการ  พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ 
๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มี.ค. ๖๔ 

รวม ๔ กิจกรรม   

๕.สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนวัดตาล 

๖. งบประมำณด ำเนินกำรและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม / รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  
จัดท าและขออนุมัติโครงการ  ประชุม 
วางแผนคณะท างาน 

- - - - -  

กิจกรรมที่ ๒  
แต่งตั้งค าสั่งคณะท างาน ก าหนดรูปแบบ
การพัฒนาวินัยนักเรียน 

- - - - -  

กิจกรรมที่ ๓  
ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 
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๑. ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 - ค่าจัดท าเอกสารเสริมความรู้ อบรม
ระเบียบวินัยและป้ายนิเทศต่าง ๆ 
- จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

กิจกรรม / รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- กิจกรรมพลศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อสาธารณสุข 
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และค่ายานพาหนะ 

      

กิจกรรมที่ ๔  
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล 

- - - - - - 

รวม      ๑,๐๐๐* 
* (หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 
 
๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ร่วมกิจกรรมร้อยละ๑๐๐ การบันทึก แบบบันทึก 
นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีความอดทน ร้อยละ ๑๐๐ การสังเกต แบบสังเกต 
นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐ 

การสังเกต แบบสังเกต 

นักเรียนมีจิตส านึกดี มีความรับผิดชอบและเคารพ
สิทธิของผู้อื่น ร้อยละ ๑๐๐ 

การสังเกต แบบสังเกต 

นักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ร้อยละ ๑๐๐ 

การประเมิน แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความประพฤติท่ีอยู่ในระเบียบวินัยและกติกาของโรงเรียนดีขึ้น 
 ๒. นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีความอดทน สูงขึ้น 
 ๓. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากข้ึน 
 ๔. นักเรียนมีจิตส านึกดี มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิของผู้อื่นมากขึ้น 
 ๕. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบ 
 
๙. ปัญหำอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข 
- - 
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    ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
      ( นายคณิตินกานต์  อาสนา ) 
         ครูผู้ช่วย 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ  
      ( นางสาวกิ่งแก้ว  กุสุโมทย์ ) 
                 หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ  
      ( นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์ ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๓๑  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแบบวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรม) 
ชื่อแผนงำน   งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 

นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
                                          นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๓ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
                                          นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๓ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  : มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
       มาตรฐานที่     ๑  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
ลักษณะโครงกำร  ปกติ   ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
     
๑.หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธคือกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านความประพฤติศีลสมาธิปัญญาเพ่ือความเจริญงอกงามทุกขั้นตอนของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอยู่
ดูฟังในชีวิตประจ าวันที่มีสติสัมปชัญญะเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตน ความเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เจริญสืบต่อไปและเนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการพัฒนาว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝน
และพัฒนาตนได้ประกอบกับวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีสติปัญญาอุปนิสัยความพร้อมและภูมิหลังที่แตกต่างกันการ
พัฒนาจึงเน้นที่ตัวผู้เรียนแต่ละคนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนวิถีพุทธเน้นการจัดสภาพทุกๆด้านเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักธรรมอย่างบูรณา
การที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม๔ประการคือ 

๑. สัปปุริสสังเสวะหมายถึงการอยู่ใกล้คนดีใกล้ผู้มีครูอาจารย์ดีมีข้อมูลมีสื่อที่ดี 
๒. สัทธัมมัสสวนะหมายถึงเอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลัดสูตรการเรียนการสอนที่ดี 
๓. โยนิโสมนสิการหมายถึงมีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติหมายถึงความสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม 

 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดีสังคมยอมรับ
มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมพ้ืนฐาน๙ประการประกอบด้วยขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพ
สะอาดสามัคคีมีน้ าใจกตัญญูรวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และด้าน
การส านึกในความเป็นไทยการปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขมีสุขภาพร่างกาย
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และจิตใจที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นกาลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติดังค ากล่าวที่ว่าคบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกงโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็น
แนวปฏิบัติ  
 และอีกท้ังยังยึดหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และความพอเพียง 
ความดังนั้นโรงเรียนวัดตาลจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามแบบวิถีพุทธ 
๒.๒เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนมาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตทั้งท่ีโรงเรียนและที่บ้าน 
๒.๓เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจตระหนักและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
๒.๔เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ 
๒.๕เพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมห้องเรียนคุณธรรมตามนโยบายของสพฐ. 

๓. เป้ำหมำย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามแบบวิถีพุทธ 
๒. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐ น าหลักธรรมค าสอนมาปฏิบัติในชีวิต ประจ าวัน ทั้ง

ขณะอยู่ที่โรงเรียนและที่บ้าน 
๓. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจตระหนักและรู้จักหลีกเลี่ยงจาก

สิ่งเสพติดและอบายมุข 
๔. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ 
๕.  นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเป็นโรงเรียนคุณธรรมร้อยละ๑๐๐ 
๖.  ห้องเรียนของโรงเรียนวัดตาลเป็นห้องเรียนคุณธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๙o 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดตาลมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามแบบวิถีพุทธ  น าหลักธรรมมาปฏิบัติ        มี

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจตระหนักและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. คณะครูประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
   ๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓  
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 

- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๓. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล มี.ค. ๖๔  นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 
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๔. วัดและประเมินผล มี.ค. ๖๔ นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 
- คณะครูที่เก่ียวข้อง 

๕. สรุปและรายงานผล เม.ย. ๖๔ นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึง 
รวม ๕ กิจกรรม   

 
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดกิจกรรมตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 
๒.๑ กิจกรรมหน้าเสาธงได้แก่ 
๑. กิจกรรมระลึกคณุแผ่นดิน ท่ี
กระท าเพื่อระลึกถึงชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์
๒. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต ์
๓. กิจกรรมแผเ่มตตาสงบนิ่ง (ท า
สมาธ)ิ ก่อนเข้าสู่ห้องเรียน 
๔. กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
๒.๒ กิจกรรมท าความดี
ระหว่างเรียนได้แก่ 
๑. กิจกรรมกล่าวค าขอบคุณก่อน
รับประทานอาหาร 
๒. กิจกรรมนั่งท าสมาธิก่อนเข้า
เรียน 
๒.๓ กิจกรรมก่อนเลิกเรียน 
๑. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต ์
๒. กิจกรรมที่กระทาเพื่อระลึกถึง
ชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์
๓. กิจกรรมท่องบทอาขยานและ
สวดมนต์ไหว้พระเพื่อสร้างสมาธ ิ
๒.๔กิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
๑. กิจกรรมสวดมนต์ท านอง
สรภญัญะสดุสัปดาห ์

 

นักเรียน 
๓๗๒ คน 

 

- 

 

๗๐,๐๐๐ 
บาท 

 

- 

 

- 

 

๗๐,๐๐๐ 
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๒.๕ กิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญของพระพุทธศาสนา 
- วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา
ด าเนินการไปเวียนเทียนท่ีวัดและ
เชิญพระวิทยากรมาเทศน์ให้
นักเรียนฟัง 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๒.๖ กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆได้แก่ 
๑. กิจกรรมเรียนพระพุทธศาสนา
จากพระสงฆ ์
๒. กิจกรรมตักบาตรวันพระ 
๓. กิจกรรมต้นไม้คณุธรรมใน
โรงเรียน 
๔. กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมเข่น
การท าความสะอาดโรงเรยีนวัด 
๒.๗ กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน(โครงงานคุณธรรม) 
๒.๘ กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
๒.๙ กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ 
      - ท าบุญ ตักบาตรในวันพระ 
      - แต่งกายด้วยเสื้อขาวทุกวัน
พระ 
      - ทานอาหารกลางวัน
มังสวิรัติ ทุกวันพระ 

      

กิจกรรมที่ ๓ 
จัดท าเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๔ 
การวัดประเมินผล 

นักเรียน 
๓๗๒ คน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๕ 
สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- จัดท าเอกสารรายงานผล  

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม ๕ กิจกรรม   ๗๐,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐ 
ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม 

๗. กำรวัดและประเมินผล 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามตามแบบวิถีพุทธ 

ประเมิน แบบประเมิน 

๒. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๙๐ น าหลักธรรมค า
สอนมาปฏิบัติในชีวิต ประจ าวัน ทั้งขณะอยู่ที่โรงเรียน
และท่ีบ้าน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

๓. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลร้อยละ ๙๐ มีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจตระหนักและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 

สังเกต แบบสังเกต 

๔. นักเรียนโรงเรียนวัดตาล ร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ 

สังเกต/สอบถาม การสังเกต 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามแบบวิถีพุทธ 
 ๘.๒. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลน าหลักธรรมค าสอนมาปฏิบัติในชีวิต ประจ าวัน ทั้งขณะอยู่ที่โรงเรียน
และท่ีบ้าน 
 ๘.๓. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจตระหนักและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 
 ๘.๔. นักเรียนโรงเรียนวัดตาลปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวสุธาศิณีย์   บุญถึง) 

          ต าแหน่ง ครูคศ. ๑ โรงเรียนวัดตาล 
 
 

ลงชื่อ ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 

   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 
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ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 
                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 

ชื่อโครงกำรที่ ๓๒    โรงเรียนคุณธรรม “ปิยวาจาพาชื่นชม” 
แผนงำน  วิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 

    นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                             นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
                                             นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๓ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 
                                             นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                             นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
                                             นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๓ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ    ปฐมวัยที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๑.๒ 
สนองกลยุทธ์  สพป.นบ.เขต  ๒ กลยุทธ์ที่  ๑ ตัวชี้วัดที่ ๓ 
ลักษณะโครงกำร โครงการปกติ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางอรัญญา  ไชวิเศษ และคณะครูระดับปฐมวัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
********************************************************************************* 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
           ปิยวาจา  หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย
ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ ความเห็นชอบ ปิยวาจาเป็นส่วนหนึ่งในหลักธรรม  
สังคหวัตถุ  ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
เว้นจากการพูดเท็จ  เว้นจากการพูดส่อเสียด  เว้นจากการพูดค าหยาบ  เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ รู้จักสวัสดี 
ขอบคุณ ขอโทษได้ถูกกาลเทศะ ดังนั้นถ้าสามารถเปลี่ยนการพูดจาที่สุภาพตามหลักปิยวาจาได้ ก็จะสามารถท า
ให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้น  

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ทางระดับอนุบาลชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนวัดตาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพูด   จึงได้ร่วมกันจัดท าที่โครงงานคุณธรรม “ปิยวำจำพำ
ชื่นชม” โดยมีแนวคิดที่น าหลักธรรม  สังคหวัตถุ ๔  มาเผยแพร่ในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนอนุบาลได้รับทราบ  
และน าหลักธรรมไปปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนวัดตาล คิดดี พูดดี ท าดี และช่วยกันสร้าง
สังคม วิถีพุทธที่สงบสุขร่มเย็นสืบไป”””””””””””””””””””” 
๒. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้นักเรียนอนุบาลพูดจาไพเราะอ่อนหวาน  
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนอนุบาลเข้าใจการพูดสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษได้ถูกกาลเทศะ 
  ๓. ปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรมเพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติในการด ารงชีวิต  
 ๓. เป้ำหมำย 
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(เชิงปริมำณ) 
   ๑. นักเรียนอนุบาลทุกคนจ านวน  ๗๖ คน เข้าร่วมโครงงาน ร้อยละ ๘๐ 
    ๒. นักเรียนอนุบาลร้อยละ ๘๐ สามารถเข้าใจการพูดสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษได้ถูกกาลเทศะ 
 
(เชิงคุณภำพ) 

      ๑. นักเรียนอนุบาลทุกคนสามารถเข้าใจการพูดสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษได้ถูกกาลเทศะ 
      ๒. นักเรียนอนุบาลได้รับปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรมเพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติใน 
         การด ารงชีวิต 

 ๔.วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร   โรงเรียนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ    ๒,๐๐๐  บำท 
    - เงินงบประมาณ   ๒,๐๐๐  บาท  

กิจกรรม/รำยกำร 
เป้ำ 

หมำย 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประ
มำน 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค.- มิ.ย. ๖๓ นางอรัญญา  ไชวิเศษ 

กิจกรรมที่ ๒   จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
๒.๑ กิจกรรมการเรียนรู้“ปิยวำจำพำชื่นชม”    
๒.๒ กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนอนุบาลเข้าใจการพูดสวัสดี 
ขอบคุณ ขอโทษได้ 

ก.ค.๖๓- ม.ค. ๖๔  นางอรัญญา  ไชวิเศษ 
และคณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๓  จัดท าแบบประเมินเพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล 

ก.พ. ๖๔ นางอรัญญา  ไชวิเศษ 

กิจกรรมที่ ๔  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

มี.ค. ๖๔ นางอรัญญา  ไชวิเศษ 

รวม  ๔  กิจกรรม   
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กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 

ผอ.และ
คณะครู 

 

   
 
 
 
 
 
 

  

กิจกรรม/รำยกำร 
 

เป้ำ 
หมำย 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประ
มำน 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒   จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 ๒.๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

- พลาสติกเคลือบบัตรขนาด A๔ 
- กระดาษโปสเตอร์สีบาง ๒ หน้า 

(๗ สี ส้ม,แดง,เหลือง,ฟ้า,ชมพู,เขียว,
ม่วง) อย่างละ ๑๐ แผ่น x ๗ 

- กระดาษ A๔  ๒ รีม x ๑๑๐  
= ๒๒๐ 

- ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่    
๒ แผ่น x  ๑๒๐ = ๒๔๐ 

- กระดาษโปสเตอร์แข็ง หน้าเดียว
คละสี ๑๓ แผ่น x ๑๐ = ๑๓๐ 

- เทปกาวสองหน้าหนาม้วนใหญ่ ๑ 
ม้วน 

- เทปใสขนาด ๑ นิ้ว ๓ X ๓๕=๑๐๐ 
- เทปกาวสองหน้าบางขนาดกว้าง ๑

นิ้ว ๓ x ๔๐=๑๒๐ 

 
นร.ชั้น

อนุบาล ๒
และ ๓ 
จ านวน 
๗๖ คน 

  
 
 

 
 
 

๕๕๐ 
 

๔๙๐ 
 

๒๒๐ 
 

๒๔๐ 
 

๑๓๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๒๐ 

 
 

 
 
 

๕๕๐ 
 

๔๙๐ 
 

๒๒๐ 
 

๒๔๐ 
 

๑๓๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๒๐ 

กิจกรรมที่ ๓  จัดท าแบบแบบสังเกต  - - - - - 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

 - - - - - 

รวม ๖ กิจกรรม    ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม 
๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน การสังเกต แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๒.ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การสังเกต แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  ๑. นักเรียนอนุบาลพูดจาไพเราะอ่อนหวาน  
  ๒. นักเรียนอนุบาลทราบหลักในการพูดสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษได้ถูกต้อง 
  ๓. มีความตระหนักในคุณธรรมสังคหวัตถุ ๔  โดยเฉพาะด้านปิยวาจา 

 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ  
(นางอรัญญา  ไชวิเศษ) 

 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
 

 
                                      ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางสาวกิ่งแก้ว    กุสุโมทย์)    
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบรหิารทั่วไป  

 
 
 
                  

            ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๓๓      : ส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาด ระดับปฐมวัย 
แผนงำน    : งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       : นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๖                                                                         

  : นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๖                                                                         
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ปฐมวัยที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 
ลักษณะโครงกำร : โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  : นางอรัญญา   ไชวิเศษ   และคณะครูปฐมวัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร : พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 งานอนามัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพนักเรียนปฐมวัย พร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และสังคม  เรื่องสุขภาพอนามัยในระดับปฐมวัยเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนระดับอนุบาลซึ่งอยู่ในวัยก าลังเจริญเติบโต   ดังนั้นเพ่ือให้
นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพที่ดี  ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย  มีความรู้  ความเข้าใจ
ในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  และส่งผลไปสู่อนามัยที่ดีในครอบครัว - ชุมชนของนักเรียน
ด้วย  อันเป็นการพัฒนาคนตามนโยบายของทางราชการ  โรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่
จะได้รับ  จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขอนามัยใส่ใจความสะอาดระดับปฐมวัยนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๑)  เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดีอย่าง

สม่ าเสมอ 
  ๒)  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก – ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  ๓)  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา 

๓. เป้ำหมำย 
๓.๑ เชิงปริมำณ 

              ๑)  ร้อยละ ๙๕  นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่
ดี 
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              ๒) ร้อยละ ๘๕ นักเรียนปฐมวัยมีน้ าหนัก – ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
              ๓) ร้อยละ ๘๕ นักเรียนปฐมวัยเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา        
          ๓.๒ เชิงคุณภำพ 

              ๑) นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมากข้ึน   
              ๒) นักเรียนมีน้ าหนัก – ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามากขึ้น 
              ๓) นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬามากข้ึน 

 

 

๔. ขั้นตอนวิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑   จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร พ.ค. ๖๓ นางอรัญญา  ไชวิเศษ 
กิจกรรมที่  ๒   ประชุมชี้แจงเพ่ือการวางแผนการ
ปฏิบัติงานการด าเนินงาน                                 

       พ.ค. ๖๓ นางอรัญญา ไชวิเศษ 
และคณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๓   อนุบาลปลอดโรค    พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ คณะครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๔   กิจกรรมสะอาดกาย  ฟันสวย  
( ตรวจสุขภาพ )  พ.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔ คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๕  การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พ.ค. ๖๓  - มี.ค. ๖๔ คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๖  อาหารดีมีประโยชน์(ดื่มนม,อาหาร
กลางวัน) 

พ.ค. ๖๓  - มี.ค. ๖๔ คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๗  จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด และ
ป้องกันโรคตามฤดูกาล 

มิ.ย. – ส.ค. ๖๓ คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ ๘  ขยับกายวันละนิด  สุขภาพจิตสดใส พ.ค. ๖๓  - มี.ค. ๖๔ คณะครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๙ กีฬาสีอนุบาล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ค. ๖๓  - มี.ค. ๖๔ คณะครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ
ไข้เลือดออก 

พ.ค. ๖๓  - มี.ค. ๖๔ คณะครูปฐมวัย 

๑๑. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

มี.ค. ๖๔ นางอรัญญา  ไชวิเศษ 

รวม ๑๑  กิจกรรม   
 

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวัดตาล  
 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดใช้งบประมำณ  ๒,๐๐๐  บาท (สองพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม เป้ำหมำย เงินงบประมำณ รวม 
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ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ เงินนอก
งบประมำณ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร 

ผอ.และครู
ปฐมวัย 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๒   ประชุมชี้แจงเพ่ือการวาง
แผนการปฏิบัติงานการด าเนินงาน                                 

คณะครู
ปฐมวัย 

- - - - - 

กิจกรรมที่  ๓  อนุบาลปลอดโรค นักเรียนช้ัน 
อนุบาล  
๒-๓ 

๗๖ คน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมสะอาดกาย  ฟัน
สวย  
( ตรวจสุขภาพ )  
๔.๑ ยาสีฟันโคโดโม  
๔.๒ แป้งเด็ก 
๔.๓ สบู่เหลวล้างมือ  

 
นักเรียนช้ัน 

อนุบาล  
๒-๓ 

๗๖ คน 

 
- 

 
- 

 
๕๐๐ 

 
- 

 

๕๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕  การบริการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
- อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องตน้ 

 
 

  ๕๐๐ 
 

 ๕๐๐ 
 

กิจกรรมที่ ๖  อาหารดีมีประโยชน์ 
(ดื่มนม,อาหารกลางวัน) 
 

นักเรียนช้ัน 
อนุบาล  
๒-๓ 

๗๖ คน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๗  จัดซื้ออุปกรณ์ท าความ
สะอาด และป้องกันโรคตามฤดูกาล 

- ซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดและป้องกัน
โรคตามฤดูกาล 

นักเรียนช้ัน 
อนุบาล  
๒-๓ 

๗๖ คน 

  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๘  ขยับกายวันละนิด  
สุขภาพจิตสดใส 

นักเรียนช้ัน 
อนุบาล  
๒-๓ 

๗๖ คน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๙ กีฬาสีอนุบาล  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

นักเรียนช้ัน 
อนุบาล  
๒-๓ 

๗๖ คน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและไข้เลือดออก 

นักเรียนช้ัน 
อนุบาล  
๒-๓ 

๗๖ คน 

- - - - - 
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๑๑. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ
และรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

- - - - - - 

รวม ๑๑  กิจกรรม - - - ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม 
๗. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละ ๙๕  นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยของนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี 

สังเกต  ทดสอบ -เกณฑ์การประเมิน 
- แบบบันทึก 

๒.ร้อยละ ๘๕ นักเรียนปฐมวัยมีน้ าหนัก – ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

สังเกต แบบบันทึก 

๓.ร้อยละ ๙๕ นักเรียนปฐมวัยเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และ
การเล่นกีฬา 

สังเกต  
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ๑.  นักเรียนปฐมวัย มีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี  

         ๒. นักเรียนมีน้ าหนัก – ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
         ๓. นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬามากข้ึน   

 
                                                                         
                                                              ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                       (นางอรัญญา  ไชวิเศษ) 
                                                                  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
                                                      ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                   (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 
                                    หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

                                                    ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
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                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๓๔   จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
ชื่อแผนงำน    งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                           นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
                                           นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๓ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                           นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
                                           นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๓ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
     มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ที่ -  

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑   

ลักษณะโครงกำร   ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ –  มีนาคม ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๔๒  หมวดที่  ๑  บททั่วไปความมุ่งหมาย  และ
หลักการ  มาตราที่  ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุขนั่นหมายถึง การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อม
เสียก่อนที่จะพัฒนาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิผล 
 การฝึกสุขนิสัยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจึงเป็นนโยบายของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย  การระมัดระวังตน  หลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ 
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 นักเรียนถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ต้องได้รับการดูแลและพัฒนา โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดการ
การศึกษาร่วมกับชุมชนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้นและให้การช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้
ครอบคลุมทุกด้าน ครบถ้วนอย่างเป็นระบบเสมอภาคกัน ไม่ให้มีปัญหาและอุปสรรคในการเรียนอีกต่อไป  
โรงเรียนวัดตาล  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจ าแนกตามกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มส่งเสริมพัฒนา 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายสม่ าเสมอ    
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย  
๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา  
๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดของมึนเมา และหลีกเลี่ยงอบายมุขท้ังปวง   
๒.๖ เพ่ือให้นักเรียนหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ และโรคภัยต่างๆ 
๒.๗ เพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 
 ๑) นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ ของกรมอนามัยร้อยละ ๙๐ 

๒) นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษาร้อยละ ๙๐   
๓) นักเรียนปลอดเสพสิ่งเสพติดของมึนเมา และอบายมุขทั้งปวง ร้อยละ ๑๐๐    
๔) นักเรียนมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๙๕  

เชิงปริมาณ 
๑) นักเรียนโรงเรียนวัดตาล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จ านวน ๓๗๒ คน 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๑.๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค.- มิ.ย. ๖๓ นางสาวกิ่งแก้ว    
กุสุโมทย์ 

กิจกรรมที่ ๒   ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
๑. ประชุมผู้ปกครอง 
๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียน 
๓. การคดักรองนักเรียน 
๔. จัดกลุ่มนักเรียน 
๕. การส่งเสริมนักเรียนสร้างความเข้มแข็ง ให้ค าปรึกษา แนะแนวโฮมรูม  
ซ่อมเสริม 
ออกก าลังกาย  เล่นดนตรี  เล่นกฬีาชุมนุมประสานให้การช่วยเหลอื
รายบุคคล ตรวจสุขภาพประจ าปี  มอบทุนการศึกษา 
๖.ค่าพาหนะการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ก.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔ นางสาวกิ่งแก้ว    
กุสุโมทย์ 
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๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวัดตาล 
 

 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดใช้งบประมำณ    ๗,๐๐๐  บาท   ( เจ็ดพันบาทถ้วน ) 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ 
เป้ำหมำย-
ผลผลิต 

เงินในงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

๑. จัดท าโครงการและเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ 

- - -    

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - -    

๓. ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน 

 
-  

     

๔. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ 
๑. ประชุมผู้ปกครอง 
๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียน 
๓. การคดักรองนักเรียน 
๔. จัดกลุ่มนักเรียน 
๕. การส่งเสริมนักเรียนสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ค าปรึกษา แนะแนวโฮมรูม  ซ่อมเสริม 
ออกก าลังกาย  เล่นดนตรี  เล่นกฬีาชุมนุม
ประสานให้การช่วยเหลือรายบุคคล ตรวจ
สุขภาพประจ าปี  มอบทุนการศึกษา 
๖.ค่าพาหนะการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
 
 

 
นักเรียนชั้น 
อนุบาล ๒ - 

ป.๖ ๓๗๙ คน 
(๕๐๐ x ๑๔ ) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
- 

  
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 

๕. การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล  

- - - -   

๖. สรุปและรายงานผลโครงการ - - - -   
รวม๕กิจกรรมเป็นเงิน - - ๗,๐๐๐ -  ๗,๐๐๐* 

* ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๓  จัดท าแบบประเมินเพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล 

ก.พ. ๖๔ นางสาวกิ่งแก้ว    
กุสุโมทย์ 

กิจกรรมที่ ๔  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

มี.ค. ๖๔ นางสาวกิ่งแก้ว    
กุสุโมทย์ 

รวม  ๔  กิจกรรม   
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๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึง ๖ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ 

การบันทึก 
แบบบันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
เกณฑ์ ของกรมอนามัยร้อยละ ๙๐ 

การบันทึก 
แบบบันทึกน้ าหนัก-

ส่วนสูง 
นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
กรมพลศึกษาร้อยละ ๙๐ การบันทึก 

แบบบันทึกการ
ทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนปลอดเสพสิ่งเสพติดของมึนเมา และอบายมุขท้ัง
ปวง ร้อยละ ๑๐๐ 

การรายงาน 
แบบรายงานการใช้

สารเสพติด 
นักเรียนมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจ าแนกตามกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มส่งเสริมพัฒนา 
๒. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายสม่ าเสมอ     
๓. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย 
๔. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา    
๕. นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดของมึนเมา และมีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงอบายมุขท้ังปวง 
๖. นักเรียนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ และโรคภัยต่างๆ 
๗. เพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 

ต าแหน่ง ครูคศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๓๕  นักเรียนโรงเรียนวัดตาลทุกคนอิ่มทุกวัน 

เพราะอบต.บางตะไนย์อุปถัมภ์ 
ชื่อแผนงำน   งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๓ , ๒๘ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒ นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                          นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๓ , ๒๘ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๔   

ลักษณะโครงกำร  ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวเปรมธิดา   แจ่มใส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
     

ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 
      ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายให้ด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน

ในโรงเรียน  เพ่ือให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมี
คุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  มีภูมิต้านทานโรคและมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาดีขึ้นด้วย  นักเรียนสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการอาหารกลางวันขึ้นมาในโรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความ

ต้องการของร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 
๒.๒ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการให้นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหารที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา  สามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 
 -    นักเรียนโรงเรียนวัดตาลมคีวามรู้ด้านโภชนาการและได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 
เชิงปริมาณ 
 -    โรงเรียนวัดตาลสามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ ๑๐๐ % 
 -    นักเรียนโรงเรียนวัดตาล ๑๐๐ % ได้รับประทานอาหารกลางวัน 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะครูวางแผนการจัดท า
โครงการ 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. ๖๓ – มี.ค.๖๔ -นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๔ การก ากับติดตาม  ตรวจสอบ  พ.ค. ๖๓ – มี.ค.๖๔ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส

และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมที่ ๕ การสรุปและรายงานผล มิ.ย. ๖๒ – เม.ย. ๖๓ นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส 
รวม ๕ กิจกรรม   

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินการประชุม 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๓ 
ด าเนินการตามแผนงาน 
     - จัดอาหารกลางวันให้
นักเรียนจ านวน ๓๗๙ คน 
(ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย.๖๑)×๒๐ 
บาท×๒๐๐ วัน = 
๑,๕๑๖,๐๐๐บาท 

 
นักเรียน 

โรงเรียนวัดตาล  
จ านวน ๓๗๙ 

คน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑,๕๑๖,๐๐๐ 
 
 

 

 
 

๑,๕๑๖,๐๐๐ 
 
 

 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

- จัดอาหารเสริมนม 
นักเรียนจ านวน ๓๗๙ คน 
(ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย.๖๒)× 
๗.๘๒ บาท×๒๓๐ วัน 

 - - - ๖๘๑,๖๖๙ 
 

๖๘๑,๖๖๙ 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตาม  ตรวจสอบ ผล
การด าเนินงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๕ การสรุปและ
รายงานผล 

- - - - - - 

รวม ๕ กิจกรรม      ๒,๑๙๗,๖๖๙ 
 
๗. กำรวัดและประเมินผล 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
-นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน  
และอาหารเสริมนม ได้ ๑๐๐ % 

การบันทึก 
แบบบันทึกสถิติ

ประจ าวันนักเรียน 
-นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ด้านโภชนาการและ
ได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย 

การบันทึก 
แบบบันทึกน้ าหนัก-

ส่วนสูง 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการ
ของร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี 

๒. เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการให้นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 

๓. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา  สามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
ลงชื่อ...................................................................ผู้เสนอโครงการ  

          (นางสาวเปรมธิดา    แจ่มใส) 
ต าแหน่ง ครูค.ศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 
       ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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ชื่อโครงกำรที่ ๓๖   ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
ชื่อแผนงำน    งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่   ๑๔ 
                                           นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๙ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่   ๑๔ 
                                           นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๙     
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
 
ลักษณะโครงกำร   ปกติ   ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นายอภิวัตร   ดาษดา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชน  เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข 
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญอย่างยิ่งและอยู่ใกล้ชิด
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นักเรียนมากที่สุดที่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และเสริมสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย  เพื่อให้การศึกษาของนักเรียนใน
การหาความรู้ ความบันเทิง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการและต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
๓. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนให้อยู่ในสภาพดี สวยงามสง่างามอยู่เสมอ และมีความปลอดภัย 
๔. เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
๓. อาคารเรียนและสถานที่มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ และมีความปลอดภัย 
๔. โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ด าเนินการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 ๒. จัดท าสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนให้สวยงามไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที๑่ประชุมครู  วางแผนด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน
และคณะครู 

กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓ นายอภิวัตร  ดาษดา 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๔ ก าหนดรายละเอียดในการปรับปรุง
พัฒนาและด าเนินการตามรายละเอียด 

พ.ค. ๖๓ -นายอภิวัตร  ดาษดา 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๕ ด าเนินการจัดหาทุนทรัพย์จากท้องถิ่น
โดยผู้บริจาคและการระดมทุน 

พ.ค. ๖๓ - นายอภิวัตร  ดาษดา 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๖ ก ากับติดตาม และประเมินผล มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔ - นายอภิวัตร  ดาษดา 



 

    แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                              โรงเรียนวัดตาล 

และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๗ สรุปและรายงานผลโครงการ เม.ย. ๖๔ - นายอภิวัตร  ดาษดา 

รวม ๖ กิจกรรม   
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมครู  วางแผนด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน
ก าหนด 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๓ ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

คณะครู
ผู้รับผิดชอบ 

- - - - 
 

- 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๔ 
ก าหนดรายละเอียดในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
๓.๑ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
จัดท าป้ายชื่อประจ าห้องต่างๆ  
๓.๒ ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้
ทดแทนจัดสวนหย่อม 
๓.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมครูและห้องพักครูบน
อาคารเรียน 

 
ห้องเรียน ๑๖ 
ห้อง x ๕๐๐ 

บาท 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

๘,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

๘,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๒๔,๐๐๐ 
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๓.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
ประจ าห้องเรียน อาคารเรียน
และอาคารประกอบที่ช ารุด 
๓.๕ จัดท าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน 
๓.๖ ด าเนินจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 
๓.๗ จัดท าป้ายสารสนเทศ 
๓.๘ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
ห้องต่างๆและบริเวณโดยรอบ 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕ 
ด าเนินการจัดหาทุนทรัพย์จาก
ท้องถิ่นโดยผู้บริจาคและการ
ระดมทุน 

 
ผู้อ านวยการ 

คณะครู 
บุคลากรทางการ

ศึกษา และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๖ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและด าเนินการบริหารจดั
การศึกษาตามหลักธรรมภิบาล และ
ด าเนินการควบคุมภายใน 

 - - - - - 

กิจกรรมที่ ๗ สรุปและรายงาน
ผล 

คณะครู
ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 

รวม ๗ กิจกรรม    ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ * 
* ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน ๒ แห่ง 

การสังเกต 
แบบสังเกต 

เอกสารการจัดซื้อจัด
จ้าง 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐ 
โรงเรียนมีการพัฒนาร้อยละ ๙๐  ให้มีอาคารที่สวยงาม
และปลอดภัย 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๗.๑โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 ๗.๒โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
 ๗.๓ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย 
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 ๗.๔โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน 
 ๗.๕มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
ทุนทรัพย์ในการพัฒนาอาจไม่เพียงพอ ท าการจัดหาทุน 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นายอภิวัตร  ดาษดา) 

          ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดตาล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๓๗  
 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ 
ชื่อแผนงำน    งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๖,๒๑ 
                                           นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๔ – ๒๗ 
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
 นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๑,๔๔ – ๕๐ 

ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวกิ่งแก้ว  กุสุโมทย์) 

        ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
              (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๙ – ๑๖,๒๑ 
                                           นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๔ – ๒๗ 
 นโยบายที่ ๕ ตัวชี้วัดที่  ๓๗ – ๓๘ 
 นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๑,๔๔ – ๕๐ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
     มาตรฐานที่  ๒     ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

ลักษณะโครงกำร   ปกติ   ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม ๒๕๖๓ –  เมษายน ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาระบบข้อมูลของโรงเรียนต้องมีแบบแผนที่เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบได้  การจัดท า
ข้อมูลสถานศึกษาเป็นงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาและนักเรียน  เพ่ือให้โรงเรียนได้มี
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ลดความซ้ าซ้อน ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลให้สถานศึกษาได้
ประหยัดงบประมาณ  เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  ประกอบการเรียนการสอน  การจัดสรรงบประมาณ
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น

ปัจจุบัน 
๒. เพ่ือพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
๓. เพ่ือจัดท าแนวทางในการเชื่อมโยงการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่า 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการใช้ ICT ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ  และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
๕. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสู่ชุมชนและบุคคลภายนอก 

 

 

๓. เป้ำหมำย 
 เชิงคุณภำพ 

๑. โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๒. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
๓. โรงเรียนสามารถจัดท าแนวทางในการเชื่อมโยงการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 
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๔. บุคลากรมีทักษะการใช้ ICT ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
๕. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชนและบุคคลภายนอก 
เชิงปริมำณ 
๑. โรงเรียนมีเว็บไซค์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ เว็บไซค ์
๒. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้าน ICT ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที๑่วางแผนการจัดท าโครงการ พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน
และคณะครู 

กิจกรรมที่ ๒ประชุมครูให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและ
แผนงานการบริการ และขอบข่ายงานด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนและวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค. ๖๓  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ก าหนดรายละเอียดในการปรับปรุงพัฒนา พ.ค. ๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๔ด าเนินงานตามแผนโครงการ พ.ค. ๖๓ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๕ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔ - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๖ สรุปและรายงานผลโครงการ เม.ย. ๖๔ นางสาววราภรณ์   
พรมทอง 

รวม ๖ กิจกรรม   

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนวัดตาล 

 

 

 

๖. งบประมำณและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
วางแผนการจัดท า
โครงการ 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 

- - - - - 
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กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมครูใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ
โครงสร้างและแผนงานการ
บริการ และขอบข่ายงาน
ด้านต่างๆ ของโรงเรียนและ
วางแผนการด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและ

คณะครู 

- - - - - 

กิจกรรมที่ ๓ 
ก าหนดรายละเอียดในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๔ 
ด าเนินงานตามแผน
โครงการ 
๔.๑ จัดท าขั้นตอนการ
ให้บริการงานของโรงเรยีน 
๔.๒ จดัท าข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน และ
เผยแพร ่
๔.๓ ปรับปรุง WEBSITE 
โรงเรียน / ท าจุลสาร
โรงเรียนให้ทันสมันอยูเ่สมอ 
๔.๔ พัฒนาครูในการใช้ ICT 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
ปฏิบัติงานและให้บุคลากรมี 
e-mail ทุกคน 
๔.๕  แจ้งข่าวสารต่างๆหรือ
เชิญผู้ปกครอง ชุมชน ร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 
๔.๖  น าเสนอข้อมูล ผลงาน
นักเรียน / ความรู้ทั่วไปตาม
รูปแบบ KM 
๔.๗ ด าเนินการจัดหาวสัดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ 

 
ผู้อ านวยการ 

คณะครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
และ

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
 

 
๕,๐๐๐ 

   
๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

- - - - - - 

กิจกรรม/รำยกำร เป้ำหมำย 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๖ สรุปและ
รายงานผล 

- - - - - - 

รวม ๖ กิจกรรม   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐* 
*หมายเหตุ (ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม) 
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๗. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

- โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนและ
นักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสะดวกต่อ
การค้นหา 

การประเมิน แบบประเมิน 

- บุคลากรมีทักษะการใช้ ICT ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นระบบ ร้อยละ ๙๐ 

การสังเกต แบบสังเกต 

- โรงเรียนมีเว็บไซค์ของโรงเรียน ๑ เว็บไซค์ การสังเกต แบบสังเกต 

๘.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลต่างๆเก่ียวกับโรงเรียนและนักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
๒. มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
๓. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ที่เป็นปัจจุบัน สามารถสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว 
๔. บุคลากรของโรงเรียนวัดตาลมีทักษะการใช้ ICT โปรแกรมง่ายๆได้ 
๕. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเป็น

ระยะๆ 
๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
ลงชื่อ....................................................................ผู้เสนอโครงการ  

        (นางสาววราภรณ์  พรมทอง) 
    ต าแหน่ง ครูคศ.๑ โรงเรียนวัดตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำรที่ ๓๘  
 โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-๑๙ (COVID-๑๙)  
ชื่อแผนงำน    งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                           นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 

ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 
     ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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                                           นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๓ 
สนองนโยบำย สพป.นบ.เขต ๒  นโยบายที่ ๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ - ๕                                 
                                          นโยบายที่ ๓ ตัวชี้วัดที่  ๑๓ - ๑๔ 
                                           นโยบายที่ ๔ ตัวชี้วัดที่  ๒๘ 
                                           นโยบายที่ ๖ ตัวชี้วัดที่  ๔๓ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
     มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ที่ -  

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑   

ลักษณะโครงกำร   ปกต ิ ต่อเนื่อง  พิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   เมษายน ๒๕๖๓  –  มีนาคม ๒๕๖๔ 
     
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์ในประเทศไทย การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID -๑๙) ได้แพร่กระจาย ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคในวงกว้าง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งย่อมาจาก“Corona virus disease ๒๐๑๙” เป็น
ตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี ๒๕๔๕ ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและ
มีภาวะแทรกซ้อน ดังนั้น โรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) เพ่ือ
ควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตั้งรับการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียน/ผู้ปกครอง มีความเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเอง ร้อยละ ๙๐ 
๒.๒ เพ่ือท าการการตรวจคัดกรองโรคให้กับนักเรียน ครบ ๑๐๐ %    
๒.๓ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับป้องกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงครบ ร้อยละ ๑๐๐  
 

 
๓. เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 
 ๑) นักเรียนและผู้ปกครองรู้จักการป้องกันการแพร่ระบาด  ของกรมอนามัยร้อยละ ๙๐ 

๒) โรงเรียนมีมาตรการในการห้องกันการแพร่เชื้อโรคได้ ๑๐๐ % 
เชิงปริมาณ 

๑) นักเรียนโรงเรียนวัดตาล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จ านวน ๓๗๙ คน 
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๔. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนวัดตาล 
๖. งบประมำณและรำยละเอียดใช้งบประมำณ    ๓๓,๖๒๐  บาท  (สามหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รำยละเอียดงบประมำณ 
เป้ำหมำย-
ผลผลิต 

เงินในงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

๑. วางแผนก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบ
วิธีการด าเนินงานโครงการ 

- - -    

๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ - - -    

๓. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - - - -   
๔.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการ
ด าเนินงานโครงการควบคุมเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) 

นักเรียนชั้น 
อนุบาล ๒ - 

ป.๖  
๓๗๙  คน 

- - ๓๓,๖๒๐  ๓๓,๖๒๐ 

รวม ๔ กิจกรรมเป็นเงิน    ๓๓,๖๒๐   
* ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 

 

 

๗. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเข้าใจเรื่องการป้องกัน
ตนเอง ร้อยละ ๙๐ 

การบันทึก แบบบันทึกข้อมูล 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผน ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงานโครงกา 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการด าเนินงานโครงการควบคุม      
  เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) 

เม.ย.๒๕๖๓ –  
มี.ค.๒๕๖๔ 

นางสาวกิ่งแก้ว    
กุสุโมทย์ 

รวม  ๔  กิจกรรม   
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๒.มีการออกตรวจคัดกรองโรคครบ ๑๐๐ % การบันทึก แบบบันทึกข้อมูล 

๓.มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับป้องกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงครบ 
 ร้อยละ ๑๐๐ 

การบันทึก 
แบบบันทึกข้อมูล 

 
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       ๑. มีการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด     
            (COVID๑๙) ให้กับนักเรียน/ผู้ปกครอง 
       ๒.ลดความตื่นตระหนักของประชาชนและสร้างความพร้อมในการเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค 

  ๓.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดได้ 

๙. ปัญหำและอุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

ปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น แนวทำงแก้ไข 
- - 

 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 
                                                        ต าแหน่ง  หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 
                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกิ่งแก้ว   กุสุโมทย์) 
      ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดตาล 

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นางศิริวรรณ    สมบูรณ์พันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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   การก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงาน 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามภารกิจ  ถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดตาล จะได้รับผลกระทบ

จากสภาพอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ  ครูมีชั่วโมงสอนมากต้องดูแลนักเรียนทั้งวัน  มีความช านาญในการสอน
หนังสือแต่ไม่มีทักษะความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานด้านอ่ืนๆ  ท าให้มีปัญหาต่องานที่มอบหมาย ตาม
โครงสร้างงานบริหารโรงเรียน ทั้ง ๔ งาน แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตาม (Monitoring) และ
ประเมินผล (Evaluation) เพ่ือก ากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบ  การด าเนินงานตามแผนว่ามีความก้าวหน้า
มากน้อยเพียงใด   มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่   เพ่ือน าผลมาพัฒนา   ปรับปรุงและแก้ไขให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 

โรงเรียนวัดตาล  ได้จัดระบบการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลในหลายรูปแบบ ทั้งในรูปการ
ส ารวจข้อมูล  การนิเทศ   ก ากับติดตาม   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  ฝ่าย  ได้แก่  งานวิชาการ,  
งานงบประมาณ ,  งานบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป    

 ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School 
Based Management) หลักการกระจายอ านาจของหลักการมีส่วนร่วม  เพ่ือการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีอิสระ  รับผิดชอบ  ยืดหยุ่น  ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และผู้รับบริการการศึกษา  ท าหน้าที่ก ากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาใน  ๔  ด้าน  
คือ วิชาการ    งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป ภายใต้กรอบของระเบียบและความถูกต้อง
และใช้วงจรคุณภาพ  PDCA  เป็นเครื่องมือ ในการวางแผนการด าเนินงาน     อีกท้ังจัดระบบการก ากับ  ติดตาม  
และการประเมินผล  โดยยึดหลัก 4A   คือ Awearness (ความตระหนัก)   Attemp (ความพยายาม)  Achiefment 
(ความส าเร็จ)  และ  Access ( ความทั่วถึง ทั้งปริมาณและคุณภาพ )   ดังนี้ 
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1. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (Plan) 

1.1  วิเครำะห์นโยบำยยุทธศำสตร์ 
-  นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Agenda Based) 
-  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
และสพฐ. (Function Based) 

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  
    ( Cluster Based)  
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
(Area Baesd)  
  

 ก ำหนดยุทธศำสตร์ (Strategic Formulation) 
 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  มาตรการ  เป้าหมายตัวชี้วัด  โครงการ/กิจกรรม 

 จัดพัฒนำกำรศึกษำประจ ำปี 
 น ำแผนเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ประกำศเป็นนโยบำย / เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องน ำสู่กำรปฏิบัติ

วงจรคุณภำพ   PDCA 

1.2  วิเครำะหบ์ริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
-  วิเคราะห์ศักยภาพด้าน
การศึกษาของ สพป. 
-  วิเคราะห์สภาพท่ัวไป 
สถานการณ์ แนวโน้มด้านต่าง
ของ สพป. 

 -  ความต้องการพัฒนา สพป.  
 (Area Baesd)  
  

1.3  SWOT Analysis 
- จุดแข็ง ( Strengths) 

    -  จุดอ่อน(Weakness) 
 -  โอกาส 
(Opportunities)  
 - อุปสรรค ( Threats) 
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๒. ขั้นปฏิบัติ (Do) 

๒.๑ ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ 
- ด าเนินการพัฒนา เปลี่ยนแปลง

ตามแผนทางเลือกที่วางไว ้

- ตรวจสอบระหว่างการปฏิบตัิ
ตามแผนว่าเป็นไปในทิศ
เดียวกันหรือไม ่

- กรณีเกดิปัญหาอุปสรรค
ระหว่างปฏิบตัิสามารถด าเนิน
แก้ไขได้ทันท่วงที 

๓. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 

๓.๑ ตรวจสอบและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 
 - วางกรอบการประเมิน 
 - ก าหนดเครื่องมือการประเมิน 
 - นิเทศติดตาม ก ากับดูแลและแนะน า
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายที่
ก าหนด เช่น นิดทศปกติ  ประเมนิเพื่อพัฒนาการ 
เป็นต้น 
 - เก็บข้อมูล/วิเคราะห์/แปลผลการก ากับ
ติดตามและประเมินผล 
๓.๒ กำรรำยงำนผล 
 - รวบรวมผล/เขียนรายงาน 
 - จัดท าเป็นรายงานประจ าป ี
 - รายงาน/ประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้อง

๔. ขั้นน ำผลมำปรับปรงุ / พัฒนำ (Action)  

กรณีที่ ๑ ผลกำรปฏิบัติงำนดี 
 - น ากระบวนการนั้นมาจัดท าเป็น
มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานที่ไปสู่
ความส าเร็จ 
 - พัฒนางานโดยต่อยอดให้ดีกว่าเดิม 

กรณีที่ ๒ ผลงำนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - น าผลมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโดย 
๑) ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม  
๒) ด าเนินการต่อโดยปรับปรุงวิธีการ/มาตรการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้น 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น  ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องมีการวางแผนก ากับ  

ติดตาม  การด าเนินงาน/โครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าหรือตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร  มีความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมหรือไม่  มีข้อ
แก้ไขปรับปรุงอย่างไรที่จะส่งผงให้การด าเนินงานมีคุณภาพโดยสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด  ดังนั้นโรงเรียนวัดตาลมีระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้หลัก PDCA ประกอบด้วย 
 ๑. วางแผนการติดตาม(P) : โดยดูจากวัตถุประสงค์ของโครงการ  และน ามาด าเนินการก ากับติดตาม
การก าหนดแหล่งข้อมูล  วิธีการเก็บข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล(แบบ
รายงาน/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ/การสังเกต/การส ารวจตรวจสอบฯลฯ) 
 ๒. ด าเนินการติดตามโครงการ/กิจกรรม(D) : โดยด าเนินการตามแผนเวลาและระยะเวลาที่โรงเรียน
ก าหนดไว้  มีการติดตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษาละ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 ๓. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม(C) :  มีการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  โดยวิธีทางสถิติเช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การพรรณนาเปรียบเทียบ  หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกัน
ตามความเหมาะสม 
 ๔. การรายงานผล(C) : ด าเนินการรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  โดยโครงการมรการรายงานใน
ลักษณะตามความต้องการใช้ข้อมูล  มีการเขียนรายงานเป็นโครงการ  และสรุปผลการด าเนินโครงการภาพรวม
ทั้งหมดของสถานศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด 
 ๕. การวินิจฉัยสั่งการ(A) : ฝ่ายบริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลการรายงายผลการด าเนินโครงการ
แล้ว  ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะมีการวางแผนร่วมก าหนดแนวทางเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้นตาม
ศักยภาพ 

การก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
๑. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามประเมินผลโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๒. มีการวางแผนการก ากับ  ติดตามผลการด าเนินงานคามแผนโครงการ  ปีการศึกษาละ2 ครั้ง  โดย

ก าหนดระยะเวลา  วิธีการและรูปแบบการติดตามที่ชัดเจน   
๓. แต่งตั้งคณะท างานรวบรวมข้อมูลฯ วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแบบที่

โรงเรียนก าหนด 

การรายงานและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานฯ  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  กลั่นกรองข้อมูลและด าเนินการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของโรงเรียนในรูปแบบเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
๒. รายงานผลโดยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างหลากหลายเพื่อน าข้อมูลไปวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากชุมชนและองค์กรภายนอก 
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