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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เล่มนี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับเป็นการกำกับ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้
ทรัพยากรว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยมีโครงการดำเนินงาน ต่าง ๆ และปฏิทินปฏิบัติงานเป็นตัว
กำกับไปสู่ผลสำเร็จของงานมีความประหยัดคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็น
ตัวชี้วัด  ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่
ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและอยู่ในสังคมได้ภายใต้การพึ่งพาตนเอง   

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือ    ร่วมใจของบุคลากร
ทุกฝ่ายของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้คงเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และผู้สนใจต่อไป 
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ประวัติโรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก ( แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี เดิมเป็นท่ีโรงเรียนราษฎร์ ช่ือโรงเรียนราษฎร์บำรุง ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี   พ.ศ. 2475 รัฐบาล
ได้ส่งเสริมการศึกษาประชาบาล โดยให้มีโรงเรียนประชาบาลตำบล ตำบลละ 1 โรงเรียน ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี เริ่ม
ตื่นตัวในการศึกษา ประกอบกับมีประชากรเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนวัดบางกร่างโรงเรียนเดียวไม่เพียงพอกับการรับนักเรียน เห็น
ว่าโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีโรงเรียนราษฎร์สอนอยู่แล้ว มีอุปกรณ์และบุคลากรอยู่เรียบร้อยและเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมคลอง
บางกอกน้อย อยู่ใกล้คลองติดต่อกัน การเดินทางก็สะดวกสบาย จึงขออนุญาตอำเภอบางกรวยขอยืมสถานที่วัดบางไกรนอก
สร้างเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลบางกร่าง 2 โรงเรียนราษฎร์บำรุงก็เลิกกิจการไป ต่อมาอำเภอเมืองนนทบุรี  ได้โอน
โรงเรียนให้ไปขึ้นอำเภอบางกรวย ตั้งแต่วันท่ี            1 เมษายน 2491 จึงใช้ช่ือใหม่ว่า“โรงเรียนวัดบางไกรนอก” ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา 

ในส่วนของอาคารเรียนเดิมเป็นแบบ ป.2 กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร คณะกรรมการโรงเรียน สมัยนั้นเป็นผู้
ก่อตั้งโดยใช้งบบริจาค ในปีพ.ศ. 2505 ทางราชการได้ขยายการศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ 
330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และประชาชนบริจาคอีก 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จึงได้ก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ แบบ 017  และในปี  พ.ศ. 2521 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทางราชการได้อนุมัตเิงินงบประมาณ 480,000 บาท 
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประชาชนบริจาคสมทบอีก 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 
แบบ 017 และได้สร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมอีกดังนี้ 

 1.  ปี พ.ศ. 2518 สรา้งบ้านพักครู แบบองค์การฯ งบประมาณ  33,000  บาท  

2. ปี พ.ศ. 2518 สร้างส้วม   ใช้เงินงบประมาณและบริจาคสมทบ 
3. ปี พ.ศ. 2527 สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 ใช้เงินงบประมาณ 30,000  บาท 
4. ปี พ.ศ. 2529 สร้างส้วมแบบ สปช. 602/26 งบ ส.ส และบริจาค 130,000  บาท 
5. ปี พ.ศ. 2531 สร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 ดัดแปลง งบประมาณ 280,000  บาท 
6. ปี พ.ศ. 2541 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ดัดแปลง งบบริจาค 330,000  บาท 

ต่อมาอาคารเรียนและอาคารประกอบหลังที่ 1 – 5 ชำรุดทรุดโทรม  ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม        ทาง
โรงเรียนจึงขออนุญาตรื้อถอนไปหมดแล้ว คงเหลืออาคารประกอบหลังที่  6  ซึ่งใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์และโรงอาหาร   
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง  นำโดยนายอนุพงษ์  กันพุ่ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง  
ได้ให้ความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียน  1  หลัง   เป็นตึก  5  ช้ัน  20  ห้องเรียน  ให้ใน     ปี  พ.ศ.  2551  แล้วเสร็จในปี  
พ.ศ.  2552 งบประมาณ 17,990,000 บาท 

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นท่ี 1 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เป็นที่วัด 326 ตารางวา และผู้มีจิตศรัทธา คือ     คุณยาย
พวง  แย้มพร้อม และนายนิพนธ์  แย้มพร้อม บุตรชาย ได้บริจาคให้อีก 2 ครั้ง รวม 234 ตารางวา เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความ
ขอบคุณต่อผ ู ้บร ิจาคที ่ด ิน โรงเร ียนจึงขอเพิ ่มชื ่อเป ็น “โรงเร ียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร ้อมอุปถัมภ์)” และขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ัน ร.ง.ช พร้อมเครื่องหมายตอบแทนให้กับนายนิพนธ์  แย้มพร้อม ผู้เป็นบุตรชาย 

 

 สภาพชมุชน 

สภาพบริเวณโดยรอบเป็นสวนผลไม้ ด้านหน้าโรงเรียนติดกับซอยวัดบางไกรนอก ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับบ้าน  
นายนิพนธ์  แย้มพร้อม  ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน  ทิศตะวันตกติดต่อกับวัดบางไกรนอก   ด้านทิศเหนือติดกับคลอง
บางกอกน้อย  รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนมีรั้วกั้นทั้ง 4 ด้าน มีอาคารเรียนจำนวน  1  หลัง เป็นตึกเป็นอาคารแบบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ท่ีสร้างให้ในพื้นที่ของโรงเรียน  เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน สูง 5 ช้ัน 20 ห้องเรียน 
ได้ใช้เป็นห้องเรียนตั้งแต่ช้ันที่ 1 – 3  จำนวน  9  ห้องเรียนนอกนั้นใช้เป็นห้องพิเศษต่าง ๆ  เช่นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้อง
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

วิทยาศาสตร์ ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล และห้องประชุม ทุกช้ันของอาคารเรียนจะมีห้องส้วมชาย-หญิงและอ่างล้างมือ นอกจากนี้ยัง
มีอาคารอเนกประสงค์ 1 หลงัใช้เป็นโรงอาหาร  และสถานท่ีจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชาวสวน ประชากรในเขตพื้นที่บริการหมู่ 3  และหมู่  5  มีประมาณ  
2,782 คน อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงไดแ้ก่ วัดบางไกรนอก คลองบางกอกน้อย วัดไทยเจริญ  วัดอุทยาน อาชีพหลักของชุมชนเป็น
เกษตรกรทำสวน เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำอุดมสมบูรณ์ นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 100% ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อคน 96,000 ต่อปี ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ที่รู้จักท่ัวไป คอื การทำบุญตักบาตรพระ 108 ซึ่งถือเป็น        วันสำคัญทางศาสนา   
 

ภารกิจ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน

จัดบริการทางการศึกษาระดับโรงเรียน  มีภารกิจ   ดังนี ้

   1.  ด้านจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แบง่เป็น  2  ระดับ  คือ 

  1.1  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้แก่เด็กวัย 4  – 5 ปี  เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพเต็มศักยภาพตามวัยสมควร และมีความพร้อมในการเข้า เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยนำครอบครัว ชุมชน  และท้องถิ่นเข้ามามี
สว่นร่วมในการจัดการศึกษา 

      1.2  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้แก่เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ   ตั้งแต่อายุ 
6 ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ได้รับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมีคุณภาพตามที่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้เด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ    

    2.  ด้านการบริหาร 

   2.1 ดำเนินงานประสานความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับและ
ให้ความสำคัญของชุมชนต่อการจัดการศึกษา ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การดำเนินงาน
ตามโครงการ/แผนงานรวมทั้งโครงการพิเศษต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กำหนด 

             2.2  ดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ 

   2.3  ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกณฑ์คุณภาพของจังหวัดนนทบุรี เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  เพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก  

 

 

 

 

 

ความต้องการ 
 1.  งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล็ก เวที ห้องสมุด 

ซ่อมแซมศาลาริมน้ำ รับส่งนักเรียน ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม รั้ว และสถานท่ีอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม  สามารถใช้เป็นโรงอาหารและ
ใช้ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้  ให้มีสภาพคงทน  ถาวร  สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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      2.  ครูที ่สามารถจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพในกลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านพละศึกษา  สาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 

 3.  การดูแลสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานบังคับบัญชา  หรือต้นสังกัด 
 4.  ความร่วมมือทุกด้านในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  งบประมาณที่พอเพียงในการจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพ  
 6.  งบประมาณสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
 

แผนที่ตั้ง 
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ทำเนียบผู้บริหาร 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา 

1. นายจินดา  วิบูลยจ์ันทร์     ครูใหญ ่ 9 ม.ค. 2476 - 31 ก.ค. 2477 

2. นายประหยัด   แจ้งคำขำ ครูใหญ ่ 1 ส.ค. 2477 - 30 ก.ย. 2484 

3. นายเกลอ   สัตยามะระ ครูใหญ ่ 1 ต.ค. 2484 – 30 ก.ย. 2517 

4. นายประเสริฐ   สุขอนันต ์ ครูใหญ ่ 1 ต.ค. 2517 – 30 ก.ย. 2518 

5. นายเทพมนตรี  อินเอี่ยม อาจารย์ใหญ ่ 1 ต.ค. 2518 – 30 ก.ย. 2529 

6. นายบุญเลิศ  เสนยีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2539 

7. นายกนก  เพชรนาค ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2539 – 19 พ.ย. 2546 

8. นายคัมภรี์   โพธิ์รัตน ์ ผู้อำนวยการ 2 ธ.ค. 2546 – 15 พ.ค. 2549 

9. นายกนก  เพชรนาค ผู้อำนวยการ 18 พ.ค. 2549 – 21 ม.ค. 2550 

10. นางลำพอง   จันทรถาวร รักษาการ 22 ม.ค. 2550 – 21 ก.พ. 2550 

11. นายสูงชัย  ขวัญเจรญิทรัพย ์ ผู้อำนวยการ 22 ก.พ. 2550 – 30 พ.ค. 2551 

12. นายธนทัศน์   อิทธิสริยานนท์ ผู้อำนวยการ 2 มิ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2551 

13. นางสุมณฑา  สังข์ยิ้ม รักษาราชการ 1 ต.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2551 

14. นางศุภพร   คล้ายเอม ผู้อำนวยการ 25 ธ.ค. 2551 – 31 ต.ค. 2556 

15. นางสุมณฑา  สังข์ยิ้ม รักษาราชการ 1 พ.ย. 2556 – 18 ธ.ค. 2556 

16. นางพนิดา   อุสายพันธ ์ ผู้อำนวยการ 19 ธ.ค. 2556 – 22 พ.ย. 2559 

17. นางสาวศรสีุดา  ดุรยิานนท์ รักษาราชการ 23 พ.ย. 2559 – 22 ธ.ค. 2559 

18. นางสาลินี  สุขศริ ิ ผู้อำนวยการ 23 ธ.ค. 2559 – 25 ม.ค 2564 

19 นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ รักษาราชการ 26 ม.ค. 2564 – 31 ก.พ. 2564 

20 นายสนั่น   ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการ 1 ก.พ.2564 - ปัจจุบัน 
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ปรัชญา : ปญฺญา นรานํ รตนํ   ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับของคนด ี
 

คำขวัญ : เรียนดี  มีภาวะผู้นำ  คุณธรรมสูง 

 

เอกลักษณ์ : เน้นวิชาการ 

 

อัตลักษณ์  : เรียนดี  มีมารยาท 

 
โครงสร้างการบริหาร 
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ระบบโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมกิารบริหารงานโรงเรียนวัดบางไกรนอก 

 (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายสนั่น  ไชยหงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 

หวัหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 

นายอนุวตัร  ธิระมาร 
 

หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป 

นางสาวเพญ็นภา   พนัพินิจ 
❖ งานธุรการ สารบรรณ  

การรายงาน  (เณศรพี) 

❖ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ         (จิ
ราพร) 

❖ เขตบริการและส ามะโน
นกัเรียน  (จิราพร) 

❖ งานอาคารสถานท่ี  ดูแล 
 สาธารณูปโภค (ยุวดี) 
❖ งานโสตทศันูปกรณ์ (ชยัวฒัน์) 
❖ งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  (แกว้ใจ) 
❖ ระบบรักษาความปลอดภยั 

อาคารสถานท่ี และทรัพยสิ์น 
(เพญ็นภา) 

❖ กรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชน (สุมาลี) 

❖ งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา (ทิพาภรณ์) 

❖ งานบริการสุขภาพอนามยั      
(ชยัวฒัน์) 

❖ งานบริการอาหารกลางวนัและ
โภชนาการ (จิราพร) 

❖ การประชาสัมพนัธ์ (แกว้ใจ) 
❖ ระเบียบวินยั ความประพฤติ

นกัเรียน (พินทุสร) 
❖ การป้องกนัสารเสพติดส่ิงมวั

เมา (จิราพร,ชยัวฒัน์) 
❖ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

(นทัจนนัท,์เณศรพี) 

❖ การวางแผนอตัราก าลงั สรร
หา บรรจุ และแต่งตั้ง   
(ทิพาภรณ์) 

❖ จดับุคลากรและเขา้ปฏิบติังาน 
(ทิพาภรณ์) 

❖ พฒันาความรู้ความสามารถ  
และการอบรม (ทิพาภรณ์) 

❖ ส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ (ทิพาภรณ์) 

❖ วินยัและการรักษาวินยั  
คุณธรรมจริยธรรมครู  
(ทิพาภรณ์) 

❖ วิทยากรทอ้งถิ่น  (เพญ็นภา) 
❖ ประเมินผลการปฏิบติังาน  

(ทิพาภรณ์) 

❖ ความดี ความชอบขวญั
ก าลงัใจ (ทิพาภรณ์) 

❖ นโยบายและระบบ
งบประมาณ (พินทุสร) 

❖ งานจดัสรร และควบคุม
งบประมาณ (พินทุสร) 

❖ การเงิน การบญัชี เบิกจ่าย
และรายงาน (เพญ็นภา) 

❖ การควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน (ยวุดี) 

❖ ทะเบียนพสัดุ และสินทรัพย ์
(กนิษฐา) 

❖ การจดัซ้ือ จดัจา้ง  
(กนิษฐา,ปาณิสรา) 

❖ ระดมทรัพยากร การจดัหา
รายไดแ้ละกองทุนการศึกษา 
(พินทุสร,นทัจนนัท์) 

❖ งานร้านคา้สวสัดิการ 
   (ทิพาภรณ์,ชยัวฒัน์,เณศรพี) 

❖ หลกัสูตรและการสอน (อนุวตัร) 
❖ การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

(อนุวตัร,เพญ็นภา) 
❖ การวดัผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน (กนิษฐา) 
❖ งานทะเบียน และเอกสารส าคญั  

(เพญ็นภา,กนิษฐา) 
❖ การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา (ยวุดี) 
❖ ประกนัคุณภาพภายใน ภายนอก 

(เพญ็นภา, อนุวตัร) 
❖ การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
(อนุวตัร,พินทุสร) 

❖ การพฒันาแหล่งเรียนรู้   
(ยวุดี) 

❖ ห้องสมุด (แกว้ใจ,พิกุล) 
❖ หนงัสือเรียนและอื่น ๆ   

(อนุวตัร,กนิษฐา) 
❖ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น, แหล่งเรียนรู้ 

(เพญ็นภา,ยวุดี) 
❖ แนะแนว และการดูแลนกัเรียน 

(นทัจนนัท,์เณศรพี) 

❖ ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุมชน (อนุวตัร,เพญ็นภา) 

❖ การนิเทศ พฒันาคุณภาพ   
      (อนุวตัร) 
❖ ส่งเสริมคุณธรรม  
     (พิกลุ,แกว้ใจ) 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

วิสัยทัศน ์  :   โรงเรียนวดับางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  มุ่งจัดการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 

    ผู้เรยีนมีคณุธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีความเป็นเลศิทางวิชาการ 
    รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยการสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น 
 

 

พันธกิจ  : 1.  จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัย  และธรรมชาติของนักเรียน 

2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
   3.  จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากล  และวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
   4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของไทย และความมีระเบียบวินัย 

5.  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พลังงาน รวมถึงการใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
   6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะตามกลุ่มสาระ  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารสองภาษาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 

 

เป้าประสงค ์
ด้านผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
4.  ผู้เรียนมีจติสำนึกรักษ์สิ่งแวดลอ้มและพลังงาน  ใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด  
5.  ผู้เรียนรู้จักประหยัด  อดออม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

 
ด้านครู/บุคลากร 
  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และ
พัฒนางาน   
 
ด้านบริหารจัดการ 

  1.  พัฒนาการศึกษาโดยนำระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานทุกข้ันตอน 
2.  ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการ 

  3.  ใช้กระบวนการบริหารแบบ SBM ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  4.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง  5  ปี   

ปีการศึกษา/ชั้น ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อนุบาล 1 - - - - - 

อนุบาล 2 22 26 19 20 20 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

อนุบาล 3 22 23 24 18 20 

รวมอนุบาล 44 49 43 38 40 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 24 23 21 22 22 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 21 29 24 19 22 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 36 21 30 23 20 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 31 38 19 31 22 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 31 32 36 20 31 

ประถมศึกษาปีที่ 6 33 31 29 36 22 

รวมประถมศึกษา 176 174 159 151 138 

รวมท้ังหมด 220 223 202 189 179 

 

จำนวนครู 
ที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

1. นายสนั่น ไชยหงษ์ 57 34 ผู้อำนวยการ ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ./ 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

2. นางสาวเพ็ญนภา  พนัพินิจ 30 7 คร ู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
3. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 

34 7 คร ู
ค.บ./ 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
การบริหารการศึกษา 

4. นางยุวดี  ทองคำ 
34 6 คร ู

ค.บ./ 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์/ 
การบริหารการศึกษา 

5. นายอนุวัตร  ธิระมาร 
 
 

30 6 คร ู
ค.บ./ 
ศษ.ม. 

คอมพวิเตอร์ศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

6. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 

38 5 คร ู วทบ./ 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางไม/้ การ

สอนวิทยาศาสตร ์
7. นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ ์ 30 5 คร ู ค.บ./ 

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์/ 

การบริหารการศึกษา 

8. นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น 26 3 คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

9. นางสาวปาณสิรา   คำมลู 29 3 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์

๑0. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ๓5 3 คร ู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

ครูอัตราจ้างและลูกจ้างประจำ 

ที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 

1. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์ 30 8 ศ.ศ.บ. นาฏศิลป ์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

2. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 31 7 ค.บ. สังคมศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

3. นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 32 4 ค.บ. การศึกษาภาษาไทย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

4. นายชัยวัฒน์   จิ๋วโคราช 31 2 ค.บ. พลศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ำกว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า  
ป. ตรี 

น้อยกว่า 
30 ปี 

30-50 ปี มากกว่า  
50 ปี 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 1 - - - 1 - - 1 
ครูประจำการ 1 8 - 4 5 2 6 - 
ครูอัตราจ้าง 1 3 - 4 - - 4 - 

ครูธุรการ - - - - - - - - 
ลูกจ้างประจำ - - - - - - - - 

รวม 3 11 - 8 6 2 10 1 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

การพัฒนา IT โรงเรียน 
1) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          ห้อง       -    ที่น่ัง 
  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์         1  ห้อง      21  เครื่อง 
  ห้องวิทยาศาสตร ์          1  ห้อง 

2) โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนดิตั้งโตะ๊ ท้ังหมด 67 เครื่อง   ได้รับจาก 
  เงินงบประมาณ   24 เครื่อง 
  รับการบริจาค/เอกชน  43 เครื่อง 

    ใช้เพือ่การบริหารจัดการ ทั้งหมด 2 เครื่อง 
 ใช้งานได้    1 เครื่อง 
  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 37    เครื่อง 
 ใช้งานได้ 37 เครื่อง 

*อัตราส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต่อ นักเรียน 

คอมพิวเตอร ์
เพื่อการเรยีนการสอน 

คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ รวม 
(จำนวนเครื่อง) 

เฉลี่ยอัตราส่วนเครื่อง
คอม:นักเรียน 

37 2 39 1:9 
 

เคร่ืองแท็บเล็ต (Tablet)      ทั้งหมด 63      เครื่อง ไดร้ับจาก  
 เงินงบประมาณ   63 เครื่อง 
 รับการบริจาค/เอกชน  - เครื่อง 

  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งหมด 2 เครื่อง 
                      ใช้งานได้    - เครื่อง 

  ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 65 เครื่อง 
 
*ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ 
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 3.5 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 11,700  เลม่ 
  การสืบค้นหนังสือและการยมื-คืน ใช้ระบบดิวอ้ี คิดเป็นร้อยละ  80 ของนักเรียนท้ังหมด  

2) ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ จำนวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ จำนวน  1 ห้อง 
3)  คอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครือ่ง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน  29 เครือ่ง 
 จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาทีร่ายงานเฉลี่ย  90 คน   
       ต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ  40.90   ของนักเรียนท้ังหมด 

  ใช้เพื่อการบริหารจดัการ  2 เครื่อง 
4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
๑. ห้องคอมพิวเตอร ์
๒. ห้องวิทยาศาสตร ์
๓. ห้องสมุด 
๔. หอ้งสหกรณ์นักเรียน 

600  ครั้ง/ป ี
400  ครั้ง/ป ี
400  ครั้ง/ป ี
400  ครั้ง/ป ี
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

๕. ห้องพยาบาล 
๖. แปลงเกษตร 
๗. ห้องประกอบอาหาร 
๘. สวนหย่อม 

100  ครั้ง/ป ี
100  ครั้ง/ป ี
200  ครั้ง/ป ี
100  ครั้ง/ป ี

 
5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรยีน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
๑.วัดบางไกรนอก 
๒.วัดอุทยาน 
๓.คลองบางกอกน้อย 
๔.วัดไทยเจริญ 
๕.บ้านเรือนในชุมชน 
๖.การนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
๗.เข้าค่ายลูกเสือเนตรนาร ี
๘.เข้าค่ายคุณธรรม 

45  ครั้ง/ป ี
30  ครั้ง/ป ี
80  ครั้ง/ป ี
20  ครั้ง/ป ี
365  วัน 
๒  ครั้ง/ป ี
๑  ครั้ง/ป ี
1  ครั้ง/ป ี

 
 

ยุทธศาสตร์ในการบริหาร 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1     ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 2     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 3     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 4     สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ   ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 5     เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง  
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

1.4 โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.6 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

1.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 

1.8 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

1.9 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2.3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ 

2.5 โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
2.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

2.7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.8 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

2.9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 

2.10 โครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2.11 โครงการห้องเรียนสีเขียวและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2.12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.13 โครงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

2.14 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ 

2.15 โครงการ STEM Education 
2.16 โครงการโรงเรียนสีขาว 
2.17 โครงการสานอนาคตการศึกษา(CONNEXT ED) 
2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 
2.19 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

2.20 โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) 
2.21 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

3.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.4 โครงการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
4.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      

ขัน้พ้ืนฐาน 
4.5 โครงการโรงเรียนสีขาว 
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 
4.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

4.8 โครงการอาหารกลางวัน 
4.9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4.10 โครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.11 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
4.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
4.13 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
4.14 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท 

ยุทธศาสตร์ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
5.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 
5.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
5.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน 
5.5 โครงการสานอนาคตการศึกษา(CONNEXT ED) 
5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 
5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 
5.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
5.9 โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ 
5.10 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่และภูมิทัศน์ 
5.11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
5.13 โครงการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 
5.14 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
5.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 
5.16 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
5.17 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.18 โครงการปรับปรุงห้องประชุมเกียรติยศ 
5.19 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 
5.20 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
 โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยม้พร้อมอุปถมัภ์) ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี (อบจ.) สถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวฒัน์ โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยม้พร้อมอุปถมัภ)์ และหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนอื่น  ปีงบประมาณ 2565  ดงัน้ี 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 1,700 บาท) 
อนุบาลปีที่ 3 (20 คน x 1,700 บาท) 
1.2 ค่าหนังสือเรียน  
อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 200 บาท) 
อนุบาลปีที่ 3 (20 คน x 200 บาท) 
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 300 บาท) 
อนุบาลปีที่ 3 (20 คน x 300 บาท) 
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อนุบาลปีที่ 2 (20 คน x 200 บาท) 
อนุบาลปีที่ 3 (20 คน x 200 บาท) 

 
68,000 

 
34,000 
34,000 

 
8,000 
4,000 
4,000 

12,000 
6,000 
6,000 
8,000 
4,000 
4,000 

 

 
1,700 บาท/คน/ป ี

 
 
 
 

200 บาท/คน/ป ี
 
 

300 บาท/คน/ป ี
 
 

200 บาท/คน/ป ี
 

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
2.1เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (138 คน x 1,900 บาท) 
2.2 ค่าหนังสือเรียน 
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (22 คน x 1,900 บาท) 
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (22 คน x 1,900 บาท) 
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (20 คน x 1,900 บาท) 
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (21 คน x 1,900 บาท) 
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (31 คน x 1,900 บาท) 
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (22 คน x 1,900 บาท) 
2.3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (138 คน x 360 บาท) 
 
2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (138 คน x 390 บาท) 
 

262,200   
 
 

101,763 
14,432 
14,300 
13,060 
14,847 
26,226 
18,898 

 
49,680 

 
 

53,820 

1,900 บาท 
ต่อคนต่อป ี

 
 

656 บาท/คน/ป ี
650 บาท/คน/ป ี
653 บาท/คน/ป ี
707 บาท/คน/ป ี
846 บาท/คน/ป ี
859 บาท/คน/ป ี
859 บาท/คน/ป ี

 
 
 

195 บาท/คน/ 
ภาคเรยีน 

3 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
  - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (178 คน x 21บาทx200 วัน) 

 

 
747,600 

 
2 บาท/คน/วัน 

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 
     -     ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 4 คน x 15,000 บาท  
     -     ค่าจ้างครูต่างชาติ 1 คน x 59,000 บาท  

 
720,000 
531,000 

 
12 เดือน 
9 เดือน 

5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ 
- รายได้สถานศึกษา 

 
133,446.56 

-ค่าสนับสนุนการศึกษา 
-ทุนการศึกษา 
-ค่าประกันอุบัติเหต ุ
-ค่าสาธารณูปโภค 
-อื่น ๆ 
 

รวม 2,695,510  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

การจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนวดับางไกรนอก (แย้มพรอ้มอุปถัมภ์) จดัสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้

รายการ งบประมาณเงินอุดหนุน หมายเหตุ 
จำนวน (บาท) ร้อยละ  

1.งานดำเนินการ 
  1.1 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
  1.2 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
  1.3 กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
  1.4 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
  1.5 งบกลาง 

 
177,820 
40,000 
6,000 

236,374* 
33,020 

 
36.05 
8.11 
1.22 

17.97 
47.93 

* ค่าสาธารณูปโภค 
100,000 บาท 

(งบประมาณคงเหลือ 
2564) 

 

รวม 251,500 100  

การพจิารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 
 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2565 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งที่        
/2564 วันท่ี          กุมภาพันธ ์      พ.ศ. 2565  เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหัวฯ 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 10,000   
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000   
3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 20,780  9220 

10,000 (งบกิจกรรม
พัฒนาฯปี2564) 

4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศ 45,000  27,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 25,38025,   
6 ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   2,000  

(งบกจิกรรมพัฒนาฯ
ปี2564) 

7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1,310   

8 พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 500   
9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1,000   

10 ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ 6,200   
11 ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 
8,700   

12 ห้องเรียนสีเขียวและอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1,000  2,000  
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8,470  5,83,440 

(งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ) 
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59,973.93 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564)บเรียนฟรี 15  
14 จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 2,000  2,000  

(งบกิจกรรมพัฒนาฯ
ปี2564) 

15 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 

6,426,400  20,00งบเรียนฟรี  

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2(233,263 

(งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ) 
- ค่าหนังสือเรียน 
109,763 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
61,820 

- ค่าเครื่อง 
17 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 5,000  4,430 

(บ.เฉาก๊วยชากังราว) 
18 STEM Education 3,000   
19 โรงเรียนสีขาว 2,000   
20 โรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connect ED 3,000  76,93(บริจาค) 
21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

5,550   

22 โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม 1,000  1,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
23 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3,000   
24 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม

มาตรฐาน สสวท. 
1,000  120,000 

(อุปกรณ์สพฐ.) 
25 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ 

PLC 
5,000   

26 ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรยีน ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

  25,000 
25,000 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 177,820 177,820 575,858.79 

 กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 3,000   
2 การควบค ุม ตรวจสอบ ต ิดตามและประเม ินผลการใช้

งบประมาณ 
1,000 

  

3 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและ
รายงานผลการดำเนินงาน 

2,000 
  

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 6,000  - 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 พัฒนาวิชาชีพ 40,000   
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2 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   102,000 (งบ
บริจาค) 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 40,000  102,000 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและปรับภูมิทัศน์ 82,50010,00

0 
53,000000 417,700 (ปรับปรุง

ฝ้าโรงอาหารและพื้น
ลานอน

เอนกประสงค์ศาลา
ริมน้ำ) 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,002,000   
3 วันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 6,000  6,000(งบกิจกรรม

พัฒนาฯปี2564) 
4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,700 18,900 

(ประกัน
อุบัติเหตุ) 

49,700 
(ทุนการศึกษา) 

27,450 
(ปัจจัยพืน้ฐาน

ยากจน) 
10,000 

(เงินเยียวยา รอบ 
2) 

15,000 
(กสศ. 2/2564) 

5 อาหารกลางวัน 2,174  747,600(อบต.) 
6 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 214,000,0   
7 สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000  1,000(งบกิจกรรม

พัฒนาฯ 
8 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   25,000 

(สหกรณ)์0 รณ์) 
9 พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 26,0006,  20,02563) 

10 จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น 1,1,0000  1100,000 
(ทุนการศึกษา)
ทุนการศึกษา) 

11 พัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา 1,500  1,500(งบกิจกรรม
พัฒนาฯปี2564) 

12 ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน 1, 3,000   
13 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 1 

100,000*0
0,000* 

5,00030,00
0 

5, 25,000 
(ICT เงินเรียนฟรี) 
12,000 
(สพป.นบ1)000 (เรียนฟรี) 

14 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 2,000  2,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ปี2564) 
15 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 2,02,00000   
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16 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   9,250 (สพป.)9,250 
(สพป.) 

17 ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อสุขภาพ 5,2,00000   

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 236,374 126,390 1,081,800 
งบกลาง 
1 งบสำรองจ่าย 33,020   

รวมงบประมาณงบกลาง 33,020   

รวมงบประมาณทั้งหมด 460,194 126,390 1,759,658.79 
2,346,242.79 
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กลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-01 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่   ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหัส KPIที ่๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๗ 

ตัวชี้วัด 3.๑ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔– 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ  10,000 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
            เด็กวัย 0 – 6 ปี เป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาการต่างๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงอายุ 3 – 
6 ปี เป็นระยะก่อตัวของคุณธรรม จริยธรรม ความรู้สึกนึกคิด สั งคมนิยม ควรได้รับการฝึกหัดอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับหลักพัฒนาการประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงอายุนี้  จะเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจะ
ส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต โรงเรียนวัดบางไกรนอกตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วง
ปฐมวัยจึงกำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้แก่เด็กอายุ 3 – 6 ปี โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กวัยนี้มีพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโดยจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นแกนกลางและกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะนักเรียนที ่พึง
ประสงค์ในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากข้อเสนอแนะการประเมิน สมศ. 
รอบท่ี 3 รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆ เหมาะสมกับวัย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 2.4 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ 
 2.5 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
 2.7 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนะศึกษานอกสถานที่ 
 2.8 เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความสนใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 
3.  เป้าหมาย   
  3.1 ผลผลิต (Outputs)    

3.1.1 นกัเรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
         3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 พูดจาไพเราะ รู้จักทำความเคารพผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมารยาทที่
ดีและอ่อนน้อมถ่อมตน 
          3.1.3 นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักรักษาความสะอาดตนเอง 
   3.1.4 นักเรียนร้อยละ 85 ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
   3.1.5 นักเรียนร้อยละ 85 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
          3.1.6 นักเรียนร้อยละ 85 เกิดทักษะทางด้านวิชาการ 
   3.1.7 นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมและได้ความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
   3.1.8 ผู้ปกครองร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    3.2.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
                3.2.2 นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
                3.2.3 นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยจนเป็นนิสัย 
                3.2.4 นักเรียนปฐมวัยสามารถใช้สื ่อการรู้ได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องต่อการเรียนรู้  

สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
       3.2.5 นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต 
        3.2.6 นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิชาการ สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้

ในระดับต่อไป 
       3.2.7 นักเรียนปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
    3.2.8 ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 
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4. กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 ประชุมครู วางแผน เสนอโครงการ ✓    ผู้อำนวยการ 
2 จัดซื้อหลักฐานชั้นเรียน/สื่อการสอน/ 

วัสดุชั้นเรียน   
8,000 

 
ครูปฐมวัย/เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3 กิจกรรมพัฒนาสื่อปฐมวัย ✓ ✓ ✓ ✓ ครูปฐมวัย 
4 จัดมุมประสบการณ์ในและนอกชั้นเรียน   ✓  ครูปฐมวัย 

5 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ครูปฐมวัย 

6 จัดกิจกรรมเสริมทักษะ     ครูปฐมวัย 

 - กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมของปฐมวัย ✓ ✓ ✓ ✓  
 - สวดมนต์ไหว้พระ/นั่งสมาธิ/ทำบุญ/ 

เวียนเทียน/ฟังเทศน์ 
✓ ✓ ✓ ✓  

 - ฝึกสมาธิ ✓ ✓ ✓ ✓  
 - แข่งขันกรีฑาศูนย์ฯ ✓ ✓ ✓ ✓  
7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ     ครูปฐมวัย 
 - ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง ✓ ✓ ✓ ✓  
 - ออกกำลังกาย ✓ ✓ ✓ ✓  

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
 
 
 
8 

- ดื่มนม/รับประทานอาหารว่าง 
.- ตรวจสุขภาพประจำวัน 
- แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
กิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

 
 
 

น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 
 

9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

    น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 

 - การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม    2,000  
10 กิจกรรมทัศนะศึกษา     น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 
11 ทดสอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ✓  ✓ ครูปฐมวัย 
12 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ✓  ✓  น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 
13 จัดแสดงผลงานนักเรียน  ✓  ✓ ครูปฐมวัย 
14 นิเทศ/กำกับ/ติดตาม ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้อำนวยการ 
15 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ✓  ✓ น.ส.เพ็ญนภาพันพินิจ 

รวม 10,000  
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5. งบประมาณที่ใช้ 
    5.1 เงินงบประมาณ              จำนวน            10,000 บาท 
    5.2 เงินนอกงบประมาณ         จำนวน                   -             บาท 
      รวม       10,000 บาท 
 

 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. กระดาษ A4/80g 10 รีม 120 1,200 
2. กระดาษการ์ดขาวA4/120g 2 รีม 120 240 
3. กระดาษปกสี 120g สีฟ้า 1 รีม 120 120 
4. กระดาษปกสี 120g สีชมพู 1 รีม 120 120 
5. กระดาษขาว เทา บาง 15 แผ่น 15 225 
6. สีไม้คลอรีน 24 สี 6 กล่อง 120 720 
7. กาว2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว  12 ม้วน 20 240 
8. ปากกาเคมีสีดำ 3 แท่ง 15 45 
9. ปากกาเคมีสีน้ำเงิน 3 แท่ง 15 45 

10. ฟิวเจอร์บอร์ด65x112ซม. 3 แผ่น 60 180 
11. ลูกแม็กซ์เบอร์35 2 กล่อง 12 24 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
12 กาวTOA 16 ออนซ์ 8 กระปุก 40 120 
13 แท่งกาว 1 ห่อ 30๒ 30๒ 
14 ปืนกาว 1 อัน 150 150 
15 หมึกEPSON L3110 ส ี(สีชมพู เหลอืง น้ำเงิน) 2 ชุด 1,400 2,800 
16 หมึกEPSON L3110 สีดำ 2 ชุด 350 700 
17 ที่โกยขยะ 2 อัน 40 80 
18 ลวดเสียบกระดาษ 10 กล่อง 10 100 
19 เชือกฟาง 1 ม้วน 50 50 
20 สันรูด 4 mm 6 แพ็ค 70 420 
21 ลูกแม็กเบอร์ 35 12 กล่อง 12 144 
22 ลูกแม็กเบอร์ 10 12 กล่อง 7 84 
23 ปากกาไวท์บอร์ด 12 แท่ง 25 300 
24 แล็คซีน 1.5 นิ้ว (สีฟ้า) 6ม้วน 45 270 
25 แล็คซีน 1.5 นิ้ว (สีชมพู) 6ม้วน 45 270 
26 ไม้กวาดอ่อน 4 ด้าม 50 ๒00 
27 กระดาษมันปู(คละสี) 55 แผ่น 5 275 
28 ดินน้ำมัน(คละสี) 48 ก้อน 12 576 

รวม   10,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์   
ผลผลิต(Outputs) 

๑.นกัเรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
๒.นักเรียนร้อยละ 85 พูดจาไพเราะ รู้จักทำความเคารพผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มี

มารยาทที่ดแีละอ่อนน้อมถ่อมตน 
๓. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักรักษาความสะอาดตนเอง 
๔. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
๕. นักเรียนร้อยละ 85 มีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
๖. นักเรียนร้อยละ 85 เกิดทักษะทางดา้นวิชาการ 
๗. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมและได้ความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๘.ผู้ปกครองร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์   
ผลลัพธ์(Outcomes) 

๑. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
         ๒. นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
         3. นักเร ียนปฐมวัยมีส ุขภาพอนามัยที ่ด ีและสามารถปฏิบัต ิตนให้ถูก

สุขอนามัยจนเป็นนิสัย 
         4. นักเรียนปฐมวัยสามารถใช้สื่อการรู้ได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องต่อ

การเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. นักเรียนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ เป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต 
๖. นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิชาการ สามารถนำไปต่อยอด

การเรียนรู้ในระดับต่อไป 
7. นักเรียนปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
8. ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจและให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            7.1 นักเรียนปฐมวยัมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
            7.2 นักเรียนปฐมวยัมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
            7.3 นักเรียนปฐมวยัมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
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            7.4 นักเรียนปฐมวยัมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
    7.5 นักเรียนปฐมวัยมีการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    7.6 นักเรียนปฐมวัยเกิดทักษะทางด้านวิชาการ 

   7.7 นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนะศึกษานอกสถานที่ 
    7.8 ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 

 
 

 
 
        ( นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

       ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-02 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

2.5 ให้บริการสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อการเรียนรู ้เ พ่ื อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที ่3 ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

รหัส KPIที ่3.1, 3.2 , 3.3 
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทกัษะที่จำเป็นในสตวรรษที่ 21  

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ   5,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า เด็กปฐมวัย (อายุ3-6 ปี) เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และจดจำสูงสุด เป็นวัยที่ต้องวางรากฐานที่ดีเพ่ือให้มีทัศนคติและทักษะพ้ืนฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์
หากครูผู้สอนในระดับปฐมวัยสามารถถ่ายทอดความรู้มีเทคนิคและกระบวนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัยเสริมเข้าไปในหลักสูตร จะทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ความ
อยากรู้อยากเห็น ความช่างสังเกต และความสามารถในการจดจำวิชาต่าง  ๆ  ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุ๊คส์จำกัด ได้ศึกษาโครงการส่งเสริม การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนีจากโครงการ “Haus der KleinenForscher” (หรือบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์
ให้กบัเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลจำนวนมากในเวลาอันสั้น และสามารถควบคุม
มาตรฐานได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอีกด้วย นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง      
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 ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงเข้าร่วม โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งโครงการนี้
มุ่งวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฝึกสังเกต รู้จักตั้ งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเติบโตขึ้น เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ 80 เด็กปฐมวยัได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  3.1.2 ร้อยละ 80 เด็กปฐมวยัเกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.1.3 ร้อยละ 80 ครู เด็ก และผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง จากการทดลองวิทยาศาสตร์และการทำ
โครงงาน 
4. กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมครูเสนอโครงการ     น.ส.จิราพร  
2 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกิจกรรม

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
   1,000 

 
ครูปฐมวัย 

 
3 จัดทำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้อย 

จัดกิจกรรมการทดลองบ้าน 
   1,000 

 
ครูปฐมวัย 

 
 นักวิทยาศาสตร์น้อยตามกล่องกิจกรรมที่

กำหนดให้ 
   

 
 ครูปฐมวัย 

 
4 โครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(Project 

Approach) 
    น.ส.จิราพร   

5 นิเทศ/กำกับ/ติดตาม     คณะกรรมการ 
6 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน     น.ส.จิราพร   

รวม 2,000  
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5. งบประมาณที่ใช้ 
    5.1 เงินงบประมาณ            จำนวน             5,000  บาท 
    5.2 เงินนอกงบประมาณ       จำนวน                  -  บาท 
    รวม          5,000   บาท 

 
ที ่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. กระดาษ A4/80g 5 120 600 
2. ดินน้ำมัน color clay 5 15 75 
3. กระดาษปกสี 120g 1 120 120 
4. เทปใส 6 32 192 
5. แล็คซีน 1.5 นิ้ว 6 45 270 
6. กาว2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว  10 20 200 
7. หมุดปักบอร์ดสีน้ำเงิน 2 40 80 
8. ฟิวเจอร์บอร์ด65x112ซม. 3 60 180 
9. ลูกแม็กซ์เบอร์35 3 12 36 

10. กาวTOA 16 ออนซ์ 2 40 80 
11. กาว UHU Stick 4 65 260 

รวม   2,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์   
ผลผลิต(Outputs) 
 1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 2.เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ครู เด็ก และผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์   
ผลลัพธ์(Outcomes) 
          เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกิดทักษะการเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง จากการ
ทดลองวิทยาศาสตร์และการทำโครงงาน 

 
ร้อยละ 80 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 7.2 เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 7.3 ครู เด็ก และผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 
 
 
 

(นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย)                                                    
     ผู้รับผิดชอบโครงการ        
 
                             
                         
 
     (นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  รหสักลุ่มงาน  วชก. 1-03 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที ่ 1 ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

   1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1.6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งช้ีที ่      3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที ่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   
 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
รหัส KPIที ่1.1, 1.2, 1.3,2.2,3.2,3.3, 3.4, 4.2 

1.1ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ 
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
1.2 ร้อยละของครูบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 

 และภัยคุกคามทุกรูปแบบให้สามารถ ปรับตัวต่อโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
  1.3 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดระบบ 

ความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนําความรู้ ไปถ่ายทอดสู่ โรงเรียนได้ 
2.2 จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจําเป็น 
3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
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3.4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
4.2 สัดส่วนของการเรียนการสอนและงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ  นายอนวุัตร  ธิระมาร, นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์, นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔– 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ 40,000 บาท      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  มีการกำหนดให้มีการจัดการเร ียนการสอนใน 8 กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ ได้แก่                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์                
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ  กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา และ               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนต้องจัดโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานกำหนด ทั้ งน ี ้การเร ียนการสอนจะได ้ประส ิทธ ิภาพมากน ้อยเพ ียงใดนั้น                     
ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก คือ เน้นวิชาการ ดังนั้นโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระนี้ จึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้าน
วิชาการ และเป็นการให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน มุ่งผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน
อย่างสูงสุด 
          ดังนั้น ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและส่งเสริม ให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนา  ทักษะในการทำงาน  เชื่อมโยงความรู้ที่
เรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ชิ ้นงานผลงาน และการเรียนรู้จากการลงมือทำ สามารถนำความรู้                           
ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(Out puts)  
  3.1.1นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
  3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการอ่าน – เขียนในระดับ  ดีมาก ร้อยละ 80 
 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
  3.2.1 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
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  3.2.2 นักเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อการส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียน  
  3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

 

ที ่
 

กิจกรรมและรายละเอียงบประมาณ 
ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     นายอนุวัตร  ธิระมาร 

2 จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้      

 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     น.ส.ชฎาพร เสารค์ำ 

 -กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมความรู้ 

๑๕๐๐ 
 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

 
 

๕๐๐ 

 

 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 

 - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      

 - การสอนซ่อมเสริม      
 - ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 1,000     
 - กิจกรรม A – Math      
 - กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ๕๐๐    
 - กิจกรรม คณิตพิชิตฝัน   1,๕00   
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     นางยุวดี  ทองคำ 
  - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      
 - ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ๑,๕00     
 - การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1-6/

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ๑๐00   

       
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
    น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

    - ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 1,000  1,000   

    - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      

    - การสอนซ่อมเสริม      

    - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  250  250   

 - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา      

       

  - กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12      

      ประการ      

    - กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา      
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    - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนา      

     พระมหากษัตริย์  และประเพณีไทย 
     

 

 
 

 
    

 

 
 

ที ่
 

กิจกรรมและรายละเอียงบประมาณ 
ไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา             

และพลศึกษา     
นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 

    - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      
    - การสอนซ่อมเสริม      
    - จัดทำสื่อการสอน ✓  2,000   
    - กิจกรรมกายบริหาร      
    - กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา    500     
    - กิจกรรมกีฬาสี  ๔,000    
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      น.ส.เณศรพี  
    - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า     ถนอมสินทรัพย์ 
    - การสอนซ่อมเสริม      
    - ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ๑,๐๐๐  ๕๐๐   
    - ซ้อมบำรุงดนตรี เสื้อ เครื่องประดับ   ๑,๐00   
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    

 
น.ส.พินทุสร  แสง
เนตร  

   - กิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า      
          
    - ปฏิบัติการเรียนการสอน ๕๐๐ ๕00  ๕00  
    - จัดทำสื่อการสอน ๕00  500   
 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
    น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

 -ผลิตสื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 500     
 -จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ภาษาอังกฤษ  250    
 -กิจกรรมแข่งขันวิชาการ   5๐0   
       
 -กิจกรรมโครงงาน   250   
 -จัดนิทรรศการทางวิชาการภาษาอังกฤษ  500    
 -กิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช้า 

-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
250 
 

 
250 
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3 จัดนิทรรศการทางวิชาการ 
ค่ายวิชาการ งาน open house 

 ✓ ๖๒๒๗ ✓ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

4 การสอบวัดและประเมินผลผู้เรียน  ๑๕๐๐  ๑๕๐๐  

5 นิเทศ กำกับ ติดตาม     ผู้อำนวยการ 
6 รายงานผลการดำเนินงาน     นายอนุวัตร ธิระมาร 

รวม ๓๔,๒๒๐ 
    
 
 

5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณจากราชการ         จำนวน   20780  บาท 
  5.2 งบประมาณปี 2564   จำนวน  ๙,๒๒๐  บาท 
 5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    10,000 บาท 
      รวม    40,000 บาท  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  งบประมาณ ๔๐00บาท 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กรรไกรเล็กปลายมน  15 อัน   15 225 
2 กระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาดA4 80 แกรม 13 รีม 120 1,560 
3 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ TOA 1 กระปุก 75 75 
4 เทปผ้า 2 นิ้ว x 9 หลา 3 ม้วน 55 165 
5 เทปกาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว 10 ม้วน 40 400 
6 ลวดเสียบกระดาษ 33 มม.  2 กล่อง 10 20 
7 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดบาง 5 6 30 
8 ไส้แฟ้ม A4 1 25 25 
9 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนและติว RT   1,000 

รวมทั้งสิ้น ๔๐00 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  งบประมาณ 2,500บาท 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4 80 แกรม 10 120 1200 
2 กาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว 6 20 120 
3 กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม 2 150 300 
4 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี 10 9 90 
5 กาว TOA 16 ออนซ์ 5 40 200 
6 สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 3 200 600 

           รวมทั้งสิ้น 2,500 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  งบประมาณ 2,500บาท 
 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษA4 80แกรม 10 120 1,200 
2 ปากกาไวน์บอร์ด สีดำ/น้ำเงิน/แดง 15 25 375 
3 แปรงลบกระดานไวน์บอร์ด 2 25 50 
4 ถ่าน AAA Panasonic แพค6ก้อน 2 122 244 
5 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 2 270 540 
6 แฟ้มซอง แพค1โหล 1 90 90 

           รวมทั้งสิ้น 2,500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งบประมาณ 2,500 บาท 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 9 รีม ๑๒๐ 1,080 
2 กระดาษการขาว A๔  ๑๒๐ แกรม ๒ รีม ๑๒๐ 120 
3 กาวสองหน้า  บาง ๐.๕ นิ้ว ๑๐ ม้วน ๒๐ ๒๐๐ 
4 กระดาษสติ๊กเกอร์ใส A๔  ๑ ห่อ ๒๐๐ ๒๐๐ 
5 กาว TOA  ๑๖ ออนช์ 3 ขวด ๔๐ 120 
6 แผ่นเคลือบบัตรขนาด A๔ 1 ห่อ ๕๐๐ 500 
7 กรรไกรใหญ่ ๑ อัน ๘๐ ๘๐ 
8 ลูกแม็กช์  เบอร์ T3 1 กล่อง ๕๐ 50 
9 กระดาษชาร์ทสีแบบหนา ๑๐ แผ่น ๑๕ ๑๕๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,500 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ ๖,500บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. สติ๊กเกอร์แผ่นใสขนาดA4 2 ห่อ 200 400 
๒. กระดาษกาดขาว A4/๑๕๐ G 3 ห่อ 150 450 
๓ กระดาษ A4 / ๘๐ G 5 ห่อ 120 600 
๔ กระดาษโปสเตอร์สี2หน้าแบบบาง 24 แผ่น 10 240 
๕ ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 65x122 ซ.ม. 5แผ่น 60 300 
๖ กาวสองหน้า 0.5 14 ม้วน 20 280 
๗ กระดาษโปสเตอร์สีแบบหนา 20 แผ่น 9 180 
๘ กีฬาสี   4000  
 รวมทั้งสิ้น 6,500 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   งบประมาณ 2,500บาท 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. กระดาษ a4 5 120 600 
2. กรรไกร 7 นิ้ว 1 50 50 
3. กาว 2 หน้า 1 นิ้ว 3 15 45 
4. แม็ก  ยี่ห้อ HD-88R 1 260 260 
5. ลูกแม็ก 8-1m 1 130 130 
6. กระดาษสี 2 หน้า สีละ 2 ส ี 12 7 840 
7. กระดาษแข็งสี ส้ม เหลือง ชมพู 6 9 54 
8. แลคซีนกระดาษย่อนสี เนื้อ ดำ แดง ฟ้า  1 นิ้ว 6 20 120 
9. แลคซีนกระดาษย่อนสี เนื้อ ดำ แดง ฟ้า  2 นิ้ว 5 25 125 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
10. พลาสติกเคลือบบัตร 1 240 240 
11. กรรไกร 4นิ้ว 6 6 36 

รวมทั้งสิ้น 2500 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบประมาณ 2,500บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. สติ๊กเกอร์แผ่นใสขนาดA4 ๒ ห่อ 200 ๔๐๐ 
๒. กระดาษกาดขาว A4/๑๕๐ G ๒ ห่อ ๑๕๐ ๓๐๐ 
๓ กระดาษ A4 / ๘๐ G ๕ ห่อ ๑๒๐ ๖๐๐ 
๔ กระดาษโปสเตอร์สี2หน้าแบบบาง ๒๔ แผ่น 10 ๒๔๐ 
๕ แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 ๑ ห่อ 500 ๕๐๐ 
๖ กาวสองหน้า 0.5 1๔ ม้วน 20 2๘0 
๗ กระดาษโปสเตอร์สีแบบหนา ๒๐ แผ่น ๙ ๑๘๐  

           รวมทั้งสิ้น 2,500 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   งบประมาณ 2,500 บาท 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 6 รีม 120 720 
2 กระดาษการ์ดขาว A4/150 g 1   รีม 150 150 
3 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดหนา 20 แผ่น 9 180 
4 กรรไกรขนาด 7 นิ้ว 2 อัน 70 140 
5 กาว TOA 16 ออนซ์ 1   กระปุก 40 40 
6 ไส้แฟ้ม A4 4   แพ็ค 25 100 
7 กาว UHU stick 2   แท่ง 65 130 
8 คลิปดำ No.111 4   กล่อง 25 100 
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๙ กระดาษโปสเตอร์สีชนิดบางคละสี 30 แผ่น 6 180 
10 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120×90 สีฟ้า 1   แผ่น 100 100 

11 ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ขนาด A4 2  แพ็ค 100 200 

12 เยื่อกาว 2 หน้า แบบหนา 3 M 1   ม้วน 130 130 
13 ลวดเสียบกระดาษ No.1 2  กล่อง 10 20 
14 คลิปดำ No.113 5   กล่อง 20 100 
15 UHU Patafix (แผ่นกาว)  1 ห่อ 60 60 
16 กระดาษการ์ดสีเหลือง A4/150 g 1   รีม 150 150 

รวมทั้งสิ้น 2500 
 
จัดนิทรรศการทางวิชาการ งบประมาณ  ๘,๒๒๐ บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. กระดาษ A4/80 g ๑๐ รีม 120 ๑๒๐๐ 
๒. กระดาษกาดขาว A4/๑๕๐ G ๒ ห่อ ๑๕๐ ๓๐๐ 
๔ กระดาษโปสเตอร์สี2หน้าแบบบาง ๑๒ แผ่น 10 ๑๒๐ 
๕ แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 ๑ ห่อ 500 ๕๐๐ 
๖ กาวสองหน้า 0.5 1๐ ม้วน 20 2๐0 
๗ กระดาษโปสเตอร์สีแบบหนา ๒๐ แผ่น ๙ ๑๘๐  
๘ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120×90 สีฟ้า ๕   แผ่น 100 ๕00 
๙ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมแต่ละกลุ่ม

สาระและของรางวัลในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักเรียน 

๙ ๑๐๐๐ ๙๐๐๐ 

           รวมทั้งสิ้น 12000 
 
วัดและประเมินผลนักเรียน  งบประมาณ  ๒,๕๐๐ บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. กระดาษ A4/80 g ๒๐ รีม 120 ๒๔๐๐ 
๒. สันรูดเอกสาร ๒ ห่อ ๕๐ ๑๐๐ 

           รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระเพ่ิมขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 95ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระท่ีทางโรงเรียน   
จัดขึ้น 

 
85 

 
95 
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- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการอ่าน – เขียนในระดับ ดีมาก 80 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อการส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 

 
 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน และนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
                ( นายอนุวัตร  ธริะมาร )                                  ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
                   ผู้รับผิดชอบโครงการ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพือ่ความเป็นเลิศ รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-04 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
มฐ. ที ่ 1 ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1.6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งช้ีที ่      3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPIที ่2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 4.2 

ตัวชี ้ว ัด 2.2 จำนวนผู ้เรียนที ่เป็นผู ้พิการ ผู ้ด้อยโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น 

ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัด ๓.๔ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ตัวชี้วัด ๓.๕ ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาละมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนา

และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ตัวชี้วัด ๓.๘ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาตามพหุปัญญารายบุคคล 
ตัวชี้วัด ๓.๙ จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
 ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่อ

งานอ่ืนๆ 
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ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ , นายอนุวัตร ธิระมาร,นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕               
งบประมาณ  72,000 บาท 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปัจจุบันมีการทดสอบระดับชาติ  ทั้งการสอบ O-net, NT 
โดยสำนักทดสอบกลาง และการทดสอบด้วยข้อสอบกลางจากต้นสังกัด  และนำผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ
ไปเป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินผลการเรียนและการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
จึงต้องตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการมุ่งเน้นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั่วประเทศให้สูงขึ้นปีละ 3 %  

ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซึ่งมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net และ NT 
อยู่ในลำดับต้นๆของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และต้องการรักษาระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, ข้อสอบกลาง ขึ้นตอบสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ 
และให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการดำรงไว้ซึ ่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่า “เน้น
วิชาการ” โดยการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา และจิตใจ โดยให้
ความสำคัญกับด้านสติปัญญาเป็นหลัก มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทางด้านสติปัญญาอย่างเข้ มข้นและ
ต่อเนื่อง โดยการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนนักเรียน
ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันทางด้านวิชาการภายในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันทางด้านวิชาการกับภายนอกเสมอ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จะจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศให้นักเรียนก้าวสู่โลกภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.4 เพื่อให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

2.5 เพื่อให้สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดิศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.6 เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

2.7 เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู ้ที ่สอดคล้องกับทั กษะที่จําเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

2.8 เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
2.9 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมี

ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
2.10 เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6                 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
2.11 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
2.12 เพื่อให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
2.13 เพื่อให้ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า           

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2.14 เพื่อให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม 
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได ้

1.15 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

2.16 เพ่ือให้ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  การ
เรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

2.17 เพื่อให้ครู และนักเรียน สามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน             
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 

 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  

3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุก
โรงเรียน” 

3.1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.1.4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
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มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

3.1.5 ร ้อยละ 100 ของจ ํานวนสถานศึกษาที ่น ้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                      
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้เร ียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่กําหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.6 ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
ให้ผู ้เร ียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม   

3.1.7 ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จาํเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

3.1.8 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
3.1.9 ร ้อยละ 80 ของผู้ เร ียนที ่ม ีท ักษะสื ่อสารอังกฤษ และสื ่อสารภาษาที ่ 3 ได ้อย ่าง                          

มีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
3.1.10 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออก

เขียนได,้ ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
3.1.11 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ          

ที่ 21 (3R8C) 
3.1.12 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 

พ้ืนฐานระดับชาติ(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
3.1.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3.1.14 ร้อยละ 80 ของผู ้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3                           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มสี่งเสริม ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ทีเ่หมาะสมและนําไปปฏิบัติได ้

3.1.15 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

3.1.16 ร้อยละ 80 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษา
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

3.1.17 ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียน สามารถนําสื ่อนวัตกรรมที ่ผ ่านกระบวนการคิด            
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  การจัดการเรียนรู ้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนวทาง       
Thailand 4.0   
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      3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
 3.2.1 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 3.2.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3.2.3 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

3.2.5 สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.6 สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนแสดงออก                  
ถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

3.2.7 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21 

3.2.8 ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
3.2.9 ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียน 

มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
3.2.10 ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
3.2.11 ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
3.2.12 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
3.2.13 ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า              

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3.2.14 ผู้เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่ง เสริม 
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได ้

3.2.15 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข             
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใตส้ังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

3.2.16 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    
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3.2.17 ครู และนักเรียน สามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0   
 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ✓    น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ✓     
 จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้      
 - จัดกิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า ✓ ✓ ✓ ✓ คณะครูทุกท่าน 
 - จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น ✓ ✓ ✓ ✓ ครูประจำชั้น 

 
- จัดติวสอบ ข้อสอบกลาง ในระดับ              

ชั้น ป.2 ป.4 และ ป. 5 
- จัดติว RT ในระดับชั้น ป. ๑ 

✓ 
 

1,000 

✓ 
 

  
 

ครูที่สอน ป.2,4,5 
ครูที่สอน ป.๑ 

 
- จัดติวเข้ม NT ในระดับชั้น ป. 3  
- จัดติว O-net  

1,000 
3,000 ✓  ✓ 

ครูทีส่อน ป.3 
ครูที่สอน ป.๖ 

 - ค่าตอบแทนครูที่มาสอนเสริมในวันหยุด ✓ 8,000   นายอนุวัตร ธิระมาร 

 - ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิน่ ✓ 3๒,000   
 

นางสาวกนิษฐา วรรณ
วงษ ์

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ✓ ✓ ✓ ✓  
 - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าประกวด/แข่งขัน       
 กิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียน         
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✓   ✓ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 1,680     
    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 1,000   ✓  
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 400   ✓  
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 400   ✓  
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✓ ✓ ✓   
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผดิชอบ 
1 2 3 4 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✓   ✓ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 2,280     
    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 400     
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✓   ✓  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        
 -กิจกรรมวันวิชาการวิทยาศาสตร์  ✓    นางยุวดี  ทองคำ 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✓   ✓ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 2,270     
    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 440     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 320     
    * ค่าเบีย้เลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 400     

 
- ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน 
กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน ✓   ✓  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                   
ศาสนาและวัฒนธรรม  

    น.ส.พิกุล สีมาเพชร 

 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✓   ✓ ครูผู้ฝึกซ้อม 

 ในงานศิลปหัตถกรรม      

    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 1,620     

    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 1,500     

    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 320     

    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 1,040     

 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✓   ✓  

 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา       นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
 และพลศึกษา      
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✓   ✓ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 480   ✓  
    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 1,000     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครทูี่เข้าร่วมแข่งขัน 240     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 480     
  - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✓   ✓  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      น.ส.เณศรพี ถนอมสินทรัพย ์
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน ✓   ✓ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ในงานศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 2,๐15     
    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน ๕๐๐     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 200     

 
- ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน 
กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน ✓   ✓  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                       น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

 
- ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน 
ในงานศิลปหัตถกรรม ✓  ✓ ✓ ครูผู้ฝึกซ้อม 

    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม ๑,310     
    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 500     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 320     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 320     
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✓   ✓  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

 
- ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขันโครงงาน 
ในงานศิลปหัตถกรรม ✓   ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 1,320     
    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 800     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 200     
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวด/ แข่งขัน ✓   ✓  
 กิจกรรมอ่ืน ๆภายนอกโรงเรียน      
 เด็กพิเศษเรียนร่วม     น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
 - ส่งนักเรียนเข้าประกวดในงาน ✓   ✓ ครูผู้ฝึกซ้อม 
 ศิลปหัตถกรรม      
    * ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม 700     
    * ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 500     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 160     
    * ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 240     

4. นิเทศ  กำกับ ติดตาม     ผู้อำนวยการ 
5. รายงานผลการดำเนินงาน  ✓  ✓ น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 

รวม 66,000   
 
 
 

 
5. งบประมาณ 
    5.1 งบประมาณจากราชการ         จำนวน    45,000   บาท 
    5.2 งบประมาณจากภายนอก          จำนวน        -  บาท 
    5.3 อื่นๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    ๒๗,000   บาท 
                                         รวม     72,000   บาท 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  งบประมาณ 3,480 บาท 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

 ค่ากระดาษถ่ายเอกสารข้อสอบ     
 - กระดาษ A4/80g 14 รีม 120 1,680 

1 ค่ากระดาษถ่ายเอกสารข้อสอบ     
 - กระดาษ A4/80 ใช้กระดาษดังนี้    
      - ถ่ายเอกสารข้อสอบอ่านเขียน    
      - รายงานโครงการข้อมูลนักเรียนที่อ่าน    
 ไม่ออก เขียนไม่ได้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง    
      - ถ่ายเอกสารข้อสอบกลาง    
      - ถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะสำหรับ

นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
   

2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน 80 400 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 40 400 
- ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน 
(เหมารถตู้) 

1 คัน 1,000 1,000 

 รวมทั้งสิ้น  3,480  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  งบประมาณ 3,000 บาท 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม    
 - ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซ.ม. 2 60 120 
 -แท่งกาว 1 300 300 
 -กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิว้ 1 20 ๒๐ 
 - กระดาษA๔ 80 แกรม  

ถ่ายเอกสารคณิตคิดสนุก 
13 120 1,560 

 ค่าถ่ายเอกสาร   280 
2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 80 160 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 40 400 
- ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน  ๑ คัน 160 160 

 รวมทั้งสิ้น  3,000  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  งบประมาณ 3,430บาท 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม    
 เทปโฟม (21 มม.x1 ม.) สก๊อตช์ 110 5 45 225 
 กาวลาเท็กซ์ TOA 8 ออนซ์ 6 25 150 
 เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12 มม.x20 หลา  5 20 100 
 เม็ดแม่เหล็ก สีดำ (5 เม็ด) 5 37 185 
 หมุดติดบอร์ด หลอดด้าย (กล่อง 100 ตัว) 2 80 160 
 เอทิลแอลกอฮอล์ Ethyl Alcohol 99.5% ขนาด1000 มล. 2 100 200 
 สติกเกอร์พีวีซีใส A4 70 ไมครอน (แพ็ค 50 แผ่น) 1 200 200 
 กาวแท่ง แพ็ค1กิโลกรัม สีใส 1 330 330 
 กระดาษA4 6 120 720 

2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 80 320 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 40 400 
 ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน  2 คัน 220 440 

 รวมทั้งสิ้น  3,430  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ 4,480  บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม    
 กระดาษA๔ 80 แกรม  4 120 480 
 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซ.ม. 4 แผ่น 60 240 
 กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิ้ว 8 ม้วน 20 160 
 กาว TOA 16 ออนซ์ 1  กระปุก 40 40 
 สีเมิจิก 2 หัว  ตราม้า  12 สี 2 กล่อง 200 400 
 กรรไกรขนาดเล็ก 5 นิ้ว 10 อัน 30 300 

2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 4  คน 80 320 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 26  คน 40 ๑,๐๔๐   
- ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน  1  คัน 1,500 1,500 

3 กิจกรรมภายนอกโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยประมาณ    
 รวมทั้งสิ้น  4,480    
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา  และพลศึกษา  งบประมาณ   2,200 บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม    
 กระดาษA๔ 80 แกรม  4 120 480 

2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน 80 240 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 12 40 480 
- ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน  1 คัน 1,000 1,000 

 รวมทั้งสิ้น  2,200  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   งบประมาณ  3,880   บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม    
 ดินน้ำมัน    
 -สีฟ้า 7 ๑๕ 105 
 -สีน้ำเงิน 6 ๑๕ 90 
 -สีขาว 6 ๑๕ 90 
 -สีดำ 6 ๑๕ 90 
 -สีน้ำตาล  ๑๕ 90 
 -สีเขียวอ่อน 7 ๑๕ 105 
 -สีเขยีวเข้ม 7 ๑๕ 105 
 -สีส้ม 6 ๑๕ 90 
 -สีแดง 6 ๑๕ 90 
 -สีครีม 6 ๑๕ 90 
 -สีเหลือง 6 ๑๕ 90 
 -สีชอล์ค ๒๕ ส ี 2 90 180 
 -สีไม้ ๔๘ สี หัวเดียว 2 240 480 
 -อุปกรณ์ในการปะติด    
 -แท่งกาว ๑ ห่อ 300 300 
 -กาวtoa ๑๖ ออนซ์ 1 40 40 
 กระดาษA๔ 80 แกรม  4 120 480 

2 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒ คน 80 ๑๖๐ 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๕ คน 40 ๒๐๐ 
 -ค่ารถเหมารถตู้ ๑ คัน ๑,๐๐๐ ๑๐๐๐ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 รวมทั้งสิ้น 3,880 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  งบประมาณ   3,450 บาท 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ค่าวัสดุในงานฝึกปฏิบัติงานอาชีพ    
 - กระดาษโปสเตอร์สี2หน้าแบบบาง ๒๔ 10 ๒๔0 
 - ริบบิ้นสี คละสี 12 30 360 
 - การ์ดขาว 1 150g  1 150 150 
 - กระดาษ A4/80 g ๒ ๑๒๐ ๒๔๐ 
 - กาวสองหน้า 0.5 12 20 240 
 - ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซ.ม. 2 60 120 
 - ฟอราเทปสีเขียวขนาด ๐.๕ นิ้ว ๑๒ ๒๐ ๒๔๐ 
 - แลคซีนขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑๒ ๒๐ ๒๔๐ 
 - กระดาษA๔ 80 แกรม  4 120 480 

2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน 80 320 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน 40 320 
- ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน  1 คัน 500 500 

 รวมทั้งสิ้น  3,450  
 
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ  งบประมาณ  2,480  บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ค่ากระดาษถ่ายเอกสารข้อสอบ     
 - กระดาษ A4/80 g 11 รีม 120 1,320 

2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 80 160 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน 40 200 
- ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน  2 คัน 400 800 

 รวมทั้งสิ้น  2,480    
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เด็กพิเศษเรียนร่วม  งบประมาณ  1,600  บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม    
 - สีไม้คอลลีนหัวเดียว ๔๘ สี 

- กรรไกรขนาด ๕ นิ้ว 
- กาวสองหน้าแบบบาง 
- เทปผ้าขนาด ๒ นิ้ว ๙ หลา 
- กระดาษวาดเขียน 

๑ กล่อง 
๔ ด้าม 
๓ ม้วน 
๑ ม้วน 
๑ ห่อ 

๒๕๐ 
๓๕ 
๒๐ 
๖๐ 

๑๙๐ 

๒๕๐ 
๑๔๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๑๙๐ 

2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒ คน 80 ๑๖0 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๖ คน 40 ๒๔0 
- ค่าพาหนะเดินทางนำนักเรียนไปแข่งขัน  1 คัน ๕00 ๕00 

 รวมทั้งสิ้น  1,600  
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดทาํแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏบิัต ิ

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสรมิ สนับสนนุ กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลักของชาติยึดมัน่การ 
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

5. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา                       
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว และ
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

6. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบนัหลักของชาติ ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบา้นเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม   

7. ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการ มีทกัษะความรู้ที่สอดคล้องกับ 
ทักษะที่จําเป็น ในศตวรรษที่ 21 

 
ดำเนินการ

ตามนโยบาย 
ดำเนินการ

ตามนโยบาย 
100 

 
100 

 
 
 

ดำเนินการ
ตามนโยบาย 

 
 

ดำเนินการ
ตามนโยบาย 

 
 

80 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง                           

มีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมทีักษะภาษาอังกฤษและภาษาตา่งประเทศทีส่องได้อย่างมีประสทิธิภาพ) 
10. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชัน้ มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้,  

ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

(3R8C) 
12. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 

ระดับชาติ (NT) ผา่นเกณฑ์ที่กำหนด 
13. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  

มากกวา่ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
14. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3                            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชพีและการมีงานทํา ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชวีิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาํไปปฏิบตัิได ้

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพืน้ฐานในการดํารงชวีิต สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมี 
ความสุข มีความยืดหยุน่ทางด้านความคิด สามารถทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น                    
พหุวัฒนธรรม 

16. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้                     

17. ร้อยละของครู และนักเรียน สามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน 
โรงเรียน  การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0  

 
50 
80 

 
90 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
 
 

80 
 
 

80 
 

80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 

 
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง 

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น 

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

5. สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มีแผนพัฒนา
การศึกษา 

มีการส่งเสริม 
สนับสนุน 
ทุกคน 

 
ทุกคน 

 
 
 

น้อมนําพระ
บรมราโชบาย 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
6. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก                   

ถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ                    
มีคุณธรรม จริยธรรม   

7. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็น ใน 
ศตวรรษท่ี 21 

8. ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
9. ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 

ผู้เรียน มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
10.  ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้, ป.4-6  

อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
11.  ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
12.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
13.  ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า               

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
14.  ผู้เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง มีส่งเสริม ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได้ 

15.  ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข            
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

16.  ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ   
การเรียนรู้หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

17.  ครู และนักเรียน สามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน 
โรงเรียน การจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนวทาง           
Thailand 4.0  

 
มีการจัด

บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม 

 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 

 
สูงขึ้น 

 
 
 

สูงขึ้น 
 
 

สูงขึ้น 
 
 

สูงขึ้น 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที ่น ้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบ าย                
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

7.2 สถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
7.3 ผู ้เรียนมีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั ่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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7.4 ผู้เรียนมีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

7.5 สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดิศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.6 สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม   

7.7 ผ ู ้ เร ียนมีความเป็นเลิศทางด้านว ิชาการ มีท ักษะความร ู ้ท ี ่สอดคล้องกับทั กษะที ่จ ําเป็น                          
ในศตวรรษท่ี 21 

7.8 ผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
7.9 ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ

ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
7.10 ผู ้เร ียนทุกระดับชั้น มีความสามารถด้านการอ่าน เขียน(ป.1-3 อ่านออกเขียนได้ , ป.4-6                 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
7.11 ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
7.12 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT)   

ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
7.13 ผู ้ เร ียนที ่ม ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน ( O-NET) มากกว่า           

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
7.14 ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะ

การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีส่งเสริม ทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนํา ไป
ปฏิบัติได ้

7.15 ผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

7.16 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ  การเรียนรู้
หรือผู้อํานวยการการเรียนรู้    

7.17 ครู และนักเรียน สามารถนําสื ่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน             
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 

 
 

 
 
          ( นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์)                     ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    รหัสกลุ่มงาน วชก.  1-05 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
มฐ. 1 ที่ ตัวบ่งชี้ที่  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   1.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มฐ. 2 ที่ ตัวบ่งชี้ที่   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
มฐ. 3 ที่ ตัวบ่งชี้ที่   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่ 3.2, 3.๓, ๓.๗ , ๔.๑ 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ตัวชี้วัด 3.๗ ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 ตัวชี้วัด ๔.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง,นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น  

นางสาวพิกุล สีมาเพชร,นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 3๐ กันยายน 256๕ 
งบประมาณ   2๕,38๐ บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
        ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในทุกด้าน  ช่วย    
วางรากฐานให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเรียนรู้ และรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
แห่งการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในอุดม
คติให้เกิดขึ ้นในประเทศไทย  ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที ่ทุกคนจะต้องพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึกนิสัยรักการอ่าน  และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ดังนั้นบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ คือมีบรรยากาศที่ดี มีเอกสาร วัสดุสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ  เพ่ื อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี
บรรณารักษ์ที่ดีและมีบริการที่ดี เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชีวิตประจำวัน 
และเพื่อให้นักเรียนเลือกศึกษาค้นคว้าตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ โดยใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดอย่างคุ้มค่าและนำสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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2.วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน เฉลี่ยวันละ 60 นาท ี

2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า           
          3.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ/ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
 3.1.2 นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า 

 3.1.3 นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3.2 ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
 3.2.2 นักเรียนทุกระดับชั้น ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า 
 3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้น มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
4.   กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
1 ประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนงาน  

เสนอโครงการ 
✓   

 
นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 

2 
 
๓ 

จัดหา/จัดซื้อหนังสือตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปรับปรุงตกแต่งห้องสมุด 

2,000 
 
๒๐,๐๐๐ 

   นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 
 
นางสาวแก้วใจ จำปาทอง  

๔ ลงทะเบียนหนังสือใหม ่   ✓  นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 
๕ จัดแสดงหนังสือและให้บริการหนงัสือ 

ยืม – คืนหนังสือในห้องสมุด ห้องสมุดช้ัน
ล่าง/ลานอเนกประสงค์ กระเช้าหนังสือ  
สวนหนังสือ  

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวพิกุล สีมาเพชร 
นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์

6 จัดกิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละ
บท 
- กิจกรรมภาษาไทยเพ่ือการอ่าน - 
การเขียน 
- กิจกรรมลานปลูกการอ่านสาน
ปัญญา 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน                                
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมสุขสันต์วันเข้าห้องสมุด 
- จัดมุมส่งเสริมการอ่าน 

๒,380 ✓ ✓ ✓ นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 
นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสาวพิกุล สีมาเพชร 
นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

๗ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่    1,๐00 นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 

๘ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ✓ ✓ ✓  นางสาวแก้วใจ จำปาทอง/คณะ 

๙ จัดป้ายนิเทศของห้องสมุด    ✓ นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 

 นิเทศ/ติดตาม     ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

๑๐ สรุปและรายงานโครงการ    
✓ นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 

รวม ๒๕,380 ๒๕,380 
 

 
5.   งบประมาณที่ใช้ 
 5.1  งบประมาณจากราชการ     จำนวน    ๒๕,380   บาท 
 5.2  งบประมาณภายนอก         จำนวน         -   บาท 
     รวม           ๒๕,380  บาท 
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

๑ กระดาษA4 80 แกรม 1 ลัง 600 600 
๒ กระดาษการ์ดขาว A4 150g 2 รีม 300 600 
๓ สีไมค้ลอรีน ๒๔ สี 8  กล่อง ๑๒๐ 9๖๐ 
4 กระดาษชาร์ทสีแบบหนา 10 แผ่น 15 150 
5 กระดาษชาร์ทสีแบบบาง ๑0 แผ่น 15 ๑๕๐ 
6 สติ๊กเกอร์แผ่นใสขนาดA4 ๑ ห่อ 200 ๒๐๐ 
7 แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 ๒ ห่อ 500 ๑๐๐๐ 
8 ลวดเสียบกระดาษ 8 กล่อง 10 80 
9 กาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว 10 ม้วน 40 400 

1๐ ไส้แฟ้ม A4 2 แพ็ค 25 50 
๑๑ กรรไกรใหญ่ ๒ อัน ๘๐ ๑๖๐ 
๑๒ กระดาษโปสเตอร์สีชนิดหนา ๒๐ แผ่น ๙ ๑๘๐ 
๑๓ แลคซีน ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๖ มว้น ๔๕ ๒๗๐ 
๑๔ กาว TOA ขนาด ๑๖ ออนซ์ ๔ กระปุก ๔๐ ๑๖๐ 
๑๕ กาว UHU SticK ๔ แท่ง ๖๕ ๒๖๐ 
๑๖ เทปใส ๕ ม้วน ๓๒ ๑๖๐ 
รวม ๕,38๐ 
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6.    การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
    1. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
    2. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 

    3. นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80 มีนสิัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง         

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    1. นักเรียนทั้งหมดใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ย วันละ60  นาที  
    2. นักเรียนทั้งหมดใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 
    3. นักเรยีนทั้งหมดมนีิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

     
 7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     7.1  นักเรียนทั้งหมด ใช้เวลาในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ยวันละ 60 นาทีรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
          7.2  นักเรียนทั้งหมด รู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า           
     7.3  นักเรียนทั้งหมด มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
              (นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง)                     

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
 
    

       ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ )           
           ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-06 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งชี้ท่ี     1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที ่      3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์สพป.นบ.1 ที่  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
   4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่๓.2, 3.3, 4.2  

ตัวช้ีวัด 3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดบัดีขึ้นไป  

ตัวช้ีวัด 3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัด 4.2 สัดส่วนของการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ 

ผู้รับผิดชอบ   นายอนุวัตร  ธิระมาร,  นายชัยวัฒน์  โคราช 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ   2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันการดำเนินการด้านระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ นับได้ว่ามีความจำเป็นต่อการศึกษา 
ของนักเรียน ทุกระดับชั้นเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้จัดให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใน
หลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งค้นคว้า หาข้อมูล จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการทำรายงานของ
นักเรียนนักศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนา และสร้างมาตรฐานด้านการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 นักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นของตนเองที่บ้าน ต้องใช้บริการ ค้นหาข้อมูลจากร้าน
บริการอินเตอร์เน็ต ของเอกชน ที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงอีกทั้งไม่มีผู้กำกับดูแล ทำให้นักเรียน 
และ เยาวชนส่วนหนึ่ง ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการเล่นเกมส์ หรือ การสนทนาในระบบเครือข่าย ติดต่อกันเป็น
เวลานานจนเกิดปัญหาทางสังคมตามมา ดังจะเห็นได้จาก รัฐบาลมีนโยบายในการคุมเข้มร้านอินเตอร์เน็ต ด้วย
การห้ามเยาวชน ใช้บริการหลังเวลาที่กำหนด หรือห้ามนักเรียนในเครื่องแบบ ใช้บริการก่อนเวลา ที่กำหนด  
 จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคน ได้พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จากห้องสอน
อบรม จากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ ได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า ข้อมูลจัดทำรายงานจาก
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีผู้กำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
      2.1  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางไกร
นอก และ พัฒนาทักษะ การใช้โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆตามระดับชั้นเรียน   
 2.2  ส่งเสริมความรู้ ในการค้นคว้าหาข้อมูล จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 
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          2.3  เพ่ือเป็นส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
3. เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

3.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
3.1.2 นักเรียนบอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
3.1.3 นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.4 สร้างเอกสารชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ 

3.2 ผลลัพธ์ 
3.2.1 นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ได้ 
3.2.2 นักเรียนสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิกด้วยความรับผิดชอบได้ 
3.3.3 นักเรยีนบอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได 

4. กิจกรรมการดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
 
 

 
4. 
5. 

ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน 
สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
-ปฏิบัติการเรียนการสอน 
- ค่าซ่อมบำรงุคอมพิวเตอร์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดบอร์ดความรู้ 
กำกับและติดตาม 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 

500 
 

 
 
 
✓ 

1,500 
 
 

 

 
 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 

 

 
 
 
✓ 
✓ 
 
 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
นายอนุวัตร ธิระมาร 

 
นายอนุวัตร ธิระมาร 
นายอนุวัตร ธิระมาร 
นายอนุวัตร ธิระมาร 

ผู้อำนวยการ 
นายอนุวัตร ธิระมาร 

 รวม 2,000 บาท  
5.งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ   จำนวน   - บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก    จำนวน   - บาท 

5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    ๒,000  บาท 
      รวม  2,000  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 ค่าซอ่มบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการเรยีน
การสอนในห้องปฏิบัติการ 

  1,500 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดบอร์ดความรู้ ดังนี้    
 2.1 กระดาษการ์ขาว  150 แกรม   1  แพ็ค 250 250 

 2.2 กระดาษ A4  70 แกรม   ๑  รีม 110 110 
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 2.3 กาวสองหน้าแบบบาง 0.5 นิ้ว    4 ม้วน 20 80 
 2.4 กระดาษโปสเตอร์สี แบบอ่อน  สีเขียว 10 แผ่น 6 60 

รวมทั้งสิ้น ๒,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 2560 
ผลผลิต  
1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
2.นักเรียนบอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
3.นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.สร้างเอกสารชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์  
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้  
3.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
4.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก ความเข้าใจในระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนา
ทักษะ การใช้โปรแกรมประยุกต์ได้เป็นอย่างดี       
      7.2  นักเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลการจัดทำรายงาน  
 
 
 
 
 
 

( นายอนุวัตร  ธิระมาร )       
                             ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 
 
 
  

( นายสนั่น ไชยหงษ์)    
                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 รหัสกลุ่มงาน  วชก.1-07 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ             แผนงาน   การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที ่  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
     
รหัส KPIที ่1.๓, ๓.2, ๓.3, ๓.๗ 

ตัวชี้วัด ๑.๓  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรค
อุบัติหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละผู้เรียนมีคุณลีกษณะอันพึงประสงคร์ะดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 2565               
งบประมาณ   1,310    บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่และเป็นกระบวนทัศน์หนึ่ง       
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ในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างหลากหลาย เนื่องจาก            
มีการนำผลการประเมินมาใช้ จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างแท้จริง 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน             
ส ู ่ศตวรรษที ่ 21 มุ่งเน้นทักษะที ่จำเป็น ได้แก่ ทักษะการเร ียนรู ้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ                    
สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง  และคาดหวังว่าทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ จะช่วย                    
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและแนวทาง                   
การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล หนึ่งในนโยบายนั้น คือ  การลดเวลาเรียนภาควิชาการลง และ
กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ  โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการด้านสมอง (Head) จิตใจ คุณธรรม 
จริยธรรม (Heart) การปฏิบัติ (Hand) สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (Health) 
  2. เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ 
  3. สร้างเสริมความมีน้ำใจต่อกัน และการทำงานเป็นทีม 
  4. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงได้จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพื่อให้สถานศึกษาจัดทําแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2.๔ เพ่ือใหส้ถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 

   3.1.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทําแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  3.1.2 ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
  3.1.3 ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
  3.1.4 ร้อยละ ๒๐ สถานศึกษามีการสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนตามหุปัญญา 
 3.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.2.1 สถานศึกษาจัดทําแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  3.2.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
  3.2.3  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  3.2.4  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
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4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                         ✓   
 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครู 

2. แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร       
              

✓ 
 

   น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 

3. จัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        
     -   หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 
✓ 120 ✓ ✓ น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

 - หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรกลุ่มสาระ                 
การเรยีนรู้ 

 ๘๔0   น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
 

 - ปรับโครงสร้างและตารางสอน
ของโรงเรียน 

-  

 ✓  350 นายอนุวัตร ธิระมาร 
 

     -   จัดทำกำหนดการสอนและ
กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

✓  ✓  น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น
และคณะครู 

           
 -   จ ัดทำแผน/มาตรการในการ

จัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ผู้อำนวยการและคณะครู 

     -   บูรณาการจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา 
 

✓ ✓ ✓ ✓ คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                

     -   บูรณาการสาระท้องถิ่น ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น
คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

     -   บูรณาการสมรรถนะและทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น
คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                

        
4. นำหลักสูตรไปใช้/ประเมินผลหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น

คณะครูทุกกลุ่มสาระฯ                
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน                                 ✓  ✓ น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 

 
 รวม   1,310    

 

5. งบประมาณที่ใช้                             
      5.1 เงินงบประมาณ จำนวน   1,310    บาท 
      5.2 เงินนอกงบประมาณ จำนวน                 -        บาท 
  รวม   1,310    บาท 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 8 รีม 120 960 
2 ไส้แฟ้ม A4 8  แพ็ค 25 200 
3 กระดาษการ์ดขาว A4/150 g 1   รีม 150 150 

 รวมทั้งสิ้น  1,310  
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

1.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทําแผน/มาตรการในการจัดการภัย
พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 
          2. ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
          3. ร้อยละ 100 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาให้มีให้มีสมรรถนะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที ่๒๑   
          4. ร้อยละ ๒๐ สถานศึกษามีการสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนตามหุ
ปัญญา 

 
 

 
๑๐๐ 

 
 

๙๕ 
๑๐๐ 

 
 

๒๐ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
          1. สถานศึกษาจัดทําแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 
 
 
          2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
          3.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
          4.  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 

 

 
แผน/มาตรการในการ

จัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติหม่

และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ ๙๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๒๐ 

 
 
 
 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถานศกึษาจัดทําแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 ๗.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
 ๗.๓ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
            ๗.๔ ผู้เรียนไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตาม 
 
 

 
 

                                                                   ( นางสาวนัทจนันท ์ซ่อนกลิ่น )   
                                                               ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 

 
 

 
                                  (นายสนั่น ไชยหงษ์) 
                                    ผูอ้นุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน   รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-08 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.1 การวางแผนและดำเนนิการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก

กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
   2.2.2  
การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที่ 3 .ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่    ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหัส KPI ที ่ 3.2,3.2 
                     3. 2 รอ้ยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
   3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที2่1 
ผู้รับผิดชอบ นางยุวดี    ทองคำ ,นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ 500  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 30 กำหนดให้ครูผู้สอนใช้    
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
การส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 
 เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนและใช้การวิจัยใ
นชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต(Outputs) 

3.1.1 ครผูู้สอนใช้การวิจัยเปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3.1.2 ครูนำผลการวัดประเมินผลการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

3.2.1 ครูร้อยละ 100 ได้รับผลการพัฒนาการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.2.2 ครูร้อยละ 100 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4  
1 
2 
3 
 

4 
 
 

5 
6 
7 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ    
แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร                   
ครูทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 
เรื่อง/ภาคเรียน 
ส่งครูเข้ารับการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนแ
ละการวัดประเมินผลการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัย 
นิเทศ/ติดตาม   
สรุปรายงานประเมินผล 

✓ 
✓ 
 

 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 

  
 

500 
 
 
 
 
 
 
✓ 

นางยุวดี   ทองคำ 
 

ครูทุกท่าน 
 

ครูทุกท่าน 
 
 

ครูทุกท่าน 
ผู้อำนวยการ 

หัวหน้างานวิชาการ 
รวม 500  

 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 2 รีม 120 240 
2 กระดาษการ์ด 150 แกรม (คละสี) 1 ห่อ 250 250 
3 กระดาษสีดำ แข็ง  1 แผ่น 10 10 
 รวมทั้งสิ้น   500 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
  5.1 เงินงบประมาณ จำนวน    500 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ    จำนวน  -       บาท 
                     รวม             จำนวน  500  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละของครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของครูนำผลการวัดประเมินผลการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 
100 
100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของครูได้รับผลการพัฒนาการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต

ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.  ร้อยละของครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ  

 
100 

 
100 

 
7. ผลทีค่าดหวังท่ีได้รับ 

ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการวัดประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนและใช้การวิจัยในชั้นเ
รียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
            (นางยุวดี   ทองคำ)  
                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

     (นายสนั่น  ไชยหงษ์ )   
                                  ผู้อนุมัติโครงการ  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

 

โครงการ       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-09 
กลุ่มงาน        บริหารงานวิชาการ     แผนงาน       การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี        2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี  
       คุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ  
        เรียนรู ้

มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  
                                       ชีวิตได ้
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

       จัดการเรียนรู ้
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่   ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหสั KPI ที ่ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๗ 
ตัวชี้วัด 3.๑ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละของสถานศึกษาทีส่ามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ 1,000  บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราที่  47  
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด   
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื ่อให้สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที ่น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรม             
ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่กาํหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จําเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 

2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางดา้นความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  2.5 เพ่ือดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  2.6 เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.7 เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  2.8 เพ่ือนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 

3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

3.1.2 ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลั กปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ร้อยละ 80 ของจํานวนผู ้เรียนที ่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู ้ที่
สอดคล้องกับทักษะ ที่จําเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

3.1.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

3.1.5 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัว
บ่งชี้และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

      3.1.1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที ่น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรม             
ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

3.2.2 สถานศึกษามีการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2.3 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จําเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.2.4 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

3.2.5 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้ในระดับ  ดีเลิศ 
 

4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     ผู้อำนวยการ 
2 แตง่ตั้งคณะทำงาน 

ศึกษามาตรฐานแต่ละระดับ 
- มาตรฐานของชาติ 
- มาตรฐาน สพฐ. 
- มาตรฐานแต่ละระดับการศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาของ สพป.นบ.1 
- มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

    ผู้อำนวยการ 
และคณครู 

 

3 ประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 

    ผู้อำนวยการ 
และคณครู 

4 การดำเนินงาน 
- จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
- จัดทำแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

    น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ, 
นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
กำหนดแผนและกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

     

5 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ทบทวนตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    คณะทำงาน 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

6 ดำเนินการตามแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

- การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
และความตองการ    

- การวางแผนและกําหนดทางเลือก   
- การสรางสื่อ เครื่องมือ และพัฒนา

วิธีการนิเทศ    
- การปฏิบัติการนิเทศ    
- การประเมินผลและรายงานผล 

    ผู้อำนวยการ 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ, 
นายอนุวัตร  ธิระมาร ,  
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

7 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน           
ที่กำหนด 

 640   คณะทำงาน 

8 จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  240   น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
และคณะทำงาน 

9 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
คณะทำงาน 

10 นิเทศ/กำกับ/ติดตาม     ผู้อำนวยการ 
11 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    120 น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

รวม 1,000 
 
5. งบประมาณที่ใช้                             
      5.1 เงินงบประมาณ   จำนวน    1,000 บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ   จำนวน -       บาท 
  5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    - บาท 
    รวม 1,000 บาท 
 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 7 รมี 120 840 
2 ไส้แฟ้ม A4 4 แพ็ค 25 100 
3 แล็คซีน 1.5 นิ้ว 1 ม้วน 45 45 

 รวมทั้งสิ้น  985  
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 256๕ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราช

ปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะ ที่จําเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถ
วิเคราะห์กิจกรรมที่จะมารองรับแต่ละตัวบ่งชี้และปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
100 

 
100 

 
 
 

80 
 

80 
 
 

100 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. สถานศ ึกษาม ีการน ้อมน ํ าพระบรมราโชบายด ้ านการศ ึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จําเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

4. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

5. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้ในระดับ  ดีเลิศ 

 
มีแผนพัฒนาการศึกษา 

 
มีการน้อมนํา 

พระบรมราโชบาย 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

 
ผ่านการประเมินระดับ ดีเลิศ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

7. ผลที่คาดหวังท่ีได้รับ 
7.1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
7.2 สถานศึกษามีการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 ผู ้ เร ียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   มีทักษะความรู ้ท ี ่สอดคล้องกับทักษะที ่จ ําเป็น                
ในศตวรรษท่ี 21 

7.4 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคดิ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

7.5 การดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 7.6  โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.7  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับผลงานของโรงเรียน 
 7.8  นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
                         ( นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

     ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

โครงการ    ส่งเสริม สนับสนุนเอกสารงานวิชาการ  รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-1๐ 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มฐ. ที่..2....ตัวบ่งชี้ท่ี 2.กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รหัส KPI ที ่4.๑, 4.๒, ๔.๓ 
 ตัวชี้วัด 4.๑ ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทีเ่ป็นดิจิทัล 
 ตัวชี้วัด 4.๒ สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่อ
งานอ่ืน ๆ 
 ตัวชี้วัด ๔.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ๕๐ 
  
ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์,  น.ส.แก้วใจ  จำปาทอง  
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ   ๖,๒00 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนที่มี
การบริหารจัดการที่ดี งานวิชาการก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นตัว
สะท้อนประสิทธิภาพในการทำงานของโรงเรียนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดบริหารวิชาการไม่ได้หมายถึง
เฉพาะการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการจัดทำเอกสาร แบบรายงานต่างๆของนักเรียน ซึ่งเป็น
งานหลักของงานวิชาการ 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอกจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นด้านวิชาการเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับเอกสาร
ด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น แบบเรียน  แบบรายงานผลต่างๆที่ต้องมีการจัดทำอย่างเป็นระบบ ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงได้จะจัดทำโครงการนี ้ขึ ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการด้านเอกสารโดยเฉพาะ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือความสะดวก และความถูกต้องในการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการ 
2.2 เพ่ือการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

  3.1.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ ทันเวลา
ตามท่ีกำหนด 
  3.1.2 รอ้ยละ 100 โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่เก่ียวข้องถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
 3.2.1 การบริหารวิชาการด้านเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา 
  3.2.2 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
และโรงเรียน 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 
 
 
 

๓ 
๔ 
 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเอกสารงาน
วิชาการ 
- จัดซื้อเอกสารแบบพิมพ์ ปพ. ๑   

และค่าถ่ายเอกสาร ปพ.ต่างๆ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนงาน

วิชาการ 
นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 

๔oo 
 

๕,๗๘๐ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๒20 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานวิชาการ 
 
 
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ ์
น.ส.แก้วใจ จำปาทอง 

 
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ ์

 
 

น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ ์
รวม ๖,๒00  

 
5. งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณจากราชการ   จำนวน   ๖,๒00   บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก            จำนวน    -      บาท 
          5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน     -  บาท 
                 รวม     ๖,๒00 บาท 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 1๐ รีม 120 1,๒๒๐ 
2 กระดาษการ์ดขาว A4/150 g 3 รีม 150 ๔๕0 
3 กระดาษปกสีเขียว 150 g 2 รีม 150 300 
4 กระดาษปกสีฟ้า 150 g 2 รีม 150 300 
5 กระดาษปกสีชมพู 150 g 2 รีม 150 300 
6 กระดาษปกสีเหลือง 150 g ๑ รีม 150 ๑๕0 
7 ไส้แฟ้มA4 ๖ แพ็ค 25 1๕0 
8 แล็คซีน ๒ นิ้ว 12 ม้วน 30 360 
๙ หมึกEPSON L3110 สีชมพู เหลือง น้ำเงิน ๑ ชุด 1,400 ๑,๔00 
10 หมึกEPSON L3110 สีดำ ๒ ชุด 350 700 
11 แฟ้มตรา ช้าง สีเขียว A4 ๔ อัน 120 240 
12 กาว 2 หน้าบาง 0.๕ นิ้ว 10 อัน 20 200 
๑๓ ค่าถ่ายเอกสาร ปพ.8 1 ชุด ๔๐๐ ๔00 
๑๔ เล่ม ปพ.๑ 2 เล่ม ๑๖๐ ๒๒๐ 
 รวมทั้งสิ้น   ๕,๙๙๐ 

 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. โรงเรียนมีการจัดซื้อแบบรายงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ทันเวลา
ตามท่ีกำหนด 

2. โรงเรียนมีแบบรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. การบริหารวิชาการด้านเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อเวลา 
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ       เป็น

ประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 

 
100 
100 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนมีการจัดการเอกสาร แบบรายงานผลต่างๆ ครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
7.2  โรงเรียนบริหารจัดการด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการสืบค้น 

 
 
 
 

        ( นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ )      
                ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 

       
         (นายสนั่น ไชยหงษ     
            ผู้อนุมัติโครงการ  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ    ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ      แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-11 
มฐ. 1 ที่ ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตนคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.2 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
มฐ. ๒ ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มฐ. 3 ที่ ตัวบ่งชี้ที่         3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่ ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
รหัส KPI ที ่3.2, 3.3, 3.4  

ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัด 3.4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    8,700   บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจ
สำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  เพื่อให้การบริหารจั ดการศึกษาเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  จึงกำหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนกลไกการศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญ
ของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง  และเตรียมความพร้อมใน   การเป็น
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  ให้มีความสามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความ
สงบสุข   
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 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งภาษาสากลที่ยอมรับให้ใช้กันทั่วโลก คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาอังกฤษ
จึงเป็นภาษาสำคัญท่ีนักเรียนจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ทางโรงเรียนวัดบางไกร
นอก  เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม English every day กิจกรรมคลินิก ABC การใช้
ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ในโรงเรียน  เพ่ือสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี ้ขึ ้นเพื ่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2.3  เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่า ๔๒.๓๓ คะแนน 
  
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(Out puts)  
 3.1.1  ร้อยละ ๙5 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
 3.1.2  ร้อยละ 85 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
      3.1.3  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่า ๔๒.๓๓ คะแนน 

3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
           3.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 3.2.2  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 3.2.3  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่า ๔๒.๓๓ คะแนน
       
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
    น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน/น.ส.

พิกุล  สีมาเพชร 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาสู่

มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

  
 

  น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
 

 - จัดทำปา้ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน 

3,000    น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
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ที่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
 - ปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียน

ภาษาอังกฤษ/ซ่อมแซมสื่อ วัสด ุอุปกรณ์
ในห้องเรียนเมื่อชำรุด/จัดซื้อ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส                  
- ค่ายส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   
- กิจกรรม Good morning English     
- จัดทำเอกสารบัญชีคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ                               
- การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ        
- กิจกรรมภาษาอาเซียนหน้าเสาธง     
- กิจกรรมค่ายอาเซียน 

500 
 
 

1,000 
 
 

500 
 

600 
500 
500 

 
 
 
 

1,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
 

500 

น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

3. นิเทศ  กำกับ ติดตาม     ผู้อำนวยการ  
4. รายงานผลการดำเนนิงาน     น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

รวม ๘,๗๐๐  
 
5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณจากราชการ   จำนวน  ๘,๗๐๐  บาท 
     5.2 งบประมาณจากภายนอก   จำนวน      -  บาท 
        รวม    ๘,๗๐๐  บาท 
 
รายการวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 10   รีม 120 1,200 
2 กระดาษการ์ดขาว A4/150 g 2   รีม 150 300 
3 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้าแบบบางคละสี 30 แผ่น 6 180 
4 ฟิวเจอร์บอร์ด 65×122 ๑   แผ่น 60 60 
5 กาว 2 หน้าบาง 0.5 10 ม้วน 20 200 
6 ไส้แฟ้ม A4 4   แพ็ค 25 100 
7 กาว UHU stick 1   แท่ง 65 65 
8 คลิปดำ No.111 ๒   กล่อง 25 ๕๐ 
9 คลิปดำใหญ ่No.108 1   กล่อง 60 60 

10 ลวดเสียบกระดาษ 2   กล่อง 10 20 
11 ลูกแม็กซ์ เบอร์ 35 1   กล่อง 12 ๑๒ 
๑๒ ลูกแม็กซ์ เบอร์ ๑๐ 1   กล่อง 8 8 
๑๓ กาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว 2   ม้วน 40 ๘๐ 
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๑๔ ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ขนาด A4 ๑   แพ็ค 100 ๑๐๐ 
๑๕ กระดาษปกสี ๑๕๐ กรัม (ชมพู) 1   รีม 150 150 
๑๖ แลคซีน 1.5 นิ้ว (หนังไก่) 1   ม้วน 45 45 
๑๗ แลคซีน ๒ นิ้ว (หนังไก่) ๑   ม้วน ๖๐ ๖๐ 
๑๘ เยื่อกาว 2 หน้า แบบหนา 3 M 1   ม้วน 130 130 
๑๙ เทปใสแกน   ๑/๒ นิ้ว ๑   ม้วน ๕๐ ๕๐ 
๒๐ กระดาษโปสเตอร์สีชนิดหนาคละสี 20 แผ่น ๙ 18๐ 
๒๑ แลคซีน ๒ นิ้ว ๑   ม้วน ๖๐ ๖๐ 
๒๒ กาว ๒ หน้า บาง ๑.5 นิ้ว ๒   ม้วน ๖๐ ๑๒๐ 
๒๓ ปืนกาว ๑   อัน ๑๕๐ ๑๕๐ 
24 กระดาษโปสเตอร์เทา-ขาวชนิดหนา 20 แผ่น 2 40 

รวม 3,420 
ใช้สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 5,250 

รวมทั้งสิ้น ๘,๗๐๐ 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
     1. ร้อยของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
     2. ร้อยละผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
     3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

 
๙5 
85 

คะแนน สูงกว่า 
๔๒.๓๓ คะแนน 

ผลลัพธ์(Out comes)  
     1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
     2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
     3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

คะแนน สูงกว่า 
๔๒.๓๓ คะแนน 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
    1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
    2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานคะแนน สูงกว่า ๔๒.๓๓ คะแนน    
     
 
 
 (นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน)                                                     (นายสนั่น ไชยหงษ์)             
              ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ         ห้องเรียนสีเขียวและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-12 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ  แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด                            
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่      1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
รหัส KPI ที ่ 1.1,1.2,1.3  

1.1ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนโยบายและกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตแล
ะบริโรคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแว
ดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
1.2ร้อยละของครูบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
1.3  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัย พิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติไหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์,นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช, นางยุวดี   ทองคำ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565      
งบประมาณ       2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในสภาวะปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานลดน้อยลง 
เนื่องจากประชากรในประเทศมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่จำนวนทรัพยากรและพลังงานมีจำนวนจำกัด  จึงมีความจำเป็น  
ให้เกิดการรณรงค์และส่งเสริมขึ้น   
เพ่ือเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างลักษณะนิสัยการใช้พลังงานอย่างประหยัดตั้งแต่วัยเด็ก  
สถานศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องสอดแทรกกิจกรรมขึ้นภายในโรงเรียน   
ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 
  2.2 เพ่ือฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดี และขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและสังคม 
3.   เป้าหมาย  
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  
 3.1.1 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 รอ้ยละ 90 
เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 

 3.1.2 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 รอ้ยละ 90 
รู้จักการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 

 3.1.3 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 รอ้ยละ 90 ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ 
จากการกระทำของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
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 3.1.4 นักเรยีนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 
 3.2 ผลลัพธ์ (outcome) 

 3.2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
  3.2.2 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

 3.2.3 โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลงและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
 3.2.4 นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.2.5 นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้าง 
 3.2.6 นักเรยีนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 

 

4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
จัดกิจกรรม“อาสาสมัครพิทักษ์บางไกรนอก” 
- จัดกลุ่มอาสาสมัครดูแลการใช้น้ำและไฟ

ฟ้าของแต่ละชั้นเรียนและดูแลสิ่งแวดล้อมบริ
เวณรอบโรงเรียน 
- กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

/ภาวะโลกร้อน 
  -  กิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียว โดยการ   

จัดแสดง/เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำปรั
ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ 

ใช้ 
- จัดกิจกรรมลดคาร์บอนในโรงเรียนโดย 

การปลูกต้นไม้ 
นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
200 

 
 

 
300 
 
500 

 
 
 
 

1,000 
✓ 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 
✓ 

น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์
นายชัยวัฒน์ จิว๋โคราช 

นางยุวดี  ทองคำ 
 

 
 

 
น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์

นายชัยวัฒน์ จิว๋โคราช 

นางยุวดี  ทองคำ 
 
 

 
 

น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์
นายชัยวัฒน์ จิว๋โคราช 
นางยุวดี  ทองคำ 
ผู้อำนวยการ 

 
น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์

 รวม 2,000 บาท  
5.  งบประมาณ 
 5.1 เงินงบประมาณราชการ  จำนวน     - บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ  จำนวน     -      บาท 
  5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564)  จำนวน    2,000 บาท 
   รวม 2,000 บาท   
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ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 3 รีม 120 360 
2 ทีโ่กยขยะ 1 35 35 
3 ถุงดำขนาดใหญ่ 3 65 195 
4 ไม้กวาดทางมะพร้าว 3 65 130 
5 ผักซักฟอก 1,000 กรัม 2 140 280 
6 ต้นไม้ 50 20 1,000 

รวมทั้งสิน้ 2,000 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าปร

ะสงค์ 
ผลผลิต (Out puts)  

1. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนรู้จักการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
3. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์หรือปรากฏการณ์

ธรรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
4. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

 
  100 
100 
100 

 
   
100 

ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายค่าสาธารณปโภคต่อเดือนลดลง 
4. ร้อยละของนักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลังงานและรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. รอ้ยละของนักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนวงกว้าง 
6. ร้อยละของนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 

 
100 

100 
10 
100 

100 
100 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 7.2 นักเรียนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 

ทำให้โรงเรียนและชุมชนเป็นโรงเรียนและชุมชนที่น่าอยู่ 
 7.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการแยกขยะเป็นประเภทก่อนทิ้ง 
 7.4 นักเรียนนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองและขยายวงกว้างต่อไป(นางสาวเณศรพี   
 
 
ถนอมสินทรัพย์)                                              (นายสนั่น ไชยหงษ์)   

    ผู้รับผิดชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ   
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โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-1๓  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ     แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.2.2  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี   3.1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     3.2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหสั KPI ที ่ 1.1, 2.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละ 100 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละ 40 ของผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละ 40 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวชี้วัด 3.7 ร้อยละ 10 ของสถานศึษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 ตัวชี้วัด 3.8 ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางยุวดี   ทองคำ,นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นายอนุวัตร  ธิระมาร,  

       นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  
ระยะเวลาการดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2564  -30 กันยายน 2565 
งบประมาณ   ๘3,440 บาท         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการจัดสรรงบประมาณจากโครงการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้ อง
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
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สังคม เป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรวมถึงการมีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ส่งผล
ผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

 
1. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
  2.2  เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
  2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ ความถนัด และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
  2.3  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้นำ ผู้ตาม ฝึกแสดงความคิดเห็น 
และฝึกความรับผิดชอบ   
  2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม 
  2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพ่ือสังคม และประเทศชาติ 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต  (Outputs) 
  3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้
พัฒนาตนเอง 
       3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
       3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 80 ค้นพบความสนใจ ความถนัด และได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริ เริ่ม   
สร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตน  
       3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิ ต และ
เสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรมผ่านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
       3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
  
 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       3.1.1  ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
       3.1.2  ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
       3.1.3  ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ ความถนัด และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นความสามารถ
พิเศษของตน  
       3.1.4  ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมด้านศีลธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต   
       3.1.5  ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

4. การดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ✓    ผู้อำนวยการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการตาม

กิจกรรมต่อไปนี้ 
✓ 
 

   
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และคณะครูทุกท่าน 

3. กิจกรรมชุมนุม     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

- จดัทำเอกสาร   
- ใบสมัครชุมนุม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  
- วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม  
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 

✓ 
 

240 
๑๒๐ 

 
960 

 

 
 
 
 
✓ 

และคณะครูทุกท่าน 

4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  ๑๒๐    

 
- ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม  
- ค่าวิทยากร 

 ✓ 
✓ 

  
 

 - ค่าอาหาร (ใช้งบโครงการอาหารกลางวัน)  ✓    
 - ค่าอาหารว่าง 74 คน x ๓๐ บาท x ๑ วัน  2,22๐    

5. 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
สำรอง 

    
นางยุวดี  ทองคำ 

 
 
 
 
 
 
 

- หนังสืออนุญาตผู้ปกครอง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพกิจกรรมการเข้าค่าย  
- ค่าอาหาร  (ใช้งบโครงการอาหารกลางวัน) 
- ค่าอาหารว่าง (๖๔ คนx 3๐ บาท x ๑ วัน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์   
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 12๐ 
✓ 
✓ 
✓ 

๑,๙๒๐ 
✓ 

120 

 
 
 
 
 
 
 

 

และคณะ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
       

       
๖. กิจกรรมแนะแนว     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - จัดทำเอกสารตลอดปี ✓ ✓ ✓ 120 และครูประจำชั้น 

๗. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ภาพกิจกรรม 
  ✓ 

✓ 
 

 
และคณะ 

๘. กิจกรรมวันราชสดุดีลูกเสือ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ภาพกิจกรรม 
 

 
  ✓ 

✓ 
และคณะ 

 
๙. กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษา

ปฐมวัย   
    น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ  

และคณะ 
 -  หนังสืออนุญาต 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา  
-  ค่าเข้าชมทัศนศึกษา  (40คนx100บาท) 
-  ค่าพาหนะ 
-  ค่าอาหาร  (งบอาหารกลางวัน) 
-  ค่าอาหารว่าง 40คนx 3๐ บาท x ๑ มื้อ 

   120 
✓ 
✓ 

4,๐0๐ 
3,000 
✓ 

๑,20๐ 

 

1๐. กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  1-6     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 
 
 
 
 
 
 
. 

- หนังสืออนุญาต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา  
- ค่าเข้าชมทัศนศึกษา (๑38คนx100บาท)   
- ค่าพาหนะ 
- ค่าอาหาร  (งบอาหารกลางวัน) 
- ค่าอาหารว่าง ๑38คนx 3๐ บาท x ๑ มื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 

120 
✓ 
✓ 

13,800 
๑4,๐๐๐ 
✓ 

๔,140 

 

และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



95 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
๑๑. 
๑๒. 

 
๑๓ 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา 
กิจกรรมบางไกรนอกมารยาทงาม 
ตามวิถีไทย 
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  
๑๓.๑ การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๓.๒ การแข่งขันระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

✓ 
 
 
✓ 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

✓ 
✓ 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร และคณะ 

น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
และคณะครูทุกท่าน 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และคณะครูทุกท่าน 

14 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
- ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Online,On-demand,On-
Hand 
-ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ Covid-
19 เชิงรุกและป้องการการแพร่ระบาดของ
เชื้อ Covid-19 

 
 
 

2,000 
 
 

1๕,000 

 
 
 

2,000 
 
 
✓ 

 
 
 

2,000 
 
 

14,000 

 
 
 

2,000 
 
 
✓ 

 
 
 

นายอนุวัตร ธิระมาร 
 
 
น.ส.จิราพร ทองหนูนุ้ย 
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 

14 นิเทศ กำกับ  ติดตาม   ✓  ✓ ผู้อำนวยการ 
15 รายงานผลการดำเนินงาน    ✓ น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

รวม ๘3,44๐  
 
 5. งบประมาณที่ใช้ 
     5.1 เงินงบประมาณ  
   งบเงินค่าจัดการเรียนการสอน   จำนวน        -  บาท 
   งบเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จำนวน             83,440 บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ     จำนวน       -     บาท 
         รวม            83,440 บาท 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

๑ กระดาษ A๔/๘๐ แกรม ๑๐ รมี ๑๒๐ ๑,๒๐๐ 
๒ วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมชุมนุม ๘ ชุมนุม 12๐ 960 
๓ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 

- ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 
๒ วัน 

74 คน 
 

๓๐ 
 

2,220 
๔ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ๑ วัน   
 - ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ ๖๔ คน ๓๐ ๑,๙๒๐ 

๕ กิจกรรมแนะแนว 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและช่วยหลือนักเรียน  

 
- 

 
- 

 
- 

๖ กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย 
- ค่าเข้าชมทัศนศกึษา  
- ค่าพาหนะ  
- ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ 

๑ วัน 
40 คน 
1 คัน 

40 คน 

 
10๐ 

3,000 
3๐ 

 
4,๐0๐ 
3,000 
๑,20๐ 

๗ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  1-6 
- ค่าเขา้ชมทัศนศึกษา   
- ค่าพาหนะ 
- ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ 

๑ วัน 
๑38 คน 

๒ คัน 
๑38 คน 

 
10๐ 

๗,๐๐๐ 
3๐  

 
13,80๐ 
๑๔,๐๐๐ 
๔,14๐ 

๘ กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  
๘.๑ การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.๒ การแข่งขันระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

- 
 
- 
 

 
- 
 

๙ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 
9.1 วัสดุ อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
9.2 วัสดุ อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ Covid-19 เชิงรุก
และป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 

  
 
 

8,000 
29,000 

 
 
 

8,000 
29,000 

     
รวม ๘3,440 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลผลิต (Output) 
1.  ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ  นำความรู้และ  
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
2.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเพ่ิมพูนประสบการณ์เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
3.  ร้อยละของผู้เรียนที่ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และได้รับการส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตน  
4.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการ 
ดำเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรมผ่านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
5.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 

 
80 

 
100 
80 

 
100 

 
 

80 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1.  ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง 
     2.  ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
     3.  ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็น    
ความสามารถพิเศษของตน  
     4.  ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมด้านศีลธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต   
     5.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพ่ือสังคม  และประเทศชาติ 

 
100   
100   
100 

 
100 
100 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

7. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ  นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนา
ตนเอง 
  7.2  เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
  7.3  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของตน  
  7.4  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดีเด่นของความเป็นประชาธิปไตย  เป็นผู้นำ  ผู้ตาม  ฝึกแสดงความ
คิดเห็น และฝึกความรับผิดชอบ 
  7.5  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  จริยธรรม 
  7.6  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพ่ือสังคม  และประเทศชาติ                    
  
 
 
 
 
  ( นางสาวพินทุสร  แสงเนตร )      ( นายสนั่น ไชยหงษ์ )  
               ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

โครงการ  จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง                          รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-14          
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
มฐ. ที ่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 1.2.2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.3.3   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1.2.4   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มฐ. ที ่ 2  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้                        
       อย่างมีคุณภาพ 

มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
                                     ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

       การจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒

  
รหัส KPI ที ่ 1.2 , 1.3 , 3.2, 3.3  
  1.2 ร้อยละของครูละบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทาง  ในการจัดการภัยพิบัติ  และภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 
 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal)   
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 3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพิกุล  สีมาเพชร , นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง    
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565               
งบประมาณ   2,000  บาท 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางดำรงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไป ที่เน้นการเจริญเติบโตที่ค่อย ๆ 
เกิดข้ึนตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคง และเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
ในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ  โรงเรียนจึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
2.3  เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ               

ในการจัดการเรียนรู้ 
2.4  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

  3.1.1 ร้อยละ  100  ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  3.1.2  ร้อยละ  100  ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.1.3  ร้อยละ  85  ของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน  

  3.1.4  ร้อยละ  100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
  3.1.5  ร้อยละ  100  สถานศึกษาที่ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี)  

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.2.3 โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการประเมิน 
  3.2.4 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม 
  3.2.5 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6 ครั้ง/ปี)  
           
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ       

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ✓    นางสาวพิกุล  สีมาเพชรและ
คณะครู 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานและคณะ
ดำเนินการตามกิจกรรมต่อไปนี้ 

✓ 
 

   นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

3. กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
ตามแนวคดิศาสตร์พระราชา             
สู่การพัฒนาชุมชน 

 
 

300 

 
 
✓ 

 

 
 

300 

 
 
✓ 
 

 
 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชรและ
นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 

 - กิจกรรมศาสตร์พระราชา 500 ✓ 500 ✓ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
 - กิจกรรมโครงคุณธรรม                   

ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา 
✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

 - กิจกรรมรู้จด  รู้จริง  รู้จ่าย 400 ✓ ✓ ✓ นางสาวพิกุล  สีมาเพชรและ
นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 

4 กิจกรรมเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- วัดบางไกรนอก 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
 - วัดอุทยาน ✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 
 - วัดไทยเจริญ ✓ ✓ ✓ ✓  

6. นิเทศ กำกับ ติดตาม   ✓  ✓ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

7 สรุปรายงานผล  ✓  ✓ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

รวม 2,000 
 
5.   งบประมาณที่ใช้ 
       5.1 งบประมาณจากราชการ   จำนวน   -       บาท 
         5.2 งบประมาณภายนอก   จำนวน      -          บาท 

 5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    2,000      บาท 
       รวม   2,000       บาท   
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ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 วัตถุดบิในการทำน้ำยาอเนกประสงค์   1,329 
 -สับปะรด 6 กิโลกรัม 40 240 
 -น้ำตาลทรายแดง (แบบใส่เฉาก๋วย) 6 กิโลกรัม 22 132 
 -ใบชา 3 ม้า 2  กล่อง 30 60 
 -N 70 6 กิโลกรัม 70 420 
 -เกลือ 3 กิโลกรัม 19 57 
 -น้ำมันหอมระเหย  กลิ่นส้ม  ขนาด 90 ml 1 ขวด 420 420 

2 สติกเกอร์กันน้ำ  ขนาด  A 4   1 เล่ม 158 158 
3 กระดาษ A 4  180  แกรม 4 รีม 120 480 
4 ไส้แฟ้มA4 1 แพ็ค 25 25 
5 ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์10 1 กล่อง 8 8 

รวมทั้งสิ้น 2,000 
 
6.    การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. ร้อยละของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน  
4. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  

ศิลปะ  วัฒนธรรม  
5. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน  
6. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำ

บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  

 
100 

 
100 

 
85 

100 
 

100 
 

90 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ          

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการประเมิน 
4. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปะ  

วัฒนธรรม 
5. โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 
6. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  

 
 

ทุกคน 
 

โรงเรียนมีการจัดการศึกษา 
ผ่านการประเมิน 

ทุกคน 
 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ  90 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
7.3  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ               

ในการจัดการเรียนรู้ได้รับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ และภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
                             ( นางสาวพิกุล  สีมาเพชร) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

     ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-15 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ      แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.๒ 
 ตัวชี้วัด 4.๒ สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่อ
งานอ่ืน ๆ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์, นางสาวปาณิสรา คำมูล 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕          
งบประมาณ    26,400  บาท 
_____________________________________________________________________________
_ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารการศึกษาตามหลักการ 4M ได้แก่ การบริหารคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้น วัสดุ อุปกรณ์เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีการจัดหาเพื่อเป็นองค์ประกอบใน
การจัดทำสื่อการเรียนการสอน  ในทางบริหารนั้นถ้าหากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ด้านอื่น โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการวางแผนการ
ใช้งบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดทำสื่อ การเรียนการสอน ทางโรงเรียน
จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือให้ครูมีวัสดุอุ ปกรณ์ไว้ใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Out puts)  
             3.1.1 ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความต้องการการใช้งานของโครงการ
ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ 
   3.1.2 ร้อยละ 95 ของครูมีวัสดุ อุปกรณ์ไว้ใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน และจัดการเรียนการ
สอน 
      3.2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
             3.2.1 การบริหารจัดการวัสด ุอุปกรณ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 ครูมีสื่อการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 
 

3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดทำข้อมูลในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามความต้องการของครู 
นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 

16,400 
 

 
 
✓ 
✓ 

10,000 
 

 
 
 

 
 

✓ 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
 

น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
น.ส. กนิษฐา  วรรณวงษ ์
น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 

 
 รวม 26,400    

 
5. งบประมาณ 
      5.1 งบประมาณจากราชการ         จำนวน   26,400   บาท 
      5.2 งบประมาณจากภายนอก               จำนวน  -   บาท 
  5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    - บาท 
                                               รวม    26,400   บาท 
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 45  รีม 120 5,400 
2 กระดาษ A4  70 แกรม ๓0  รีม 110 3,300 
3 ไส้แฟ้ม   ๑๐  ห่อ 25 250 
4 กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม  ๕ ห่อ 150 750 
5 กาวสองหน้าแบบบาง 0.5 นิ้ว   ๒0 ม้วน 20 400 
6 กาวสองหน้าแบบบาง ๑ นิ้ว   ๒0 ม้วน 40 400 
7 กระดาษการ์ดสี 120 แกรม   5 รีม 120 600 
8 ลวดเสียบกระดาษ  ๓ กล่องใหญ่ 240 720 
9 แผ่นเคลือบพลาสติก  2 ห่อ 500 1,000 

10 กระดาษเทาขาว  ๒๐ แผ่น 15 300 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
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11 กระดาษโปสเตอร์สีบาง   ๒0 แผ่น 12 240 
12 ชอล์ก เขยีนกระดาน ขาว   ๒๔ กล่อง 30 720 
13 ชอล์ก เขียนกระดาน สี   2๔ กล่อง 35 840 
14 สติกเกอร์ใส  A4  ๒  ห่อ 190 380 
15 กระดาษสติกเกอร์  A4  2 ห่อ 250 500 
16 ลูกแม็กเบอร์๑๐  ๒ กล่องใหญ่ 2 กล่องใหญ่ 240 480 
17 ลูกแม็กเบอร์๓๕  ๑ กล่องใหญ่ 1 กล่องใหญ่ 360 360 
18 ลูกแม็ก T3-1๐  ๑ กล่องใหญ่ ๑ กล่องใหญ่ ๖๐๐ ๓00 

19 สันรูดA๔ ขนาด ๕ มม.  ๔ โหล ๔ โหล ๕๕ 2๒0 

20 สันรูดA๔ ขนาด ๑๐ มม.  ๔ โหล ๔ โหล ๖๐ ๒๐0 

21 ซองน้ำตาลขยายข้าง ๑๐x๑๔ นิ้ว (๕๐ซอง) ๑ ห่อ ๓๐๐ ๓๐๐ 
22 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน-แดง อย่าง   ๑๐ แท่ง ๒๕ ๒๕0 
23 เทปใส ๑ นิ้ว ๒ กล่อง ๒๕0 ๕00 
24 แปรงลบกระดาน  ๒๕ อัน ๒๐ ๕๐0 
25 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 หลอด 3,745 7,490 

รวมทั้งสิน้ ๒6,400 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs)  

1. ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความต้องการการใช้งานของ
โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ 

2.  ร้อยละ 95 ของครูมีวัสดุ อุปกรณ์ไว้ใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน และ
จัดการเรียนการสอน 

 
95 

 
95 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีสื่อการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
95 
95 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 การบริหารจัดการงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และใช้

ในโครงการตามแผนปฏิบัติการต่าง ๆ 
7.2 ครูมีสื่อการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 

( นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น)            
     ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
 
 
    
    ( นายสนั่น ไชยหงษ์)              
       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ           แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-16 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่2.1,2.3,4.3 
 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละ 100 อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละ 40 ของผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕          
งบประมาณ    ๒๔0,611.86 บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนโยบายทาง
การศึกษาที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษากับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณตามจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐานดังนั้น
ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการ
รองรับนโยบายการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 
2.3 เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการใช้เงินอุดหนุน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs)  
 3.1.1  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
 3.1.2  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าหนังสือเรียน  
 3.1.3  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 
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 3.1.4  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 3.1.5  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
3.2.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่าหนังสือเรียน    
3.2.3 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน                         
3.2.4 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.2.5 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียด 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
การจัดสรรงบประมาณโครงการ
การสนับสนุนการการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

- ค่าจัดการเรียนการสอน 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
✓ 
 
 
 
✓ 
✓ 

3๒,959 
๖๑,680 
✓ 
 

 
 
 
 
 
✓ 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 
 
 
 
✓ 

๑๑๓,013.86 
3๒,959 

 
✓ 
 

 
 
 
 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.พินทุสร แสงเนตร, 
น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 

 
 
 

(ปี 2564 : 32,502.86) 
(ปี 2564 : 4,098) 

 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

 รวม ๒๔0,611.86  
 

หมายเหตุ นักเรียนระดับช้ันอนุบาล จำนวน ๔๐ คน และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จำนวน ๑38 คน 
 
5. งบประมาณ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

      5.1 งบประมาณจากราชการ (เรียนฟรี) จำนวน    ๒๔0,611.86      บาท 
      5.2 งบประมาณจากภายนอก          จำนวน       -           บาท 
                                        รวม    ๒๔0,611.86      บาท 
 
 
 
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) ราคารวม(บาท) 

๑ ค่าหนังสือเรียน 
- ก่อนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ 
- ระดบัประถมศึกษาปีที่ ๔ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

 
40 ชุด 
๒๒ ชุด 
๒๒ ชุด 
๒0 ชุด 
21 ชุด 
31 ชุด 
22 ชุด 

 
๒๐๐ 
๖56 
๖50 
๖53 
707 
๘46 
๘59 

 
8,0๐๐ 

๑4,432 
๑๔,300 
๑3,060 
14,847 
2๖,226 
18,๘98 

รวม 109,763 
๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

- ก่อนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา 

 
40 คน 

๑38 คน 

 
๓๐๐ 
๓๖๐ 

 
๑๒,0๐๐ 
49,680 

รวม ๖1,๖8๐ 
๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน  

- ก่อนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา 

 
40 คน 

๑38 คน 

 
๒๐๐ 
๓๙๐ 

 
8,0๐๐ 

๕3,820 
รวม ๖1,82๐ 

รวมทั้งสิ้น 233,443 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
1. ผลผลิต (Out  puts) 
  1. ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  
  2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าหนังสือเรียน 
  3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน                                   
  4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                         
  5. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
100 
100 
100 
100 
100 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
   1. นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  
   2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเป็นค่าหนังสือเรียน                         
   3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน                         
   4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน                     
   5. นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
100 
100 
100 
100 
100 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
7.2 นักเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ 
7.3 โรงเรียนเบิกจ่ายงบประมาณเงินสนับสนุนการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 
 ( นางสาวพินทุสร  แสงเนตร)         ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ    สร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ  รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-17 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
มฐ. ที ่1 ตวับ่งช้ีที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1.2.1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
   1.2.2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   1.2.3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

มฐ. ที ่3 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่1.1, 1.2, 1.3, 3.7, 3.8, 4.3 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมกับรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่  ทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของครูละบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทาง  ในการจัดการภัยพิบัติ  
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal)   

ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal)       

ตัวชี้วัด 3.7  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา  
ตัวชี้วัด 3.8  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล     
ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA ร้อยละ 50 

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565               
งบประมาณ   10,000 บาท 
 
 
 



113 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด้าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้อง              
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที ่ 10 ซึ ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้ร ัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือ
กับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส้าหรับเยาวชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุ กคน มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนวิถีพุทธ
ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
พัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา  
และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร  ช่วยกันพัฒนาดำเนิน                             
การจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต  ถีการเรียนรู้  วิถีวัฒนธรรมต่างๆตามหลัก “ไตรสิกขา”                      
ที่นำไปสู่ “ปัญญา”วิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขา ทั้ง  3 ด้าน  ทั้งหมดนี้เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ             
ตนตามหลักทางพระพุทธศาสนา  และรู้จักหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่น              
ในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและ  
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน   
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รบัผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม   
  2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  2.6 เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.7 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
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  2.8 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                    
ในโรงเรียนลดลง 
  2.9 เพ่ือให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับ                      
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
  2.10  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
  2.11  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  คร ู และผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน            

ทุกโรงเรียน” 
3.1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.1.4 ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนที ่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง               

มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธร รม อัตลักษณ์             
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   

3.1.5 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

3.1.6 ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.7 ร้อยละ 100 ของจํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

3.1.8  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง 

3.1.9 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการบูรณาการกบัการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3.1.10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรยีนรู้                  
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

3.1.11 ร้อยละ 80 ของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม                  
ตามแนวทางวิถีพุทธ 
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3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3.2.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3.2.3 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม   

3.2.5 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

3.2.6 สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.7 สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 3.2.8  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
โรงเรียนลดลง 
 3.2.9 นักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการ
กับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 3.2.10 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทาง             
วิถีพุทธ 
 3.2.11  นักเรยีน  ครู  และผู้บริหารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 
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4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                    
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้                      

✓ 
 

   น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
และคณะครู 

2. - กิจกรรมหน้าเสาธง       
 -  กิจกรรมเพ่ือนไหว้เพ่ือน น้องไหว้

พ่ีศิษย์ไหว้ครู 
✓ ✓ ✓ ✓ คุณครูทุกท่าน 

 -  กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
   - วาทะธรรมตามรอยพระราชดำรัส ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
 - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 

 
✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

น.ส.แก้วใจ จำปาทอง 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม      
 -  สวดมนต์  ทำสมาธิเช้า-เย็น ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

คุณครูทุกท่าน 
 - สวดมนต์ประจำสัปดาห์ ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

และคุณครูทุกท่าน 
 - ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์ 

ในวันธรรมสวนะ 
✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

และคุณครูทุกท่าน 
 - การรักษาศีล  5 ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

และคุณครูทุกท่าน 
 - การใสชุดขาวในทุกวันพระ ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

และคุณครูทุกท่าน 
 - การรับประทานอาหารมังสวิรัติ ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.จิราพร  ทองหนูนุ้ย 

และคุณครูทุกท่าน 
 - กิจกรรมรักษ์ห้องเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ คุณครูทุกท่าน 
 - กิจกรรมประกวดห้องเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

และคุณครูทุกท่าน 
 - กิจกรรมนักออมน้อยและ                    

กิจกรรมรักการออม 
✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

และคุณครูที่รับผิดชอบ 
 - การจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ           

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา                 
ทุกกลุ่มสาระ 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
และคุณครูทุกท่าน 

 - กิจกรรมจิตอาสาน้อย ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
และสภานักเรียน 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 - กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
(ชากังราว)                

5,000    น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
น.ส.แก้วใจ  จำปาทอง 

 - กิจกรรมคนดีศรีเมืองนนท์ ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
 - กิจกรรมส่งเสริมความดี ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
 - กิจกรรมโฮมรูม ✓ ✓ ✓ ✓ คุณครูประจำชั้น 
 - กิจกรรมสอบธรรมะ ✓    น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
 - กิจกรรมพระช่วยสอน   ✓ ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
 -  กิจกรรมวันไหว้ครู 500    น.ส.เณศรพี ถนอมสินทรัพย์ 
 -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6  3,000   น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   

ระดับชั้นเรียน   
1,500 ✓  ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

 
3. นิเทศ   กำกับ  ติดตาม ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้อำนวยการ 
4. สรุปรายงานผล  ✓  ✓ น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

รวม 10,000 
 
5. งบประมาณที่ใช้                             
     5.1 เงนิงบประมาณ     จำนวน    5,000 บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ (บ.เฉาก๊วยชากังราว)  จำนวน    5,000     บาท 
         รวม  10,000 บาท 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   1,500 

1 กระดาษ A4/80 g 4 รีม 120 480 
2 กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิ้ว 8 20 160 
3 กระดาษเทาขาว 12  แผ่น 15 180 
4 สีไม้คลอรีน 2 หัว 60 สี 1 กล่อง 400 400 
5 สีเมิจิก 2 หัว  ตราม้า  12 ส ี 1 กลอ่ง 200 200 
6 กาว TOA 16 ออนซ์ 2 กระปุก 40 80 
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6   3,000 

7 ปกใส่วุฒิบัตร สีเขียว 40 เล่ม 60 2,400 
8 กระดาษการ์ดขาว A4  150 แกรม 1 ห่อ 140 140 
9 กระดาษโปสเตอร์สี  2 หน้า  แบบบาง 3  โหล 80 240 

10 แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 1  ห่อ 220 220 
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ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

 กิจกรรมวันไหว้ครู   500 
 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 

(ชากังราว)                
  5,000 

 รวมทั้งสิ้น  10,000  
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน            
ทุกโรงเรียน” 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง               
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

6. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

8. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง 

9. ร้อยละของนักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

100 
 
 
 
 

80 
 
 
 

ดำเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

ดำเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

80 
 

80 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต (Outputs) ต่อ 
10. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทท 
11. ร้อยละของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

พฤติกรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 

 
ดำเนินการตามนโยบาย 

 
80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราชปณิธาน และ          

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมอืง มีหลักคิดท่ี

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม   

5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 
ดำเนินการตามนโยบาย 

 
ดำเนินการตามนโยบาย 

ทุกคน 
 

ทุกคน 
 
 
 
 

ทุกคน 
 

 

6. สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศกึษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    มีทัศนคติ ที่ดีต่อ
บ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

8. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง 

9. นักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

ดำเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

ดำเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

ทุกคน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลลัพธ์ (Outcomes)  ต่อ 

10. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราชปณิธาน และ          
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

11. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุก
โรงเรียน” 

12. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

13. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม   

14. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทีม่ีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 
ดำเนินการตามนโยบาย 

 
ดำเนินการตามนโยบาย 

ทุกคน 
 

ทุกคน 
 
 
 
 

ทุกคน 
 

 

15. สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระ ปรเมนทรรามาธิบดศีรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

16. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    มีทัศนคติ ที่ดีต่อ
บ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

17. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงคใ์นโรงเรียนลดลง 

18. นักเรียนที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

19. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

20. นักเรียน  ครู  และผู้บริหารที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมตาม
แนวทางวิถีพุทธ 

ดำเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

ดำเนินการตามนโยบาย 
 
 
 

ทุกคน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

ดำเนินการตามนโยบาย 
เพ่ิมข้ึน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีน้อมนําพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย   ด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

7.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน ทุกโรงเรียน” 
7.3 ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ

ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครวั ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   

7.5 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

7.6 สถานศึกษาน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.7 สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง ความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดี
ต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

7.8 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                    
ในโรงเรียนลดลง 

7.9 นักเรียนสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับ                      
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 7.10 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 7.11 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
 
 
 
 

(นางสาวพิกุล  สีมาเพชร)       (นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ  
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โครงการ    STEM Education    รหสักลุ่มงาน  วชก. 1-1๘ 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ    แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มฐ. ที่  1ตัวบ่งชี้ที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    3.2    ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหัส KPIที ่๓.๓, ๓.๔, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๙ 

ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัด ๓.๔ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ตัวชี้วัด ๓.๘ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาตามพหุปัญญารายบุคคล 
ตัวชี้วัด ๓.๙ จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางยุวดี ทองคำ,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, 
  นางสาวปาณิสรา คำมูล 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔– 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ    ๓,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.หลกัการและเหตุผล 
      คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพื้นฐานที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษา โดยกำหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แต่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน
ส่วนใหญ่ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและจากการที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศโดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการ
จดัการเรียนการสอนแบบนี้ว่า STEM Education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การการคิดแก้ปัญหา
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณากา
รสหสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education 
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 2.2  เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education 
โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคลต้นแบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการเรียนการสอน
แบบ STEM ของโรงเรียนต่อไป 
 
3.เป้าหมาย 
       3.1ผลผลิต 

 3.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3.1.2 นักเรยีนสามารถสร้างโครงงานและได้ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้น 
 3.2 ผลลัพธ์ 

 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3.2.2 ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือยกระดับ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 3.3.3 ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะ
เต็มศึกษา 
 
4.กิจกรรมการดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
 4. 
5. 
 6. 
 7. 
 
 8. 
 9. 

ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน 
สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
จัดส่งครูเข้าร่วมอบรม STEM Education 
จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนในชั้นเรียน 
จัดกิจกรรม STEM Education ในชั้นเรียน 
จัดประกวดแข่งขันโครงการ STEM 
Education 
กำกับ ติดตาม/นิเทศ 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 
 

 

 ✓ 
 

 

 
 
 
 

๒,๐๖๐ 
✓ 

๙๔๐ 
 
 

 
 
 
 
 
✓ 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 

ผู้บริหาร 
นางสาวกนิษฐา
นางสาวกนิษฐา
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวกนิษฐา 

นางยุวดี 
ครูทุกคนในโครงการ 

 
ผู้บริหาร 

นางสาวกนิษฐา 

 รวม ๓,000   บาท  
 
5.งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ จำนวน ๓,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จำนวน - บาท  
  รวม ๓,000 บาท  
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ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g  6รีม 120 720 
2 กระดาษขาว 150 g 2 รีม 150 ๓00 
3 กระดาษเทาขาว 10 แผ่น 14 140 
4 ปากกาเคมีตราม้า แพ็ค 12สี 1 กล่อง 150 150 
๕ สีไม้คลอรีน 24 สี 3 กล่อง 120 360 
๖ กาว UAU stick 6 แท่ง 65 3๙๐ 
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มในการส่ง

ประกวดแข่งขันโครงการ STEM 
Education 

  940 

 รวมทั้งสิ้น   ๓,๐๐๐ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต  
1.นักเรียนได้รับส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.นักเรียนสามารถสร้างโครงงานและได้ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้น 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์  
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดย
ระบบสะเต็มศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะเป็นอย่างดี       

 7.2  ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษาและได้
สื่อนวัตกรรมเพ่ือไปใช้ในการเรียนการสอน 
       

 
 

        ( นางสาวกนษิฐา  วรรณวงษ์ )                                               ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ       ผู้อนุมัตโิครงการ  
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โครงการ         โรงเรียนสีขาว    รหัสกลุ่มงาน   วชก. 1-19 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ    แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มฐ. ที่. 1 ตัวบ่งชี้ที่   1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.2.4   สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
รหัส KPI ที ่1.3, 1.4 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย
ต่างๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย, นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น ,นายอนุวัตร  ธิระมาร,  

นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางยุวดี  ทองคำ, นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ, 
นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช,นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์, นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์,  
นางกัญจนา  บัวพุ่ม   

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน  2565 
งบประมาณ 2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึ กษา
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว ให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ     
ยาเสพติดและอบายมุข มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข จึงได้จัดทำ 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและ
เป้าหมายของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม 
          2.2  เพื่อให้นักเรียนในห้องเรียนดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
  2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำประจำห้องและครูที่ปรึกษาบริหารจัดการ  การอบรม    
การสนับสนุนกิจกรรมและติดตามประเมินผล  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 
 3.1.1 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้วิธีการป้องกันยาเสพติด 
 3.1.2 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 3.1.3 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงจาก
บุคคลภายนอก 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 3.2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
 3.2.2 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด 
 3.2.3 ครูและนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ 
 3.2.4 นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 3.2.5 นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไป 
 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้  
- จัดกลุ่มอาสาสมัครแกนนำในห้องเรียนดู

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

✓ 
✓ 
 
 

 

 
 
 
✓ 

 

  นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
และคณะครู 

3. จัดกิจกรรม      
 - กิจกรรมหน้าเสาธง 

- กิจกรรมในห้องเรียน 
- ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 

นางยุวดี  ทองคำ และและ
คณะครู 

 - ค่ากระดาษทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
(กระดาษA4 2 รีม )  

- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 

 500  
 

500 
 

  

 - กิจกรรมโรงเรียนสีขาว   1,000   
4. 
5. 

นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

รวม 2,000  บาท  
5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 งบประมาณจากราชการ จำนวน 2,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จำนวน - บาท  
                รวม 2,000 บาท 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. กระดาษ A4/80g 5 120 600 
2. กระดาษการ์ดขาวA4/120g 2 120 240 
3. กระดาษปกสี 120g 2 120 240 
4. กระดาษขาว เทา บาง 15 15 225 
5. สีไม้คลอรีน 24 สี 2 120 240 
6. กาว2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว  2 20.50 41 
7. ปากกาเคมีสีดำ 3 15 45 
8. ปากกาเคมีสีน้ำเงิน 3 15 45 
9. ฟิวเจอร์บอร์ด65x112ซม. 3 60 180 

10. ลูกแม็กซ์เบอร์35 2 12 24 
11. กาวTOA 16 ออนซ์ 3 40 120 

รวม   2,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต(Outputs) 

1.  ร้อยละของครูสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการยาเสพติด 
2.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
3.  ร้อยละของนักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด   

 
100 
100 
100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 
2, นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ชอบ 
3. นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด อุบัติเหตุ โรคภัยและปัญหาทางเพศ 

 
ทุกคน 
ทุกคน 
ทุกคน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนนำไปปฏิบัติตามที่ได้รับความรู้จากคุณครู 
 7.2 นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้อ่ืนได้ 
 7.3 นักเรียนจะต้องเป็นผู้นำในอนาคตข้างหน้า 
 
 
 
 
   (นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย)                                        (นายสนั่น  ไชยหงษ์)    
     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   สานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)  รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-2๐ 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ         แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มฐ. ที ่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

     1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน       
      ความคิดเหน็และแก้ปัญหา 
     1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มฐ. ที ่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้  
                      ในชีวิตได้ 
     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
      จัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
รหสั KPI ที ่๒.๑, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 
 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละ 100 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละ 40 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 ตัวชี้วัด 3.4 ร้อยละ 42.33 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
 ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพินทุสร แสงเนตร,นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ, นางสาวปาณิสรา  คำมูล 
   นายอนุวัตร   ธิระมาร 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ     ๘๑,๙๓๕ บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็น
การรวมพลังระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน 19 หน่วยงานและภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อน
และยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นผ่านการดำเนินงานของ 12 คณะทำงาน ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็น
ระบบผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื ่อร่วมขับเคลื ่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย  โดยมี
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ 1) เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง
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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษา 
ทั ้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 2) เพื ่อจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือ
การศึกษาและการบริหารจัดการสื ่อ 4) เพื ่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical 
Thinking) จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ 
เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม และ 5) เพื่อยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาสู่ระดับนานาชาต ิ 
 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ที่มาจากทุกตำบลในประเทศไทย ตำบลละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนจากหลายสังกัดเพื่อเข้ารับการพัฒนาในระยะแรก จำนวน 3,322 
โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,093 โรงเรียน  โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 184 โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จำนวน 31 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน จำนวน 14 
โรงเรียน โดยจะดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอื่น ๆ ในระยะต่อไป จนครบทั้ง 7,424 โรงเรียนตามเป้าหมายของ
โครงการ  
 เนื่องด้วยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ 
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ
โรงเรียนประชารัฐขึ้น โดยมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศที่ครอบคลุม 6 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้  2) การผลิตและพัฒนาครู  3) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย  4) การบริหารจัดการ 5) การ
ประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และ 6) ICT เพ่ือการศึกษา  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการศึกษา ของโรงเรียนที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งจะเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง 
ช ุมชน หน ่วยงานต ่าง ๆ และภาคเอกชนท ี ่สนใจสามารถพ ิจารณาสน ับสน ุน และต ิดตามผลได ้อย ่ าง
ใกล้ชิด (Transparency & Monitoring & Evaluation) 

2.2 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือให้สถานศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ และมาตรฐานการศึกษา
จากทั่วโลก (Digital Infrastructure & High Standard Education Accessibility) 

2.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นสื่อ 

2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู ้สอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง (High Quality Principles & Teachers Leadership)  
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2.5 ยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  (English 
Language Capacity) 

2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
2.7 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) เพ่ิมข้ึน และมีผลการยกระดับผลการทดสอบ 

NT ที่เพ่ิมขึ้น 
3.เป้าหมาย 
      3.1 ผลผลิต 
  3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
  3.1.2 พัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้เป็น Smart Class 
  3.1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นสื่อ 
  3.1.4 ร้อยละ 63.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
ภาษาไทย  
  3.1.5 ร้อยละ 44.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
ภาษาอังกฤษ  
  3.1.6 ร้อยละ ๓๔.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
คณิตศาสตร์  
  3.1.7 ร้อยละ 45.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
วิทยาศาสตร์ 
  3.1.8 ร้อยละ ๖0.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านภาษา  
  3.1.9 ร้อยละ 61.00 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านคำนวณ
  3.1.1๐ ร้อยละ 85.00 ของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
  3.1.1๑ ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3.1.1๒ ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย 

    3.2 ผลลัพธ์ 
  3.2.1 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ภาษาไทย สูงขึ้น 
  3.2.2 คะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-net) ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
  3.2.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) คณิตศาสตร์ สูงขึ้น 
  3.2.4 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(O-net) วิทยาศาสตร์ สงูขึ้น 
  3.2.5 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านภาษา สูงขึ้น 
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  3.2.6 ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน ด้านคำนวณ สูงขึ้น 
  3.2.๗ ครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
  3.2.๘ ครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 
 
4. กิจกรรมการดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน ✓    ผู้อำนวยการ 
2. สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงการ ✓    น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
3. ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ตามตัวชี้วัด 
✓ 
 

   
ครูผู้สอนทุกคน 

 3.1 ตัวชี้วัดด้านนักเรียน  ✓ ✓ ✓ ✓ ครูผู้สอนทุกคน 
 - ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ      
 - สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
 - สร้างพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนที่ดี      
 - ปลูกฝังจิตสาธารณะของผู้เรียน      
 - ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน      
 - ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู ้ด้วย

ตนเอง 
    

 

 - ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
 - ส่งเสริมความสามารถด้านความรู้เชิงบูรณา

การ STEM 
   

 
 

 -  ส ่ ง เสร ิมความสามารถด ้ าน ICT และ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

    
 

 3.2 ตัวชี้วัดด้านครู  ✓ ✓ ✓ ✓ นายอนุวัตร ธิระมาร 
 - การพัฒนาตนเองของครู     ครูผู้สอนทุกคน 
 -  การจ ัดการเร ียนการสอนแบบ Child 

Centric 
    

 

 -  การจ ัดการเร ียนการสอนแบบ  Stem 
Education 

    
 

 - การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ      
 - การพัฒนาความสามารถด้าน ICT และ

ภาษาอังกฤษ 
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 3.3 ตัวชี้วัดด้านโรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
 - เป็นศูนย์กลางการเข้าถึง ICT และระบบ 

Digital 
    

และผู้อำนวยการ 

 - การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม      
 - โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
    

 

 ๓.๔ โครงการงบประมาณจากบริษัท ซีพี
ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

    
ครูผู้สอนทุกคน 

 - โครงการการพัฒนาทักษะ Active Learning 
ของครูและนักเรียน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๗,๕๕๕  

 - โครงการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มีมูลค่า สู่การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑๐,๐๐๐  ๙,๓๘๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

 ๓.๕ ซ่อม บำร ุงร ักษาว ัสด ุ อ ุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี 

1,๐๐๐ 1,000 1,000 2,000 น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

4 กำกับและติดตาม  ✓  ✓ ผู้อำนวยการ 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ    ✓ น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

รวม ๘๑,๙๓๕  
 
5.งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ  จำนวน   ๓,๐00  บาท 
          5.2 งบประมาณภายนอก (CP All)  จำนวน          ๗๖,๙๓๕ บาท (ยอดยกมา) 
          ๕.๓ งบประมาณภายนอก (บริจาค ) จำนวน    ๒,๐๐๐ บาท (ยอดยกมา) 
          รวม  ๘๑,๙๓๕ บาท 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

๑ กระดาษ A4 5 รีม 120 600 
2 

แผ่นเคลือบพลาสติก A4 หนา 125ไมครอน 
2 รมี 250 500 

3 
กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม 

1 รีม 160 160 

4 
กาวสองหน้าแบบบาง 0.5 นิ้ว   

5 ม้วน 20 100 

5 
สติกเกอร์ใส  A4 

2 ห่อ 190 380 
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6 
เทปโฟม 12 mm.  2 ม้วน 80 160 

7 ไส้แฟ้ม 4 ห่อ 25 100 

8 ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์  3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 
9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการการพัฒนาทักษะ Active 

Learning ของครูและนักเรียน 
- ๔๗,๕๕๕ ๔๗,๕๕๕ 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มี
มูลค่าสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- ๒๙,3๘๐ ๒๙,3๘๐ 

รวม ๘๑,๙๓๕ 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต  

1. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเข้าถึง ICT และระบบ Digital 
2. การใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 
3. นักเรียนมีค่านิยมและสุขภาวะที่ดี 
4. โรงเรียนมีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
5. โรงเรียนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
6. ร้อยละ 63 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 

ภาษาไทย 
7. ร้อยละ 44 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 

ภาษาอังกฤษ 

 
ทั้งโรงเรียน 

ครูผู้สอนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
ครูและบุคลากร 
ผู้บริหาร/คณะครู 
นร. ป. 6 ทุกคน 

 
นร. ป. 6 ทุกคน 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

 8. ร้อยละ ๓๔ ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
คณิตศาสตร์   

9. ร้อยละ 45 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 
วิทยาศาสตร์ 

10. ร้อยละ ๖0 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมข้ึน  ด้านภาษา  
11. ร้อยละ 61 ของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านคำนวณ 
1๒. ร้อยละ 85  ของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
1๓. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นร. ป. 6 ทุกคน 
 

นร. ป. 6 ทุกคน 
 

นร. ป. ๓ ทุกคน 
นร. ป. ๓ ทุกคน 

 
ครูและบุคลากร 
ครูและบุคลากร 
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1๔. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 

ผลลัพธ์  
1. รอ้ยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ภาษาไทย 

สูงขึ้น 
2. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 

ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น  
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) 

คณิตศาสตร์  สูงขึ้น 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) วิทยาศาสตร์ 

สูงขึ้น 
5. ร้อยละผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น  ด้านภาษาสูงขึ้น 
6. ร้อยละผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่เพ่ิมขึ้น ด้านคำนวณสูงขึ้น 
๗. ครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
๘. ครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้ได้ 

 
ร้อยละ 63  

 
ร้อยละ 44 

 
ร้อยละ ๓๔ 

 
ร้อยละ 45 

 
ร้อยละ ๖0 
ร้อยละ 61 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 

7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
7.3 นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) เพ่ิมขึ้น และมีผลการทดสอบ NT ที่เพ่ิมข้ึน  
7.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นผู้แนะนำและ
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  

7.5 โรงเรียนเป็นศนูย์กลางการเข้าถึง ICT และระบบ Digital 
 
 
 
 

( นางสาวพินทุสร  แสงเนตร )      ( นายสนั่น ไชยหงษ์ )  
     ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ       แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่        2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที่        3.2  ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
รหัส KPI ที ่  4.1 
  4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบ   นางยุวดี ทองคำ, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์,นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน,  

นายอนุวัตร ธิระมาร, น.ส.เพ็ญนภา   พันพินิจ,นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    5,550 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้อง 
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา 
เพ่ือนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
 งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี ้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง 
ของปัญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอื้อต่อการสร้าง 
ความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับ การพัฒนาทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลทําให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้น 
การจดจําเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของ 
ประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียน  ปรากฎอยู่ในหลายพื้นท่ี  ซึ่งมีสาเหตุจาก 
การขาดครูหรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้  ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย   ขาดสื่อ 
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและการเข้าถึงได้ลำบาก  ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย  กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก  
ท ร ั พ ย า ก ร ท ี ่ ม ี ก ร ะ จ ั ด ก ร ะ จ า ย ไ ม ่ ส า ม า ร ถ น ำ ม า ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ค ุ ้ ม ค่ า  
และการแก้ปัญหาต่างๆก็ทำได้ในวงจำกัด 
 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื ่อสารที ่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว   จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ที่จะนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดำเนินงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับ 
สนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้ งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน 
อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ 
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ประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการดำเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนา 
การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 2.2 เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
3. เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 
 3.1.1 
ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 

 3.1.2 
ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 3.1.3 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
3.2 ผลลัพธ์ 
 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
 3.2.2 

ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามากขึ้น 
 3.2.3 ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษานำมาเผยแพร่แก่กลุ่มเครือข่าย 

4. กิจกรรมการดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
 4. 
 
 5. 
  

ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน 
สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จัดซื้อ อุปกรณ ์ฮาร์ดดิสพกพา 
เพ่ือบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ 3 เครื่อง 
กำกับ ติดตาม/นิเทศ 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

✔ 
 

✔ 
 

✔ 
 

 
 

 

 
 
 

5,550 
 
✔ 

 

 
 
 
 
 
✔ 

 

✔ 
 

 
 
 
 
 
✔ 

 

✔ 
 

ผู้บริหาร 
นายอนุวัตร 

นางสาวเพ็ญนภา 
นางสาวทิพาภรณ์ 
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวเณศรพี 

 
ผู้บริหาร 
นางยุวดี 

 รวม 5,550 บาท  
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ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 ฮาร์ดดิสพกพา 3 เครื่อง  1,850 5,550 
 รวมทั้งสิ้น   5,550 

 
5. งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ  จำวน 5,550 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ)  จำนวน    -  บาท 
 5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน       -  บาท  
  รวม 5,550 บาท  
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต  

1. 
ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

2. 
ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแ
ละเหมาะสม 

3. 
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

 
100 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์  
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
2. 

ร้อยละของครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึ
กษามากข้ึน 

3. ร้อยละของครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาการศึกษานำมาเผยแพร่แก่กลุ่มเครือข่าย 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
    7.2 ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
       
 
 
              ( นางยุวดี    ทองคำ ) 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

      ( นายสนั่น   ไชยหงษ์ ) 
                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ    โรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-22 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
มฐ. ที่.. 1....ตัวบ่งช้ีที ่  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   2.1.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
มฐ. ที่.. 2....ตัวบ่งช้ีที่   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี    
                                      คุณภาพ 
มฐ. ที่.. 3....ตัวบ่งช้ีที่     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  
                                     ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
       จัดการเรียนรู ้

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 4. เพ่ิมประประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
รหัส KPI ที ่ 1.1, 2.2,3.2,3.3,3.7,4.3 
 ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด ๓.2  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด ๓.๓  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัด ๓.๗  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ตัวช ี ้ว ัด 4.๓  ร ้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ( Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ปาณิสรา คำมูล ,  น.ส. พิกุล  สีมาเพชร น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน ,น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร,นายอนุวัตร  ธิระมาร, 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ   ๑,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณา
จากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั ้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ทำการ ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกำหนดให้
สถานศึกษา                ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือ
สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.2 เพ่ือมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
2.3 เพ่ือมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                

การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
2.5 เพ่ือมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2.6 เพ่ือให้สถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

 3.1.1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

        3.1.2.  ร้อยละ 95  ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

 
3.1.3.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื ่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

  3.1.4.  ร้อยละ 90 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

  3.1.5  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
  3.1.6  ร้อยละ 12  ผู้เรียนให้มีความรู้ตามพหุปัญญา   
  3.1.7  ร้อยละ 80  ของสถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA 
  3.1.8 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุก

ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพ่ิมขึ้น   
3.2.2  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   
3.2.3  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
3.2.4  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน   
3.2.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุก

ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4  
1. 

 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                    
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้                      

✓ 
 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครูทุกคน 

2. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารวิชาการ      
    -การวางแผนการให้บริการด้านวิชาการ

ที ่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

✓ 
 

 ✓ 
 

 นายอนุวัตร ธิระมาร 
และคณะครูทุกคน 

    -การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มคีุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ปาณิสรา คำมูล 

    -กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน                        
มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต   

✓ 200 ✓  คณะครูทุกคน 

    -นักเรียนจัดทำโครงงาน/วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
   -ครูจ ัดทำวิธ ีปฏิบัต ิท ี ่ เป ็นเล ิศ(Best 
Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 
   -จัดทำแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆของโครงการโรงเรียนสุจริต 
   -สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการ                         
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องการดำ เน ินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

น.ส.ปาณิสรา คำมูล 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

 
 

น.ส.ปาณิสรา คำมูล 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครูทุกคน 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครูทุกคน 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4  
3. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงบประมาณ      

    -การวางแผนงบประมาณโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนตามแนวทาง
โรงเรียนสุจริต    

✓    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

    -ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของโรงเรียนทราบ 

✓    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

-แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามี
ส่วนร่วม 

✓    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
  -จัดทำปฏิทินการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน 

✓    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

   -แต่งตั ้งคณะกรรมการบันทึกผลการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน  และ
รายงาน แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

✓   ✓ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
4. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานบุคคล      
    -จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักใน
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต    

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

   -สรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 

 200  ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    - มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร
ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 
 

    -ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที ่เป็นแบบอย่าง                
ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -มอบรางวัลให้กับบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง                
ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

   200 
 

น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรโรงเรียน
สุจริต 

   ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -ส ่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนำผลงาน                 
ที ่เกิดจากการดำเนินงานโครงการโรงเร ียน
สุจร ิตไปใช ้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

   -เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ผลงานความสำเร็จ               
ที ่เกิดจากการดำเนินงานโครงการโรงเร ียน
สุจริต 

✓ ✓ ✓ ๒0๐ นายอนุวัตร ธิระมาร 

5. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป      
    -วิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

✓  ✓  น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

    -แต่งตั้งผู ้รับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์
ชุมชนโดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ 
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม 

✓  ✓  น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

    -สำรวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

✓  ✓  น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

    -การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคาร
สถานทีแ่ละรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 ✓  ✓ น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

   -ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

 ✓   น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

6. 
 

7. 

นิเทศ กำก ับ ต ิดตามการดำเน ินงานของ     
กิจกรรมกลุ่มงาน  4  ฝ่าย 
ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

 ✓ 
 
✓ 

 
 
✓ 

✓ 
 
✓ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนและ
หัวหน้างาน 4 ฝ่าย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนและ
หัวหน้างาน 4 ฝ่าย 
น.ส.ปาณิสรา คำมูล 

8. สรุปรายงานผลโครงการ  ✓  ✓ น.ส.ปาณิสรา คำมูล 
รวม ๑,000  

 
5. งบประมาณที่ใช้                             
     5.1 เงินงบประมาณ    จำนวน        -  บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ    จำนวน       -      บาท 
  5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    ๑,000  บาท 
      รวม  ๑,000  บาท 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 8    รีม 120 960 
2 ไส้แฟ้ม A4  2   แพ็ค 20 40 
 รวมทั้งสิ้น   1,000 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

 1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม   

 2.ร้อยละ 95  ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

 
 3. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 
ปฏิบัติได้ 

 
95 

 
 

80 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

  4.  ร้อยละ 90 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

 5.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 6.  ร้อยละ 12  ผู้เรียนให้มคีวามรู้ตามพหุปัญญา   
 7.  ร้อยละ 80  ของสถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA 
 8. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

90 
 

90 
12 
80 

ปฏิบัติได้ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ  
โปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ิมข้ึน   
      2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการ

เป็น    
 พลเมืองดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   
     3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
      4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น   
      5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ประสานความร่วมมือระหว่าง   
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
ปฏิบัติได้ 

 
ปฏิบัติได้ 

 
 

ปฏิบัติได้ 
 
 

ปฏิบัติได้ 
 

ปฏิบัติได้ 
 

 
 
 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตน

ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           

ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ

หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
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6. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ผ่านการประเมิน ITA (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

 

 
 

                  (นางสาวปาณิสรา คำมูล)   
  
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  
 
 
 
                                                                    (นายสนั่น ไชยหงษ์) 
                                ผู้อนุมัติโครงการ   
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โครงการ         พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล     รหัสกลุ่มงาน วชก. 1-23 
กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ แผนงาน       การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
มฐ. ที่.. 1 ตัวบ่งชี้ที่   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.4 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

มฐ. ที่.. ๒ ตัวบ่งชี้ที่   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มฐ. ที่.. ๓ ตัวบ่งชี้ที่     ๓.๑ จัดการเรียนรู้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน                
                                     ชีวิตประจำวัน 
   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที ่     2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุก
คน 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่2. 2, 3.2, 3.๓, 3.๗, 4.๓ 

ตัวชี้วัด 2.๒  จำนวนผูเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น  

ตัวชี้วัด ๓.2  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด ๓.๓  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัด ๓.๗  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ตัวชี้วัด 4.๓  ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวปาณิสรา  คำมูล , นางสาวพินทุสร แสงเนตร,นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ ๓,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” 
ซ่ึงเป็นนโยบายที ่สอดร ับกับคำกล่าวที ่ว ่า “จะไม่ทิ ้งใครไว ้ข ้างหลัง” โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาโรงเร ียน  
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิด
ความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมี
ค ุณภาพ ม ีความพร ้อมในการจ ัดการเร ียนการสอน ม ีอ ุปกรณ์และสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่ เอ ื ้อต่อ 
การเรียนรู ้ ผู ้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
ให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา  
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ของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู ้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิต 
ในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียน นำไปสู ่การลดค่าใช้จ่ายของผู ้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
ที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 
จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตำบลก่อน และปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่
โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอำเภอ โรงเรียนพื้นที่พิเศษ (Stand Alone) ตามลำดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
การศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลั ก 
ในการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรม
และมีความย ั ่ งย ืนสอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างโอกาสและความเส มอภาคทางส ังคม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

     ด้วยโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบลบางขุนกอง เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย  ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพภาพเพ่ิมขึ้น  โดยมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของเอกชน บ้าน 
วัด รัฐ โรงเรียน  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มี 
ครคูรบชั้นเรียน ครบทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ต่อผู้เรียน มีงบประมาณ
เพียงพอ  มีสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ  สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 

2.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีความรู้ความสามารถ และทักษ ะหลายด้าน  ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   

2.3  เพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพของครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
งานวิจัย   จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล   การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มี
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ   

2.4 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการ
ลูกเสือ  และทักษะอาชีพ  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การใช้
ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า  3  ภาษา  มีสุขภาวะที่ดี  นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ  ทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะตามศตวรรษที่  21  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
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2.5 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามพหุปัญญา 
2.6 เพ่ือให้สถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 

๓.๑.๑  ร้อยละ ๙๕  มีความพึงพอใจภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้  ระบบสารสนเทศของโรงเรียน     
        ๓.๑.๒  ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่างๆ 

                  3.1.3 ร้อยละ 100 ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
        ๓.๑.4  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรเพียงพอ  ตรงตามวิชาเอก  ครบชั้นเรียน มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และได้รับการพัฒนาความรู้  และวิชาชีพ 
         3.1.5 ร้อยละ 90  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

        ๓.๑.6  ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ มีทักษะการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า 3 
ภาษา 

มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 
   ๓.๑.7  ร้อยละ 12  ผู้เรียนให้มีความรู้ตามพหุปัญญา   
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
        ๓.๒.๑  ร้อยละ 3  ของจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 

        ๓.๒.๒  ร้อยละ 90 ของชุมชนมีความพึงพอใจ 
       ๓.๒.๓  ร้อยละ 30 ของครูมีวิทยฐานะเพ่ิมมากขึ้น 
       ๓.๒.๔  ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 
       ๓.๒.๕  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ภาษา 
       ๓.๒.๖  ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 ๓.๒.7  ร้อยละ 80  ของสถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA 
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4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอยีดโครงการ ✓    ผู้อำนวยการ 
2. 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดักิจกรรมดังนี ้
   - กิจกรรมภาษาจีน 
   - การจัดการเรยีนการสอนเชิงรกุ 
Akita Action (ภาษาไทย คณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์) 
   - ค่าเอกสาร 
นิเทศ/ตดิตาม 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
๕00 

๑,000 
 
 

272 
✓ 

 
 

1,228 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
✓ 
 
 
 
 

 

 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
✓ 

นางสาวปาณสิรา  คำมูล 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

นางสาวชฎาพร  เสาร์คำ 
นางสาวปาณสิรา คำมูล 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
นางสาวปาณสิรา  คำมูล 

ผู้อำนวนการ 
นางสาวปาณสิรา  คำมูล 

รวม ๓,000  บาท  
 
5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 งบประมาณจากราชการ จำนวน 3,000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก จำนวน      -  บาท  
                รวม 3,000 บาท 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80g 9 รีม 120 1,080 
2 กระดาษการ์ดขาว A4 180g 1 รีม 300 300 
3 แฟ้มตราช้าง ขนาด A4 2 อัน 120 240 
5 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x65ซม. ๖ แผ่น ๔0 240 
6 กาว 2 หน้า บาง 0.5 นิ้ว ๘ ม้วน ๒0 ๑๖0 
7 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดหนา(คละสี) ๒0 แผ่น ๙ ๑๘0 
8 แฟ้มตราช้าง ขนาด A4 2 อัน 120 240 
9 กระดาษเทาขาวหนา ๑0 แผ่น ๑๕ ๑๕0 

10 ไส้แฟ้มขนาด A4 4 แพ็ค ๒๕ ๑00 
11 ลูกแม็กซ์ เบอร์ 35  ๒ กล่อง ๑๒ ๒๔ 
๑๒ ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10  ๒ กล่อง ๗ ๑๔ 
13 ค่าเอกสาร    272 

รวม 3,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต(Outputs) 
      ๑.  นักเรียน  มีความพึงพอใจภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้  ระบบสารสนเทศ     
      ๒.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่างๆ 
      ๓.  ครูและบุคลากรเพียงพอ  ตรงตามวิชาเอก  ครบชั้นเรียน มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และได้รับการพัฒนาความรู้  และวิชาชีพ 
      4. ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
      5. นักเรียนได้รับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ของ สพฐ 
      6. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์  มีทักษะการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา   
มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 

 
ร้อยละ ๙๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ  ๙๕ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑. อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
๒. ชุมชนมีความพึงพอใจ 
๓. ครมูีวิทยฐานะเพ่ิมมากขึ้น 
๔. นักเรยีนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ 
๕. นักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ภาษา 
๖. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ ๙๐ 
รอ้ยละ ๓๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๙๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.1 โรงเรียนมีความพร้อมด้านหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มีครูครบชั้น
เรียน ครบทุกวิชาเอก  มีสื่อ  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ต่อผู้เรียน มีงบประมาณเพียงพอ  
มีสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุม ชนเพื ่อให้
บริการด้านต่างๆ  สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน 

๗.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะ
ผู้นำ  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีความรู้ความสามารถ และทักษะหลายด้าน  ใช้หลักการบริหารแบ บมี
ส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   

๗.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการพัฒนาศักยภาพ  และพัฒนาวิชาชีพของครูให้ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อการสอน  นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และงานวิจัย   จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล   การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ   

๗.4 นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ  และ
ทักษะอาชีพ  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล  การใช้ภาษาในการ
สื่อสารไม่น้อยกว่า  3  ภาษา  มีสุขภาวะที่ดี  นักเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติด  มีคุณธรรมจริยธรรม  
ตามอัตลักษณ์โรงเรียนและค่านิยม 12 ประการ  ทักษะด้านใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะตามศตวรรษที่  21  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
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7.5  บ้าน  วัด ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา 

7.๖  นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ตามพหุปัญญา 
7.๗  สถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA 
 
 

          
 
 
 

                                                                     ( นางสาวปาณิสรา  คำมูล )        
                          ผู้รับผิดชอบโครงการ
         

      
 
          
      (นายสนั่น   ไชยหงษ์)  
          ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   รหัสกลุ่มงาน วชก.1-24 
ตามมาตรฐาน สสวท.  

กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที ่    1. คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที ่    3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    3.2    ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหัส KPIที ่   3.3,3.4,3.6,3.9 
  3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี21 
  3.4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  3.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
  3.9 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ นางยุวดี ทองคำ, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ,นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, 

นางสาวปาณิสรา  คำมูล ,นางเพ็ญนภา   พันพินิจ , นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565      
งบประมาณ 1,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเพื่อติดตาม กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนของโรงเรียน 
รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำที่มุ่งสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ SMT ทีเ่น้นการ ลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์คิด
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปกรณ์) ให้ความสำคัญกับวิชา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษา โดยกำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของ
ชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกซ่ึงมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ และมีผล
การทดสอบระดับชาติ O-net และ NT อยู่ในลำดับต้นๆของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 และต้องการรักษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัด
ให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, LAS ขึ้นตอบสนองความ
ต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ และให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  ตลอดจนมุ่งผลิตกำลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
 

 

2. วัตถุประสงค์ 
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2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
      2.2  เพ่ือฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณากา
รสหสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่ทันสมัย 
 2.3  เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ การเรียนรู้ SMT ที่
เน้นการ ลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคลต้นแบบของ
โรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนต่อไป 
 2.4  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  O-net ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผลการสอบข้อสอบกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4                  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 2.5  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและส่งนักเรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการกับภายนอก 
3. เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

 3.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3.1.2 นักเรยีนสามารถสร้างโครงงานและได้ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้น 
 3.2 ผลลัพธ์ 

 3.2.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

      3.2.2 ร้อยละ 49.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 
คณิตศาสตร์  
      3.2.3 รอ้ยละ 46.00 ของคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) 

วิทยาศาสตร์  
           3.2.4 ร้อยละ 87 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามจุดเน้นของหลักสูตร การคิดคำนวณ 
               3.2.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
         3.2.6 ร้อยละคะแนนผลการทดสอบข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 สูงขึ้น ร้อยละ 3 
        3.2.7 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
          3.2.8 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  
 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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5.  งบประมาณ 
 5.1 เงินงบประมาณราชการ จำนวน 1,000 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ จำนวน     -       บาท 
  รวม 1,000 บาท 
 
 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 6 รีม 120 600 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขัน กิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียน 400 

 รวมทั้งสิ้น   1,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

1 2 3 4 
1. 

 
2. 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบและร่วมปรึกษาหารือ 
เสนอแนะแนวทางการดำเนินกิจกรรม 
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

- จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
- -  จัดกิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า 
- -  จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น 
- -  จัดติวสอบ ข้อสอบกลาง ในระดับชั้น ป.2 

ป.4 และ ป. 5 

✓ 
 
 
 
✓ 
✓ 
 

 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
✓ 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
 

✓ 
 
 
 
 
 

✓ 
✓ 
✓ 

 

นางยุวดี 
นายอนุวัตร 
นางสาวพินทุสร 
นางสาวกนิษฐา 
นางสาวปาณิสรา 
นางสาวเพ็ญนภา 
นางสาวจิราพร 

 
 
3. 
 
 
4. 
5. 

- จดัติวเข้ม NT ในระดับชั้น ป. 3 และ  
O-net ในระดับชั้น ป.6 
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าประกวด/แข่งขัน  
กิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียน    
นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
 

 

✓ 
 

 
 

1,000 

 

  
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
นางยุวดี  ทองคำ 

รวม 1,000 บาท  
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ผลผลิต  
1.นักเรียนได้รับส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ัง 3 กลุ่มสาระที่ทางโรงเรียน   
จัดขึ้น 

 
100 

 
100 

ผลลัพธ์  
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. นักเรยีนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
3. นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
  นักเรียนทุกคน 

 
  นักเรียนทุกคน 
  นักเรียนทุกคน 
  นักเรียนทุกคน 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะเป็นอย่างดี       

 7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน และนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
             ( นางยุวดี    ทองคำ ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

     ( นายสนั่น   ไชยหงษ์ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PLC รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-
25 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ               แผนงาน การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน          
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที ่     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
รหัส KPI ที ่1.1, 1.2, 4.2 

1.1ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกา
รเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

1.2 ร้อยละของครูบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 

 และภัยคุกคามทุกรูปแบบให้สามารถ ปรับตัวต่อโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
  4.2 สัดส่วนของ การเรียนการสอนและงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

ผู้รับผิดชอบ  นายอนุวัตร  ธิระมาร ,นางยุวดี ทองคำ , นางสาวพินทุสร  แสงเนตร , นางสาวทิพาภรณ์  มะ
หิน 

นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์,  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ      ๕,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตาม
หมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสพฐ.โดยรมต.ศึกษาธิการ ได้มุ่งหวัง
ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
ประกอบอาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว การขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูและนำมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษา
แห่งชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการ
นิเทศภายเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท และเป้าหมายของโรงเรียน 
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2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท และเป้าหมายของโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน ได้รับการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการ 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริม

ให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
  3.2.2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศ

ภายเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
            3.2.3 ร้อยละ100 ของครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
            3.2.4 ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            
           3.2.5 ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับดีและดีมาก   
           
4. การดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแต่งตั้ง
คณะทำงาน 
จัดประชุมนิเทศเรื่องการบริหารโครงการนิเทศ
ภายในเพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพงานวิชาการ กระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
PLC 
จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
-สร้างและพัฒนานวัตกรรมในการการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 
-จัดทำโครงการนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกระบวนการวิจัยและ

✓ 
 

 
 
✓ 
 
 

 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร  
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์   

 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางยุวดี ทองคำ 
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4 
5 

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
PLC 
- คัดเลือกผลงานนวัตกรรม PLC และส่งเสริมให้
ครูส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
1,000 

๓,000  
 
 
 
 
✓ 
✓ 

 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น 
 
 

ผู้อำนวยการ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

รวม ๕,000  
 
5. งบประมาณ 
     5.1 งบประมาณจากทางราชการ   จำนวน    ๕,000 บาท  
     5.2 งบจากภายนอก (เงินบริจาค)       จำนวน          - บาท 
  5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    - บาท 
                  รวม       3,000  บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. งบประมาณ ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในการการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการสร้างนวัตกรรม 

  1,000 

2. คัดเลือกผลงานนวัตกรรม PLC และส่งเสริมให้ครูส่ง
ผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ เป็น
ค่าดำเนินการจัดทำรูปเล่มถ่ายเอกสาร 

  1,000 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ  ดังนี้    
 3.1  กระดาษ A4 80 แกรม   5 รีม 120 600 
 3.2  แฟ้มตราช้าง AAA ๒ แฟ้ม ๑50 ๓๐0 
 3.3 ใส่แฟ้มเอกสาร  ๕ ห่อ ๒0 ๑๐0 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต (Outputs) 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PLC 
ขับเคลื่อนการ 

 
100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที ่ดีในการใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนการนิเทศภายเพ่ือ

ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ 
4. ครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวจิัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            
5. ครูโรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับดีและดีมาก   

 
100 

 
80 

 
100 

 
90 

 
90 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ครูมีความรู้เกี่ยวกับ“ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) เพ่ือพัฒนาตนเอง นำผลที่ได้จากการพัฒนา
มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 
 
 

 
           
                                                                                        ( นายอนุวัตร  ธิระมาร) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

     ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-26 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ              แผนงาน การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน          
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

       3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
       4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

รหัส KPI ที ่1.3, 3.3, ๔.2 
   1.3 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดระบบ 

ความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนําความรู้ ไปถ่ายทอดสู่ โรงเรียนได้ 
 3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

   ๔.2 สัดส่วนของการเรียนการสอนและงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน 
ๆ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอนุวัตร  ธิระมาร, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางยุวดี ทองคำ,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, 

นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ      ๒๕,000  บาท 
1.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา หนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้น ความสำคัญ
ของการส่งเสริมบทบาทให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  เพ่ือทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้แก่ สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้น การจะขับเ คลื่อน
แนวคิด ดังกล่าวเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผลที่ชัดเจนจากปัจจุบันสู่อนาคต ทุกภาคส่วนที่มีความ 
เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบและเดินหน้าการพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการยกระดับ 
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานของแต่ละท้องถิ ่นทั ่วประเทศให้ เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที ่มี  
ประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้าง วนิัย 
ความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์  ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพ ความ
คิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างทางความคิด อุดมการณ์และความเชื่อ รวมไปถึงการตระหนักรู้ใน คุณค่า
และสืบสานวัฒนธรรม และขนบประเพณีอันดีงามของไทย  

เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้องมีการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพ
ครอบคลุม ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านผู้เรียน จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการ
ดำรงชีวิต โดย มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะ
การใช้ชีวิต ๒. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ ในท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่ง 
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เรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนใน  
ท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ  โรงเรียน 
๓. ด้านการพัฒนาครูในโรงเรียนผ่านกิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่านรูปแบบการ ฝึกอบรม การพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นต่อวิชาชีพครูในฐานะผู้สอนและกลไกในการขับเคลื่อน ให้การจัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภาพได้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านรูปแบบการ ฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถที ่จำเป็นต่อวิชาชีพครู ให้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ โดยการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ไปช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการร่วม สังเคราะห์ และเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ
ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าทีเ่ป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่โรงเรียน  

 
3. เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (Outputs)  
3.1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและความสามารถทางการเรียนรู้ 

กระบวนการคิด และทักษะชีวิต ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ใช้นวัตกรรมทางการสอน สามารถนำนวัตกรรมการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.2.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความ

เชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน 

  3.2.2 ร้อยละ ๑๐0 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
            3.2.3 ร้อยละ100 ของครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
            3.2.4 ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้            
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4. การดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 
 

 
3 

 
 
๔ 
๕ 
๕ 
 

๖ 
 

๗ 
๘ 

ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน 
จัดประชุมร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
โรงเรียนเพ่ือชี้แจงแผนการดำเนินงาน และ
วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพและการ
ดำเนินงานตามความต้องการของโรงเรียน 
ประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือทราบถึงปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนา
ชุมชน 
จัดกิจกรรมพัฒนาครูผ่านรูปแบบการอบรม 
จัดสร้างนวัตกรรม ผลิตสื่อการสอน 
นำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ต่างๆ 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลโครงการ 

✓ 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 

 
✓ 
 
 
 
✓ 

 
 
✓ 

๕,๐๐๐ 
๑,0๐๐ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 

900 
✓ 
✓ 
 

๑,๑00 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ, 

นายอนุวัตร  ธิระมาร และ
คณะทำงาน 

 
น.ส. พินทุสร  แสงเนตร

และคณะทำงาน 
 

น.ส. พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส. กนิษฐา วรรณวงษ ์

นายอนุวัตร  ธิระมาร และ
คณะทำงาน 

นางยุวดี ทองคำ และ
คณะทำงาน 
ผู้อำนวยการ 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
รวม ๒๕,000  

 
 
5. งบประมาณ 
     5.1 งบประมาณจากทางราชการ    จำนวน            - บาท  
     5.2 งบจากภายนอก (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)      จำนวน        ๒5,000 บาท 
                   รวมทั้งสิ้น   ๒๕,000   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. สร้างนวัตกรรมในการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 

  
5,000 

2. จัดส่งผลงาน นวัตกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่าง ๆ   1,100 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาครูผ่านรูปแบบการอบรม   900 
 - ค่าอาหาร/อาหารว่าง    
 - ค่าเอกสารการอบรม    
 - ค่าวิทยากร    

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ  ดังนี้    
 3.1 กระดาษ A4 80 แกรม  ๒๐ รีม   ๒๐ รีม   120 ๒,๔00 
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 3.2 แฟ้มตราช้าง AAA ๕ แฟ้ม ๑50 ๗๕0 
 3.3 เครื่องพิมพ์ HP Ink Tank Wireless 415   ๒ เครื่อง ๔,๕๐๐ ๙,๐๐๐ 
 3.4 แผ่นเคลือบพลาสติก   ๑๐ ห่อ ๓๕๐ 3,500 
 3.5 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีดำ HP GT51 2 ขวด ๒๕๐ 500 
 3.6 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีฟ้า HP GT52 2 ขวด ๒๕๐ 500 
 3.7 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีแดงม่วง HP GT52 2 ขวด ๒๕๐ 500 
 3.8 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีเหลือง HP GT52  2 ขวด ๒๕๐ 500 
 3.9 กาวสองหน้าแบบบาง 0.5 นิ้ว    5 ม้วน 20 100 
 3.10 กระดาษโปสเตอร์สี แบบอ่อน 30 แผ่น 6 180 
 3.11 กระดาษโปสเตอร์สี แบบแข็ง 7 แผ่น 10 70 

รวมทั้งสิ้น ๒5,000 

 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
1. ผลผลติ (Outputs) 
      นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและความสามารถทางการ
เรียนรู้ กระบวนการคิด  และทักษะชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
21 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้นวัตกรรมทางการสอน  สามารถนำ
นวัตกรรมการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

 
100 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีการบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความ

เชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. ครูในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
4. ครูในโรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย

กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            

 
100 

 
 
 

๑๐0 
100 

 
๘0 

 
 
 
 
 

https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-hp-gt52-ofm4004210
https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-hp-gt52-ofm4004211
https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-hp-gt52-ofm4004212
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ได้เรียนรู้ผ่านจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย และได้รับการด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น มี ๓. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนามีการถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียนผ่านกิจกรรม ผ่านรูปแบบการ ฝึกอบรม การ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อวิชาชีพครู และนำผลที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้การจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนได้จริง 
 
         
 
           
           ( นายอนุวัตร  ธิระมาร)      ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุม่งาน 
บริหารงบประมาณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ  รหัสกลุ่มงาน   กง. 2-01 
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กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่2.3,4.3 
 ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละ 40 ของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละ 7๐ ของหน่วยงานผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 50  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, นางสาวปาณิสรา คำมูล

  
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ    ๓,๐๐๐  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน       
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินรายได้โรงเรียน   
(เงินนอกงบประมาณ) ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอและครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปก รณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน เพ่ือ
บริการการเงินและพัสดุ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับงานการเงินของหน่วยงาน จึงใช้หลักการการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมนิผล
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และ
รายงานงบดำเนินงาน และงบลงทุน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-budget) 

 
2. วตัถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 เพ่ือการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.๑.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้จัดทำบัญชีการเงินและพัสดุประเภทต่างๆ ถูกต้อง ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 
  3.๑.2  ร้อยละ 80 ของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน   
  3.๑.3  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.๑.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้  
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.๒.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
  3.๒.2 มีแผนบริหารความเสีย่งไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
  3.๒.3 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
   3.๒.4 มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน   

 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
 
 

 
 
 

ทำโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ประชุม/วางแผนงบประมาณ 
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
การเงิน 
  -จัดทำงบประมาณ (ค่าเอกสารจัดทำ) 
พัสด ุ
- ตรวจสอบพัสดุประจำปี 
- จัดจำหน่ายพัสดุ 

✓ 
✓  
✓ 
 

๘00 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

๗00 
 
✓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 

 
- จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์  
- จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน 

๕00 
๕00 

 
500 

 
 

น.ส.ปาณิสรา คำมูล 
น.ส.กนิษฐา วรรณวงษ์ 

4 รายงานงบดำเนินงาน และงบลงทุน ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-budget) 

 ✓ 
 

 ✓ 
 

น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

4 
5 

นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 ✓ 
 

 ✓ 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

รวม ๓,๐๐๐     
 
 
 
 
 



170 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

5. งบประมาณที่ใช้                           
      5.1 เงินงบประมาณ  จำนวน     ๓,๐๐๐   บาท 
       5.2 เงินนอกงบประมาณ  จำนวน            -        บาท 
                                        รวม        ๓,๐๐๐ บาท 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

๑ กระดาษ A๔/๘๐ แกรม ๑๐ รีม ๑๒๐ ๑,๒๐๐ 
๒ กระดาษการ์ดสี 120 แกรม  สีเขียว,สีฟ้า 2 รีม 120 240 
3 กล่องอเนกประสงค์มีล้อพร้อมฝาปิด ๑๐๐ ลิตร 

ขนาด 72.9 x 47.3 x 42.8 cm. 
2 กล่อง 280 56๐ 

4 ชุดหมึกปริ้น (สีดำ,สีน้ำเงิน,สีแดง,สีเหลือง) 1 ชุด 1,000 1,000 
รวม ๓,๐๐๐ 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้จัดทำบัญชีการเงินและพัสดุประเภทต่างๆ

ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 
2. ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน  
3. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
4. ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
2. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการ

ปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและ

ตรวจสอบ 
4. มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงิน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

7.2 ระบบการบริการว่องไวและบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส 
7.3 ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
7.4 สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 
 
 
  ( นางสาวพินทุสร   แสงเนตร )     ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
                         ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ รหัสกลุ่มงาน  กง. ๒-02 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่   4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่ ๔.๑ 
      ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบจัดการบริหารที่เป็นดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร     
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ  ๑,000    บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดบางไกรนอกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการใช้เงินประเภทต่างๆพอสมควร ทั้งจากเงินอุดหนุน 
และเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน (เงินนอกงบประมาณ) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายในให้
รัดกุม เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดตัวบ่งชี้ การควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น การตรวจสอบภายใน และการจัดทำต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่
จะทำการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน ตลอดจน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์เรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยดำเนินตามกลยุทธ์การบริหารงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนและระเบียบการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  2.2 เพ่ือควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท 
  2.3 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งการเงินและพัสดุ 
  2.4 เพ่ือจัดวางระบบตรวจสอบภายในให้รัดกุม สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดตัวบ่งชี้การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  2.5 เพ่ือควบคุมการเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.6 เพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิตของหน่วยงาน 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทำบัญชีประเภทต่างๆถูกต้อง ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเม่ือ 
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

  3.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.2.1 สามารถจัดทำระบบบัญชีประเภทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และตรวจสอบระบบ
การเงิน การบัญชีและพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 
  3.2.2 มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
   3.2.3 สามารถกำหนดต้นทุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
3 
 
 

4 
5 

ทำโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ประชุม/วางแผนดำเนินการ 
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
-ค่าวัสดุแบบพิมพ์และทะเบียนต่างๆ 
เพ่ือจัดทำบัญชีคุมงบประมาณ 
- นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
 
✓ 
 

500 
 
 

  
 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
✓ 
✓ 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

 รวม ๑,000     
 
5. งบประมาณที่ใช้  
  5.1 เงินงบประมาณ  จำนวน 1,000 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ  จำนวน           -       บาท 
   รวม    1,000 บาท 
 

ที ่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑ กระดาษ A4/80g ๖ รีม 120 7๒๐ 
๒ กระดาษปกสี 120g (สีเขียว) ๑ รีม 120 120 
๓ ไส้แฟ้ม A4 2 แพ็ค ๒๕ 50 
๔ คลิปดำ No.108 1 กล่อง ๖๐ 60 
๕ แฟ้มแบบซอง ขนาด A4 10 ซอง 5 50 

รวม 1,000 
   
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ผลผลิต (Output) 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดทำบัญชีประเภทต่างๆถูกต้อง ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้ทุกเมื่อ 
2. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สามารถจัดทำระบบบัญชีประเภทต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และตรวจสอบระบบ
การเงิน การบัญชีและพัสดุได้อย่างรวดเร็ว  
2. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 
3. สามารถกำหนดต้นทุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การบริหารงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

7.2 ระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนเข้มแข็ง และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
7.3 ระบบบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
7.4 สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 
 

          ( น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

    ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

โครงการ         จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงาน           
รหัสกลุ่มงาน   กง. 2-03 
กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ    แผนงาน    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
    2.2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่1.1 ,1.3, 4.2, 4.3 
 ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัย พิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวีถีชีวิตใหม่ (NEW Normal)  
 ตัวชี้วัด 4.2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ต่องานอ่ืนๆ 
 ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปาณิสรา  คำมูล ,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร,นางยุวดี ทองคำ  
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    ๒,000  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1.หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงได้มีการ
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเพ่ือเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการ
กำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาจะเป็น
เครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติใน
การดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
  2.2 เพ่ือจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 256๕ ให้ตอบสนอง 
ครอบคลุมและเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการได้
ถูกต้องชัดเจน 
  2.4 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
   
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี  
  3.2.2 ร้อยละ 100 ของความสำเร็จจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
ตอบสนองครอบคลุมและเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  3.2.3 ร้อยละ 90 ของความสำเร็จพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลัก
วิชาการ 

 3.2.4 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้  

 3.2.5 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
 

  3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)   
  3.1.1 มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 
  3.1.2 มีโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการได้ถูกต้องชัดเจน 
  3.1.3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  3.1.4 มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

1 
2 
3 
 
 

 
 
 
 
4 
5 

ทำโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการประชุม/วางแผน
งบประมาณ 
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร 
- จัดทำแผนพฒันาการศึกษา 
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 

นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
✓  
✓ 
 

500 
490 
✓ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 

910 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 

น.ส.ปาณิสรา   คำมูล 
น.ส.ปาณิสรา   คำมูล 
น.ส.ปาณิสรา   คำมูล 

 
น.ส.ปาณิสรา   คำมูล 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส.ปาณิสรา   คำมูล 

นางยุวดี   ทองคำ 
น.ส.ปาณิสรา   คำมูล 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.ปาณิสรา   คำมูล 

 รวม ๒,000     
 
5. งบประมาณที่ใช้                           
      5.1 เงินงบประมาณ  จำนวน     ๒,000   บาท 
  ๕.๒ เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน   
       5.2 เงินนอกงบประมาณ  จำนวน            -        บาท 
                                        รวม       ๒,000       บาท 
 
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4/80g 5 รีม 120 600 
๒ แฟ้มตราช้างขนาด A4 2 อัน 120 240 
3 ไส้แฟ้ม A4 10 แพ็ค 25 250 
4 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม   910 

รวม ๒,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  

6. ร้อยละของความสำเร็จจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตอบสนองครอบคลุมและเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

7.  ร้อยละของความสำเร็จพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการ
ตามหลักวิชาการ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

8.  ร้อยละของโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
5. มีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 
6. มีโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการได้ถูกต้องชัดเจน 
7. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
8. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
7.2 โครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและ

สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   

7.3 มีคู่มือแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพ 
7.4 สามารถผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 
 
  ( นางสาวปาณิสรา   คำมูล )     (นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มงาน 
บริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 



180 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
โครงการ    พัฒนาวิชาชีพ         รหัสกลุ่มงาน  บค ๓-๐๑  
กลุ่มงาน    บริหารงานบุคคล         แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่ 1.4, 3.5, 4.1 
 ตัวชี้วัด ๑.๔   ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจเรื ่อง  การจัดระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆ  สามารถนำความรู้  ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 
 ตัวชี้วัด ๓.๕   ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 ตัวชี้วัด 4.1   ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน, นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 25๖๕ 
งบประมาณ      40,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          ครูเป็นบุคลากรที ่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
การพัฒนาครูและบุคลากร  จึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ ่งที ่จะดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                    
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้และ
ประสบการณ์  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครู  อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจเรื่อง  การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ  
สามารถนำความรู้  ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 2.3 เพ่ือพัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
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3. เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

            3.1.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
      3.1.3 ร้อยละ ๙๐ ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
          3.2.1  บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ 
สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 
  3.2.๒  ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  3.2.๓  หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
5. การดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 

 
 
 
 
 
3 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแต่งตั้ง
คณะทำงาน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ                             
  -  จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
  -  จัดส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนากับหน่วยงานภายนอก ตามความ
เหมาะสม  
  -  ส่งครูเข้าประกวด แข่งขันเพ่ือรับรางวัล
ประเภทต่างๆ 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลโครงการ 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 

40,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
✓ 

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน, 
นางสาวชฎาพร เสาร์คำ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 

 
 

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
 

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
 

ผู้อำนวยการ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 

รวม 40,000  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน 
1. ค่าลงทะเบียน 4,980 
2. ค่าพาหนะ 14,000 
3. ค่าเบี้ยงเลี้ยง  19 คน x 2 วัน  x 240  9,120 
4. ค่าท่ีพัก  19 x 600  11,400 
 รวม 39,500 
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ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. แฟ้มเอกสาร 3 ห่วง ขนาด A4 สีชมพู 2 อัน  200 400 
2. ไส้แฟ้ม A4 4   แพ็ค 25 100 
 รวม   500 

 
5. งบประมาณ 
     5.1 งบประมาณจากทางราชการ  จำนวน      40,000    บาท  
     5.2 งบจากภายนอก (เงินบริจาค)      จำนวน         -     บาท 
                   รวม      40,000     บาท 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
1. ผลผลิต (Outputs) 
     1.บุคลากรทางการศกึษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 
     2.ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
     3.หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

 
100 

 
100 

 
 

90 
2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1.บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 
     2.ครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
     3.หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

 
มีการส่งเสริม สนับสนุน 

มีการขับเคลื่อน 
ครูเข้ารับการพัฒนาทางด้าน

ภาษา (CEFR) 
 

มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑.ครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ 
สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 
      2.ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
      3.หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

 
        
    
 
   ( นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน )     ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน        รหัสกลุ่มงาน  บค ๓-๐๒ 
กลุ่มงาน    บริหารงานบุคคล              แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
รหัส KPI ที ่ 1.2, 1.3 
 ตัวชี้วัด  1.2  รอ้ยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ  
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 
  ตัวชี้วัด  1.3  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน, นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ   102,000   บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          ครูเป็นบุคลากรที ่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
การพัฒนาครูและบุคลากรจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์  มี
ความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีขวัญและกำลังใจที่ดี  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครู  อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2.2 เพ่ือสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  โรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
3. เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
         3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)          
 3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
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           3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
         3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)                    
  3.2.2 สถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  โรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 
4. การดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 

 
 
 
 
 
3 
 
4 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดและแต่งตั้งคณะทำงาน 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ                             
- งานเลี้ยงปีใหม่ วันเกิด สำเร็จการศึกษา  
เยี่ยมไข้ อ่ืน ๆ 
  - ทัศนศึกษา 
  - โอนย้ายกลับภูมิลำเนา 
  - ได้รับรางวัล 
  - รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม 
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความอุ่นใจ
ในโรงเรียน 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลโครงการ 

✓ 
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 

 
✓ 

10,000 
 
 
 
 
 
✓ 
 

 
✓ 

 
 

15,000 
 
 
 
✓ 
 

 
✓ 
 
 
 
✓ 

5,000 
✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 

น.ส.ทิพาภรณ์ ,
นางพะเยาว ์

น.ส.ทิพาภรณ์ ,
นางพะเยาว ์

 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.ทิพาภรณ์ 

รวม 30,000     
 
5. งบประมาณ 
    5.1 งบประมาณจากทางราชการ  จำนวน             -             บาท  
    5.2 งบจากภายนอก (เงินบริจาค)       จำนวน      72,000  บาท 
    5.3 ร้านค้าสวัสดิการ                             จำนวน    30,000     บาท 
   รวม       102,000  บาท 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 

1. ผลผลิต (Outputs) 
    1.   ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
    2.   ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ  โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
100 

 
100 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
2. ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                                                     
    1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
    2.  สถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
สถานศึกษา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ        
 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
     2.  สถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 
 

 
           
                                                                                     ( นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

      ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

โครงการ    ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย   รหัสกลุ่มงาน  บท. 4-
01 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป          แผนงาน   การจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน                    
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
รหัส KPI ที ่ 1.1 ,1.4 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

   1.4 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย
ต่างๆ สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 

ผู้รับผิดชอบ  นางยุวดี  ทองคำ , นางสุมาลี  เกษรมาลา,นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
  นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น,นางสาวพิกุล  สีมาเพชร,น.ส.แก้วใจ  จำปาทอง 
,นายชัยวัฒน์  จิว๋โคราช 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    541,700    บาท  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
2. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นสังคมแห่งแรกที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันจำเป็นที่โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน   ให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้  มีความสุข  
และสนุกสนานเพลิดเพลินกับความรู้ใหม่ๆ  ตลอดจนเป็นการสร้างระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ และรู้จักรักษา
ของใช้ที่เป็นสาธารณะสมบัติของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

 
3. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 
2.2  เพื่อจัดทำภูมิทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
2.3  เพื่อให้นักเรียนมีสื่ออุปกรณ์ในห้องพิเศษอย่างครบถ้วน 
2.4 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียนและนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.5 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายในห้องเรียน 
2.6 ให้บริการด้านสถานที่แก่ชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

 3.1.1  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีดี 
 3.1.2  โรงเรียนมีห้องพิเศษ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

  3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนมีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 3.2.2 นักเรียนสามารถใช้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ได้หลากหลาย 
 

4. การดำเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดโครงการ 
จำนวนงบประมาณ/ดำเนินการไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 
 

2 
 
 
 
 

 
 

 

ประชุมจัดทำโครงการชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 
ดำเนินงานตามโครงการ 
  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลความ
สะอาดสถานที่  
  - อาคารประกอบ(ปรับปรุงฝ้าโรง
อาหารและพ้ืนสนาม) 
  - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/ ห้องเรียน/
ทัศนียภาพโรงเรียน 
  - ปรับปรุงห้องธุรการ/ ห้อง
ผู้อำนวยการ 
   - ปรับปรุงผ้าม่าน 
  -  ปรับปรุงรางน้ำฝนโรงอาหาร 
  -  ทำป้ายประจำห้องบนอาคาร 
  -  ซ่อมแซมห้องน้ำ 
  - ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
  - ทำความสะอาดผ้าม่าน/ผ้าคลุมโต๊ะ 
  - ไส้กรองเครื่องน้ำดื่ม 
 นิเทศ/กำกับ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

10,000 
 

417,700  
 

 
 
27,000 
  
10,500 
26,000 
8,000 
 
 
 
15,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,000  
 

 
 
 
 
 
 

 
๒๐,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 

5,000 
 

 
 
 
 
 

100,00
0 
 
 
 

ผู้อำนวยการ 
นางยุวดี  ทองคำ 

นางสุมาลี  เกษรมาลา 
และคณะครู 

 
 
 

ผู้อำนวยการ 
นางยุวดี  ทองคำ 

 
นางยุวดี  ทองคำ 
นางยุวดี  ทองคำ 
นางยุวดี  ทองคำ 
นางยุวดี  ทองคำ 
นางยุวดี  ทองคำ 
นางยุวดี  ทองคำ 
นางยุวดี  ทองคำ 

 
นางยุวดี  ทองคำ 

 รวม 553,200  
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 ไม้กวาดทางมะพร้าว 10 ด้าม 100 1,000 
2 ไม้กวาดดอกหญ้า แบบหนา 40 ด้าม 30 1,200 
3 ไม้ถูพ้ืนด้ามพลาสติก 15 อัน 100 1,500 
๔ บรีส ผงซักฟอก 1,500 กรัม 7 ถุง 269 1,883 
5 ผ้าถูพ้ืนอย่างดี 15พ้ืน 100 1,500 
6 ถุงขยะ แบบก้นถุงทรงกลม 18X20 นิ้ว 50 ใบ 4 แพ็ค 59 236 

https://www.bigc.co.th/champion-black-garbage-bag-24x28-inches-30-pcs.html
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

7 ถุงขยะ แบบก้นถุงทรงกลม 36X45 นิ้ว 10 
ใบ 

2 แพ็ค 50 100 

8 ซิลค์ กระดาษชำระ 30 ม้วน 2 ห่อ 140 280 

๙ ที่ตักขยะ ๑๒ อัน 60 720 

10 น้ำยาล้างห้องน้ำเป็ด 900 มล. 10 63 630 

11 แปรงขัดห้องน้ำ 10 69 690 

12 ซันไลน์หัวปั้ม 750 มล.  3 80 240 

13 ปรับปรุงบ้านพักครู   100,000 

14 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/ ห้องเรียน/ปรับปรุง
ทัศนียภาพโรงเรียน 

  20,000 

15 ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ   27,000 
 ปรับปรุงผ้าม่าน   10,500 

16 ปรับปรุงรางน้ำฝนโรงอาหาร   26,000 

17 ทำป้ายประจำห้องบนอาคาร   8,000 

18 ซ่อมแซมห้องน้ำ   10,000 

19 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ   4,000 

20 ทำความสะอาดผ้าม่าน/ผ้าคลุมโต๊ะ   5,000 

21 ไส้กรองเครื่องน้ำดื่ม   15,000 

22 ปรับปรุงฝ้าโรงอาหารและพ้ืนสนาม   417,700 

รวมทั้งสิ้น  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
      5.1 งบประมาณจากราชการ         จำนวน    82,500   บาท 
      5.2 งบประมาณจากรายได้สถานศึกษา         จำนวน   53,000      บาท 
  5.3 งบประมาณบริจาค    จำนวน   100,000      บาท 
      5.4 อ่ืนๆ (งบโรงเรียนคุณภาพ)   จำนวน    417,700 บาท 
                                                                        รวม     653,200 บาท 
 
 
 
 



191 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต (Output) 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีดี 
2. มีห้องพิเศษ มอุีปกรณ์เครื่องใช้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 87 
ร้อยละ 87 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
1. นักเรียนมีความสุขเม่ืออยู่ในโรงเรียนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถใช้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ได้

หลากหลาย 

 
ร้อยละ 89 
ร้อยละ 89 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในบริเวณโรงเรียน  เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระ  สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องพิเศษมีความพร้อมกับนักเรียนและครูผู้สอนและการให้บริการด้าน
สถานที่แก่ชุมชน 
 

 
 
 
 
              ( นางยุวดี  ทองคำ ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

    (นายสนั่น   ไชยหงษ์) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสกลุ่มงาน บท. 4-02 
กลุ่มงาน    การบริหารทั่วไป แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน              
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.1 

ตัวชี้วัด  4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, นายอนุวัตร ธิระมาร 

       นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ             2,000   บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา  จะประสบผลสำเร ็จอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ได้นั้น               
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นยุคข้อมูล  
ข่าวสาร  และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  แม่นยำ  
ทันสมัย  และได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่  เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บ  รวบรวม  และค้นหา  ตลอดจนเป็นประโยชน์
ในการนำมาใช้  
   
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน                                 
  2.2 เพ่ือจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลรายบุคคล                                                                        
  2.3 เพ่ือให้การพัฒนางานให้สอดคล้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.4 เพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถใช้ ICT ในการทำงานได้ 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
   3.1.1 มีระบบงานสถิติข้อมูลที่ทันสมัย  สะดวกต่อการค้นหา                                    

 3.1.2 มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกต้อง  ตรงกับความเป็นจริง                                    
 3.1.3 มีข้อมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและได้รับการปรับปรุงสม่ำเสมอ  
 3.1.4 มีการติดตามงานและเผยแพร่ผลงานทาง Web Site 
 3.1.5 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน  ICT 

  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.2.1 การให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
  3.2.2 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน   
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  3.2.3 สามารถนำข้อมูลรายบุคคลมาใช้ในกิจกรรมอื่น 
  3.2.4 การติดตามงานและเผยแพร่ผลงานเป็นปัจจุบันทันตามกำหนดเวลา 
  3.2.5 ครูและบุคลากรนำความรู้ด้าน ICT มาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 
4. กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
 
 
 
 
 

4 

 แต่งตั้งคณะทำงาน 
 สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงการ
ดำเนินการตามโครงการดังต่อไปนี้ 
  3.1 ประชุมชี้แจง กิจกรรม จัดทำเอกสาร 
  3.2 เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 จัดทำข้อมูลพื้นฐาน 
  3.4 ปรับปรุงข้อมลูรายบุคคล 
  3.5 ครูและบุคลากร DMC เข้าอบรม  
 นิเทศ/ติดตาม 
 สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

500 
 
✓ 
 
✓ 

   
 
 

 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 

500 
 
✓ 
 

 
 
 
 
 
 

500 
 
✓ 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

 
นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ 

 
ผู้อำนวยการ 

นางสาวจิราพร ทองหนุนุ้ย 
 รวม 2,000  บาท  

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
      5.1  เงินงบประมาณ      จำนวน  2,000  บาท                 
      5.2  เงินนอกงบประมาณ    จำนวน       -  บาท 

5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน       -  บาท 
       รวม  2,000  บาท    
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 4 รีม 120 480 
2 ลูกแม็ก เบอร์ 10  5 กล่องเล็ก ๖ 30 

3 กาวสองหน้าบาง ๑ นิ้ว 1 ม้วน 30 ๓0 
4 กาวสองหน้าบาง ๐.๕ นิ้ว ๓ ม้วน 20 ๖๐ 
5 ใส้แฟ้ม A4 10 ห่อ 20 200 
6 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 444 A4 สัน 5 ซม ๒ แฟ้ม 120 ๒๔0 
7 การ์ดขาว 1๕๐ แกรม 2 ห่อ 200 400 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
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๘ ลวดเสียบกระดาษ 5 อัน ๑0 50 
9 กาว UHU stick  3 แท่ง 65 195 

10 ไส้แฟ้ม A4 4 แพ็ค 25 100 
11 กรรไกรใหญ่ 2 อัน 80 160 
12 คลิปดำ No.111 2 กล่อง 25 50 

รวมทั้งสิ้น ๒,000 

 
6.  การประเมินผล 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มรูปแบบ 
     7.2 ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
        (นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย)         (นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 
 
        

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. มีระบบงานสถิติข้อมูลที่ทันสมัย  สะดวกต่อการค้นหา 
2. มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกต้อง  ตรงกับความเป็นจริง  
3. มีข้อมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและได้รับการปรับปรุงสม่ำเสมอ 
4. มีการติดตามงานและเผยแพร่ผลงานทาง Web Site 
5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน  ICT 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. การให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
2. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูล

รายบุคคลมาใช้ในกิจกรรมอ่ืน 
3. ติดตามงานและเผยแพร่ผลงานเป็นปัจจุบันทันตามกำหนดเวลา 
4. ครูและบุคลากรนำความรู้ด้าน ICT มาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 
  ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
       ร้อยละ 85 

 ร้อยละ 90 
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โครงการ   วันสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย  รหัสกลุ่มงาน  บท. 4-03 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป            แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งช้ีที ่       3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่1.1, 1.2, 1.3, 3.3,3.7, 3.8, 4.3 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมกับรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่  ทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของครูละบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทาง  ในการจัดการภัยพิบัติ  
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal)   

ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 
 ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21        

ตัวชี้วัด 3.7  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา  
ตัวชี้วัด 3.8  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล     
ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางพะเยาว์  เรืองอ่อน, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, 
                     นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น,นางสาวปาณิสรา  คำมูล,นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์, 
                      นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565               
งบประมาณ    ๖,๐๐๐  บาท 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ในปัจจุบันเน้นการฝึกฝนและเพ่ิมพูนให้ผู้เรียน
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนได้
เห็นคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู้รักสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
มีคุณธรรมนำชีวิตอย่างสงบสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
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  2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2.3 เพ่ือสร้างความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
  2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ/ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
 3.1.2 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ 
 3.1.3 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติ 
 3.1.4 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่
ปฏิบัติ 

 3.2 ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

 3.2.2 นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
 3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของชาติ 

  3.2.4 นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

4. กิจกรรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน ✓    นางสาวพิกุล 
และคณะครู 

2 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา 

 
 

 1,000  
 

น.ส.พิกุล,นางพะเยาว์   

3 
 
4 
 
5 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

500 
 

  
 
500 

 
 
 
 
500 
 

นางสาวพิกุล 
 
นางสาวพิกุล 
 
น.ส.พินทุสร   

6 
 
 
7 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

 
 

  500 
 
 
 
500 

น.ส.นัทจนันท ์ 
 
 
 
น.ส.พินทุสร  
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
 

เบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร 

 
 
 

 
 

8 วันไหว้ครู 
ลอยกระทง 
ตักบาตรพระ 108 
วันธรรมสวนะ 

 
 

 1,000 
500 
500 
500 

 
 
 
 

น.ส.เณศรพ ี
นายชัยวัฒน์  
น.ส.ธนันพัชร ์
น.ส.พิกุล,นางพะเยาว์ 

9 นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล    ✓ ผู้อำนวยการ 
10 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ    ✓ นางสาวพิกุล 
รวม 6,000   

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 5.1 งบประมาณราชการ    จำนวน    -  บาท  
 5.2 งบจากภายนอก          จำนวน       -                  บาท 
     5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    6,000           บาท 
                                                รวม    6,000           บาท 

 
 
6.การประเมินผล 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. กระดาษ A 4  /80 แกรม  16 รีม 120 1,920 
2. กระดาษกาดขาว A 4  /150 แกรม 6 รีม 140 840 
3. กาวสองหน้า  บาง 0.5 นิ้ว 11 ม้วน 20 220 
4. แผ่นเคลือบบัตรขนาด A4 3 ห่อ 500 1,500 
5. ลูกแม็กช์  เบอร์ T3 5 กล่อง 50 250 
6. กระดาษโปรสเตอร์สีสองหน้าแบบบาง  36 แผ่น 10 360 
7. หมึกปริน้เตอร์ Epson L210 4 ส ี 150 600 
10. เข็มหมุด 6 กล่อง 35 70 
11 แล็คซีน  12 ม้วน 20 240 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
      1. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
      2. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ 
      3. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 
รอ้ยละ  95 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 
7.  ผลที่คาดหวังจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
  7.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวันสำคัญต่างๆ 
  7.3 นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างแท้จริงเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ 
  7.4 นักเรียนเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไว้ 
  7.5 นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  7.6 นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
 
 
 
        (นางสาวพิกุล   สีมาเพชร)                                                           (นายสนั่น  ไชยหงษ์)
 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจาก
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

ร้อยละ 95 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       
ผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

 
2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 
ร้อยละ  95 
 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 



199 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      รหัสกลุ่มงาน บท. ๔-๐4 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป        แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี    1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที ่     ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุก
คน  

รหัส KPI ที ่๑.๑, ๑.๓, ๑.๔, ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 
ตัวชี้วัด ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ

การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัด ๒.๑ ร้อยละอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตัวชี้วัด ๒.๒ จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ

หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น 
ตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์,                   
                     นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕  
งบประมาณ   ๗๘,๘๕0            บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
-  

1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงฐานะยากจน ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน ขาดการเอาใจใส่ดูแลครอบครัวมีปัญหาแตกแยก ขาดความอบอุ่น ขัด
สน โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อมุ่งพัฒนาช่วยเหลือให้มีความพร้อมทางกาย 
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอย่างมีคุณภาพ 
เป็นกำลังสำคัญในสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขัดสนในด้านทุนศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆ 
  2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม   จริยธรรมเป็นหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
    2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการบริการทางการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 
    2.๖ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ 
 
 
3. เป้าหมาย 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
            3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม  
            3.1.2 นักเรียนร้อยละ 9๕ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ  
  ๓.๑.๓ น้อยเรียนร้อยละ ๑๐๐ เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.1.๔ ร้อยละ ๑๐๐ของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการไดข้ึ้นทะเบียนคนพิการ 
ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น  
            3.1.๕ ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

            3.2.2 นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ ปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความรุนแรง สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
  3.2.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 
            3.2.๔ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการไดข้ึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพและบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 
            3.2.๕ นกัเรียนมีความปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ 
 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 

3 
4 
 
 

๕ 
 
 

6 
 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
จัดทำแฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมระบบบริหารการจัดการเรียน
รวม (SET) และ IEP online 
 
กิจกรรรมโปรแกรมคัดกรอง B2S 
(Bangkrainork Student Screen) 
  
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาแก่ผู้เรียนพิการ 

✓ 
๑,๐๐๐ 

 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, 

ครูประจำชั้น 
ครูประจำชั้น 

น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น,  
น.ส.จิราพร ทองหนูนุ้ย 

 
นายอนุวัตร ธิระมาร

,น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, 
ครูผู้สอนทุกท่าน 

น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, 
ครูผู้สอนทุกท่าน 



201 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

7 
 
 

8 
 

9 
 

10 
11 

กิจกรรมมอบทุนกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 
กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน (๑๘๓ x 1๕0) 
 
นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานโครงการอ่ืนๆ 

✓ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
  

✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

 

✓ 
 
 
✓ 
 

๔๙,๗๐๐ 
๒๗,๔๕0 

 
✓ 
✓ 

น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, 
น.ส.เณศรพี ถนอม

สินทรัพย์ 
น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, 

ครูประจำชั้น 
น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร  

 
ผู้อำนวยการ 

น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
รวม ๓๒,๖๕0   บาท  

 

5. งบประมาณที่ใช้                          
 5.1  เงินงบประมาณ   จำนวน    1,๗00    บาท 
    5.2  เงินนอกงบประมาณ  จำนวน  ๒๗,๔๕0 บาท 
    ๕.๓  เงินรายได้       จำนวน  ๔๙,๗๐๐ บาท 
     รวม           ๗๘,๘๕0    บาท 
 

ที ่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑ กระดาษ A4/๘0g 

**ใช้ในการทำนร.๐๖ นักเรียน 
   ใช้ในการทำข้อมูลนักเรียน 
   ใช้ในการทำบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
   ใช้ในการทำแบบฝึกหัดนักเรียน
เรียนร่วม 

๖ รีม 1๒๐ ๖๐0 
 

๒ กระดาษการ์ดขาว A4 150g ๒ รีม 1๕0 ๓๐๐ 
๓ แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 

444 A4 สัน 5 ซม  (สีแดง) 
๓ แฟ้ม 120 ๓๖๐ 

๕ กาว ๒ หน้า แบบบาง ๐.๕ นิว้ ๕ ม้วน ๒๐ ๑๐๐ 
๖ แลคซีนขนาด ๑.๕ นิ้ว ๓ ม้วน  ๔๐ ๑๒๐ 
ที ่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
7 กระดาษการ์ดสี 120 แกรม  สีชมพู ๑ รีม 120 ๑๒๐ 
๘ ไส้แฟ้ม ๔ ห่อ ๒๕ ๑๐๐ 
๙ ทุนการศึกษา  ๔๙,๗๐๐ ๔๙,๗๐๐ 

๑๐ ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ๑๘๓ คน 1๕๐ ๒๗,๔๕0 
รวม ๗๘,๘๕0    
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 
   1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม  
   2. นักเรียนร้อยละ 9๕ มีภมูิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ  
   ๓. น้อยเรียนร้อยละ ๑๐๐ เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๔. ร้อยละ ๑๐๐ของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการไดข้ึ้นทะเบียนคนพิการ 
ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น  
   ๕. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ 
 

 
๑๐๐ 
๙๕ 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
   2. นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ ปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความรุนแรง 
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
   ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 
   ๔. ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนที่เปน็ผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพและบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 
   ๕. นักเรียนมีความปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายต่าง 

 
100 
9๕ 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนที่ยากจนและขัดสนได้รับความช่วยเหลือในด้านทุนศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆ 
  7.2 นักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
      7.3 จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีระบบ 
     7.4 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมอืการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
     7.5 ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่พิการไดข้ึ้นทะเบียนคนพิการ รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น  
     7.6  มีมาตรการและระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 
 
 

   
 
 
      ( นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น )    
                              ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 
 
 
  

     ( นายสนั่น ไชยหงษ์ )       
        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    อาหารกลางวัน     รหัสกลุ่มงาน บท. ๔-๐5 
กลุ่มงาน    การบริหารทั่วไป       แผนงานการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
รหัส KPI ที ่1.2 

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของครูบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ 749,774 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในวัยเรียนนักเรียนจำเป็นต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
อาหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต และการใช้พลังงานของนักเรียน  นักเรียนควรได้รับการ
พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายของโรงเรียน
ต้องการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โครงการอาหารกลา งวันของ
โรงเรียน     วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการเลือกและจัดสรร
อาหารที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนพร้อมที่จะ
เรียนรู้ และ   พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆได้เต็มศักยภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองในการเลือกซ้ืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า  
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 ดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล  
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงอาหาร 
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 3.2 ผลลัพธ์ (Out comes) 
 3.2.1 นกัเรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายที่ดี 
 3.2.2 นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร 
 3.2.3 นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 
 3.2.4 โรงอาหารมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน 
 
4. กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     น.ส.จิราพร 
2. สำรวจจำนวนนักเรียนที่จะรับประทาน

อาหารกลางวัน 
 
 

   น.ส.จิราพร 
 

3. จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 

186,900 186,900 186,900 186,900 น.ส.จิราพร 
 

4. 
 

ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องโภชนาการ   
- โภชนาการกับสิ่งแวดล้อม 
- โภชนาการกับหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

น.ส.กนิษฐา 
น.ส.จิราพร 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม     น.ส.จิราพร 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน     น.ส.จิราพร 

 รวม 747,600  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 5.1 เงินงบประมาณ                             จำนวน     2,174     บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ (อบต.บางขุนกอง)   จำนวน 747,600 บาท  
  รวม 749,774 บาท     
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 3 รีม 120 360 
2 ลูกแม็ก เบอร์ 35 6 กล่อง 15 90 
3 ลูกแม็ก เบอร์ 10 6 กล่อง 10 60 
4 กาวสองหน้าบาง ๑ นิ้ว 1 ม้วน 40 40 
5 กาวสองหน้าบาง ๐.๕ นิ้ว ๓ ม้วน 20 ๖๐ 
6 ใส้แฟ้ม A4 2 ห่อ 25 50 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
7 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 444 A4 สัน 5 ซม 1 แฟ้ม 150 150 
8 การ์ดขาว 12๐ แกรม 2 ห่อ 150 300 
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9 หมึกปริ้น Epson l 210 1 (ดำ น้ำเงิน ชมพู เหลือง) 1 ชุด 250 1,000 
รวมทั้งสิ้น 2,174 

 
6. การประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต  
   1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 90 
   2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า 100 
   3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 90 
   4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงอาหาร 90 

 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลลัพธ์  
    1. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน - 
    2. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร - 

3. นักเรียนดำรงชีวิตบนความพอประมาณมีเหตุผล - 
4. โรงอาหารมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน - 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาวะที่ดี 
 7.2 นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการรับประทานอาหาร 
และการเลือกซ้ืออาหารได้ 
 
 
                                       ( นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

(นายสนั่น ไชยหงษ์) 
          ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ       รหัสกลุ่มงาน บท. 4-06 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป        แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
รหัส KPI ที ่ 1.1,1.2,1.3,1.4 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ  

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทาง ในการจัดการภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัย พิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  

ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย
ต่างๆ สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้  

 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช ,นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์,นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ    14,000 บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1. หลักการและเหตุผล 
      “การที่เด็กมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ นับเป็นสิทธิ์ข้างต้นของมนุษย์”อาหารที่ดี 
คือสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายของเด็กเจริญเติบโตแข็งแรง ในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องกันโรคติดต่อต่างๆได้ รวมทั้ง
รู้จักออกกำลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขทั้งปวง รวมถึงความปลอดภัยจากการถูกล่อลวง ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญ
และจำเป็นมากในโรงเรียน   
2. วัตถุประสงค ์
        2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจำวัน ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
        2.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีฉากกั้นใช้ในการรับประทานอาหารกลางวันเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
  2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีจุดคัดกรองที่ปลอดภัย 
        2.5 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ 
        2.6 เพ่ือให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติด  
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        2.7 เพ่ือให้นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  
3. เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
       3.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
        3.1.2 รอ้ยละ 80 ของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       3.1.3 ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง  
       3.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  
        3.1.5 รอ้ยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียน มีร่างกายแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       3.2.1 นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจำวัน ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นอย่างดี 
       3.2.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานได้ 
       3.2.3 นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด  
       3.2.4 นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
       3.2.5 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้        
 
4. กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ ✓    ผู้อำนวยการ 
2 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

ครูผู้สอน 
 

3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   200  นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
และคณะทำงาน 

4 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   200  นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
และคณะทำงาน 

5 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
โรคโควิด-19 โรคมือ เท้า ปาก โรคRSV 
และโรคระบาดต่างๆ 

300 300 300 300 นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
และคณะทำงาน 

6 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย 

 200  200 นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
และคณะทำงาน 

7 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ✓ ✓ ✓ ✓ ครูประจำชั้น 
8 ดูแลให้บริการด้านทันตสุขภาพจากทันตภิบาล ✓ ✓ ✓ ✓ ครูประจำชั้น 
9 ดูแลให้บริการด้านสุขภาพและฉีดวัคซีน  

จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
✓ ✓ ✓ ✓ ครูประจำชั้น 
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5. งบประมาณที่ใช้    
      5.1 เงินงบประมาณ  จำนวน  14,000  บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ          จำนวน        -   บาท  
      รวม  14,000   บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. กระดาษ A4/70g 2 120 240 
2. กระดาษการ์ดขาว A4/150g 1 150 150 
7. กระดาษสติ๊กเกอร์ใสหลังเหลืองขนาด 

A4 
1 200 200 

8. แผ่นเคลือบ 1 500 500 
9. แลคซีน ขนาด ๑.๕ นิ้ว 10 45 450 

10. กาวสองหน้าแบบบาง ๐.๕ นิ้ว 10 20 200 
11. กาวสองหน้าแบบหนา ๓ M 2 ๑๓๐ 260 
13. ฉากกั้นรับประทานอาหาร 30 400 12,000 

รวม 14,000 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
     1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
     2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     3. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง เท่ากับ 0  
     4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  
     5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียน มีร่างกายแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง 

 
80 
80 
0 

100 
80 

 

 

 

 

 

10 เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 

    นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
และคณะทำงาน 

11 
 
12 
13 
14 

จัดหายาและจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับยาแต่ละ
ประเภท 
จัดซื้อฉากก้ันรับประทานอาหาร 
นิเทศ/ติดตาม 
สรุปและรายงานโครงการ 

 
 

12,
000
✓ 

  ✓ 

นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
และคณะทำงาน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจำวัน ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นอย่างดี 
     2. นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานได้ 
     3. นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด  
     4. นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
     5. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ 

 
80 

 
80 
0 

100 
80 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจำวัน ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นอย่างดี  
  7.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 
     7.3 นักเรียนปลอดจากสารเสพติด อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
      7.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ 
   
 
 
 
 ( นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช)                                ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ       ผู้อนุมัติโครงการ  
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โครงการ   สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  รหัสกลุ่มงาน บท. ๔-๐๗ 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที ่  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที ่ ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหัส KPI ที ่ ๓.๒, ๓.๓, 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕               
งบประมาณ    1,๐00   บาท 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติให้การจัดกระบวนการ การเรียนรู้ ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกได้นั้น  โรงเรียนจะต้องสร้างเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จนทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
 2.2  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน  สังคม 
 2.3  เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
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 2.4  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้นำ ผู้ตามและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน   

3.1.3  ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง  เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

3.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

3.1.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม  

 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   3.2.1  นักเรียนทุกคนเรียนรู้ประชาธิปไตย  
   3.2.2  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
  3.2.3  นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเข้าใจ
กฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

 3.2.4  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 3.2.5  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมครูเพ่ือจัดทำโครงการ ✓   ✓ ผู้อำนวยการ 
2. สำรวจข้อมูลสภาพปัญหาของโรงเรียนและ         

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยดำเนินงาน 
เลือกตั้งประธานสี คณะทำงานในกลุ่มสี 
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

 ✓ ✓  คณะครูทุกท่าน 
 

3. 
 

การจัดกิจกรรมของสภานักเรียน 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการประชุม 
  -  กิจกรรมการสร้างจิตอาสา/สำนึกสาธารณะ 

 
100 
100 
✓ 

 
✓ 
✓ 
✓ 

 
๑๐๐ 
100 
✓ 

 
✓ 
✓ 
✓ 
 

น.ส.แก้วใจ  จำปาทอง 
  น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 
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4. 
 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   -  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
   -  กิจกรรมคนเก่งการสื่อสาร 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
๖๐๐ 
✓ 

 
 
✓ 

น.ส.แก้วใจ  จำปาทอง 
และคณะ 

กรรมการสภานักเรียน 
    -  กิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ✓ ✓ ✓ ✓ กรรมการสภานักเรียน 
5. นิเทศ/ติดตาม  ✓  ✓ ผู้อำนวยการ 
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    ✓ น.ส.แก้วใจ  จำปาทอง 

 
รวม 1,๐00     

5. งบประมาณที่ใช้                             
     5.1 เงนิงบประมาณ    จำนวน       -     บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ    จำนวน       -      บาท 
  5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    1,๐00    บาท 
        รวม  1,๐00    บาท 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80g ๓  รีม 120 ๓๖0 
2 กระดาษเทาขาว ๑0 แผ่น 15 ๑๕๐ 
๓ ป้ายไวนิลการเลือกตั้งประธานสภา

นักเรียน  
ขนาด ๑.๕ x ๒.๕ เมตร 

๑ ผืน ๓๒๕  ๓๒๕ 

๔ ปากกาเคมี (สีดำ 5 แท่ง, สีน้ำเงิน 2 แท่ง
, สีแดง ๒ แท่ง, สีเขียว ๒ แท่ง) 

๑๑ แท่ง 
 

15 ๑๖๕ 

รวม 1,๐00 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้

อย่างถูกต้อง   เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 

3. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  
ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

4. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม  
 
 

 
100 
100 

 
 

100 
 

100 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่าง

ถูกต้อง เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 

3. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย  มี
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

4. โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
ทุกคน 
ทุกคน 

 
 

ทุกคน 
 

มีการจัดกิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
  7.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน  สังคม 
  7.3  นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
  7.4  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้นำ ผู้ตามและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 

          (นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง)   
          

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
                  

        
  
       ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 

       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-0๘ 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มฐ. 1 ที่ ตัวบ่งชี้ที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
มฐ. 3 ที่ ตัวบ่งชี้ที่  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหัส KPI ที ่ 1.1, 3.2, 3.3 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมื อ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่  ทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด ๓.2 ร้อยละของผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช,  
  นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    25,000  บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานของสหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ เรื ่องสหกรณ์ รวมทั้งให้
แนวทางในการปฏิบัติ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ มีความประหยัด ซื่อสัตย์ 
ขยัน  อดทนและอดออม นักเรียนได้สมัครเป็นสมาชิก และใช้บริการของสหกรณ์ โดยสามารถซ้ือสินค้าได้ในราคา
ถูกกว่าท้องตลาด และได้รับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนและอ่ืนๆ  ดังนั้นทางโรงเรียนวัดบางไกร
นอกจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ฝึกหัดขึ้น 

  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องสหกรณ์สำหรับเป็นแหล่งบริการเครื่องเขียน อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ

เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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3. เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (Out puts) 

  3.1.1 นักเรียนร้อยละ ๙0  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัด 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85  ซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก 

     3.1.3 นักเรียนร้อยละ ๙5  เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

  3.1.4 นักเรียนร้อยละ ๙5  มีลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
  3.1.5 นักเรียนร้อยละ ๙0  ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.2 ผลลัพธ์ (Out comes)  

   3.2.1 นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัดอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น 
            3.2.2 นักเรียนซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก  

     3.2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที ่ส ่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
            3.2.4 นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

      3.2.5 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงเสนอแผนงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบ                   
✓    

น.ส.ทิพาภรณ์  
และคณะ 

2 สำรวจความต้องการสินค้าของผู้ใช้บริการและ                                                                        
จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องเขียนและสินค้าท่ีจำเป็น   

  
2๕,000    

 
 

น.ส.ทิพาภรณ์ 
และคณะ 

3 จัดเตรียมสถานที่/ตู้/และชั้นวางสินค้า                                              
✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.พิกุล /นายชัยวัฒน ์

 

4 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมาชิกใหม่   ✓  น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

5 ให้บริการจำหน่ายสินค้า 
✓ 

✓ ✓ ✓ น.ส.เณศรพี / 
นายชัยวัฒน ์

6 ลงบัญชีเงินสดในแต่ละวัน ✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 
7 จ่ายเงินปันผลและคืนหุ้นนักเรียนที่จบชั้น ป.6 

 ✓  ✓ 
น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

และคณะ 

8 นิเทศ กำกับ ติดตามผล     ✓  ✓ ผู้อำนวยการ 
 

9 สรุปรายงานการดำเนินงาน  ✓   น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

 25,000  
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5.   งบประมาณที่ใช้           
5.1 เงินงบประมาณ จำนวน            -         บาท 

         5.2 เงินงบประมาณสหกรณ์  จำนวน 25,000     บาท 
  รวม 25,000    บาท   
  

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 จัดซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการและ                                                                        

จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องเขียนและสินค้าท่ี
จำเป็น   

25,000 ตามสินค้าแต่ละ
รายการ 

25,000 

รวมทั้งสิ้น 25,000 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
1.ผลผลิต (Out  puts) 
     1.1 นักเรียนได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
     1.2 นักเรียนซื้อสินค้าราคาถูกและสะดวก 
     1.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ     
     1.4 นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
     1.5 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ ๙5 

 
ร้อยละ ๙5 
ร้อยละ ๙0 

2. ผลลัพธ์ (Out  comes)  
     2.1 นักเรยีนได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
     2.2 นักเรียนซื้อสินค้าราคาถูก และสะดวก 
     2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ     
     2.4 นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
     2.5 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 

 
นักเรียน 
นักเรียน 

 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการของสหกรณ์ด้วยความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
  7.2  เมื่อสิ้นปีการศึกษากิจกรรมสหกรณ์มีรายได้เพียงพอสำหรับนำมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
หรืออ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนและบุคลากรได้ตามความเหมาะสม 
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  7.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ     
          7.4 นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
          ( นางสาวทิพาภรณ์   มะหิน )                ( นายสนั่น ไชยหงษ์ )                                                         
      ผู้รับผิดชอบโครงการ                   ผู้อนุมัติโครงการ    
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ   รหัสกลุ่มงาน บท. 4-09 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพกาบริหารการจัดการศึกษา  
รหัส KPI ที ่ 4.๑,๔.๒ 

ตัวชี้วัด 4.๑ ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ตัวชี้วัด 4.๒ สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่อ

งานอ่ืนๆ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ 26,000   บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้อง
อาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อ
องค์กรและเพ่ือให้งานเป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
 งานธุรการ เป็นงานที่สำคัญและจำเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล  
ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ  รวมถึง  การ
จัดเก็บและทำลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอำนวยความ
สะดวกต่างๆ  ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัว
ในการบริหารงาน สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  และการดูแลระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการให้เป็นตัวช่วยส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการทำงานให้กลุ่มงานต่างๆ  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาที่วางไว้  จึงต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนำให้กับกลุ่มงานต่างๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด เข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องมี
การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  พัฒนางานในหน้าที่ให้เกิดผล
ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์  
         2.1   เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น 

2.2   เพ่ือให้ข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
2.3   เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้งาน 

   2.4   เพ่ือศึกษาดูงานการจัดระบบงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ  
 2.๕   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 ๒.๖   เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเหตุการณ์และรับทรายนโยบายทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs)  
   3.1.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของการรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.1.3 ร้อยละ ๙๕ ของการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
  3.1.4 ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
  ๓.๑.๕ ร้อยละ ๙๘ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

3.2.1 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจบุัน 
3.2.2 โรงเรียนมีการรับ – โตต้อบหนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.3 โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
3.2.4 ผู้ใช้งานสารสนเทศมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
๓.๒.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน 

4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 
ดำเนินการตามกิจกรรม 
- กิจกรรมการรับ – ส่ง หนังสือราชการ 

1) ลงทะเบียน 
2) รับ – ส่งหนังสือ  

- ตอบรับหนังสือ  
- จัดเก็บหนังสือเป็นระบบ 
- ระบบงานสารสนเทศ 
- ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา 

นิเทศ/ติดตาม 

✓ 
 
 
✓ 

220 
2,000 
7,490 

 
✓ 

220 
- 

 
 
 
✓ 
✓ 

1,000 
✓ 

1,000 
1,000 
220 
✓ 

 
 
 
✓ 

330 
1,500 
7,490 

 
✓ 

220 
- 

 
 
 
✓ 
✓ 

1,090 
✓ 

1,000 
1,000 
220 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์
 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์
 

น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
ผู้อำนวยการ 
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4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ✓ ✓ ✓ น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์
 รวม 26,000     

5. งบประมาณที่ใช้                           
      5.1 เงินงบประมาณ จำนวน 16,๐๐0    บาท 
      5.2 เงินนอกงบประมาณ จำนวน            -        บาท 
 5.3 อ่ืนๆ (งบ ปี 2564) จำนวน    10,000 บาท 
                                       รวม    ๒๖,๐๐0 บาท 
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 15 รีม 120 1,800 
2 กระดาษ A4  70 แกรม 25 รีม 110 2,750 
3 ลูกแม็ก T3-10MB  2 กล่อง ๕5 110 
4 หมึก HP 678 ดำ ๒ ตลับ 365 730 
5 หมึก HP 678 สี ๒ ตลับ 365 730 
6 ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ๔ ตลับ 3,745 ๑๔,๙๘๐ 
7 หมึกเติม EPSON ดำ ๒ ขวด 240 ๔๘0 
8 เครื่องเหลาดินสอ 1 เครื่อง ๒๕๐ ๒๕๐ 
9 สมุดหมายเหตุรายวัน ๒ เล่ม ๑๓๐ ๒๖๐ 

๑0 ปลั๊กสามตา ๓ เมตร 1 อัน ๒๕๐ ๒๕๐ 

11 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีดำ HP GT51 1 ขวด ๒๕๐ ๒๕๐ 

12 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีฟ้า HP GT52 1 ขวด ๒๕๐ ๒๕๐ 

13 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีแดงม่วง HP GT52 1 ขวด ๒๕๐ ๒๕๐ 

๑4 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีเหลือง HP GT52  1 ขวด ๒๕๐ ๒๕๐ 

15 สมุดส่งเล่มเล็ก 1 เล่ม 70 70 
16 เลคซีน 1 นิ้ว (ฟ้า,เหลือง,ชมพู,ม่วง,เขียว,ส้ม) 10 ม้วน 30 300 

17 ซองขาว ตราครุฑ 500 ซอง 1 กล่อง 300 ๓๐๐ 

๑8 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   990 
19 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ตสำนักงาน   1,๐๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๒6,000 
 

https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-hp-gt52-ofm4004210
https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-hp-gt52-ofm4004211
https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-hp-gt52-ofm4004212
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลผลิต (Outputs)  
3. ร้อยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 

4. ร้อยละการรับ – โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ ๙๘ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 
4. โรงเรียนมีการรับ – โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
6. ผู้ใช้งานสารสนเทศมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน 

 
100 
100 

 
95 

100 
98 

 

7.ผลที่คาดหวังที่ได้รับ 
7.1 ระบบงานธุรการของโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7.2 ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร 
7.3 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๔ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทาง

เดียวกัน 
 7.5 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเหตุการณ์และรับทรายนโยบายทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
              ( นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์)  
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
   

        ( นายสนั่น ไชยหงษ ์)   
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-10 
กลุ่มงาน การบริหารทั่วไป    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที ่    ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
รหัส KPI ที ่ ๑.๔,2.2,3.3  

ตัวชี้วัด ๑.๔ ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดระบบความปลอดภัย
ต่าง ๆ สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 

ตัวชี ้ว ัด 2.2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู ้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น 

ตัวชี้วัด ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสุมาลี  เกษรมาลา, นางพะเยาว์  เรืองอ่อน, นางกัญจนา  บัว
พุ่ม 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ    101,000 บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดบางไกรนอกกล่าวว่า โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มุ่งจัดการ
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น  ฉะนั้นแล้วการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น 
ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา โรงเรียนต้องเปิดโอกาสและ
ให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพราะชุมชนจะเป็นแหล่งข้อมูล รวมทั้งเป็นเสียงสะท้อน
ผลการจัดการศึกษา ถ้าผลการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ก็จะส่งผลดีต่อโรง เรียน 
ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน ให้โรงเรียนได้เป็นที ่ยอมรับของชุมชนและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งภูมิปัญญา ตลอดจน
งบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานในชุมชน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(Out puts)  
 3.1.1 ร้อยละ 85 ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
 3.1.2 ร้อยละ 85 ชุมชนและท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
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 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
            3.2.1 โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือของชุมชน 
 3.2.2 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมให้นักเรียน  
 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ✓    ผู้อำนวยการสถานศึกษา    

   
 

2. จัดกิจกรรมโดยขอความร่วมมือจากชุมชน
และท้องถิ่น 

 
   น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ

คณะครู  
     - วันเด็กแห่งชาติ ✓    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
 
 
 
 
 
3. 
4. 

     - โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
     - ทุนการศึกษา 
     - เรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
     - การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
     - ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
✓ 

 
250 

 

250 
๕0,000 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 ๕0,000 

 
✓ 
 

250 
 
 

250 
✓ 
✓ 
 
 
 
✓ 
✓ 

 
นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 

 
นางสุมาลี  เกษรมาลา 

น.ส.นุชรภีรณ์   จันทร์สิงห ์
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 

รวม 101,000 
 

 
5. งบประมาณ  
  5.1 งบประมาณจากราชการ จำนวน     1,000 บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก (อบต.) จำนวน 1๐0,000 บาท 
   รวม 1๐1,000 บาท 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  70 แกรม 2 รีม 110 220 
2 กระดาษปกสีเขียว 120 แกรม ๑ ห่อ 150 150 
3 ลูกแม็ก เบอร์ 10  10 กล่องเล็ก 10 100 

4 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 444 A4 สัน 5 ซม ๑ แฟ้ม ๑๒๐ ๑๒๐ 
5 ใส้แฟ้ม A4 ๕ ห่อ 20 ๑๐๐ 
6 เลคซีน 1.5 นิ้ว ๖ ม้วน ๓๕ ๒๑๐ 
7 เลคซีน ๑ นิ้ว ๕ ม้วน ๒๐ ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 1,000 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

6. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต(Outputs)  
1. ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
2. ชุมชนและท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
    1. โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือของชุมชน 
    2. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมให้นักเรียน 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัด
การศึกษา 

7.2 ชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนเองในชุมชน 
 

 
 
            ( นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ) 
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

       ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 

โครงการ    พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  รหัสกลุ่มงาน  บท. ๔-๑1 
กลุ่มงาน    การบริหารทั่วไป       แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
มฐ. ที่  2 กระบวนการบริหารจัดการ   
ตัวบ่งชี้ท่ี    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่๔.๑,๔.๒  

4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
4.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50   

ผู้รับผิดชอบ   นายอนุวัตร  ธิระมาร 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ   ๑,๕00 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การบริหาร การบริการ สาธารณสุข การท่องเที ่ยว  การศึกษา ซึ ่งหน่วยงานใดมีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย มีการจัดเก็บและค้นคืนที่เป็นระบบและรวดเร็ว ย่อมได้เปรียบในการนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ผ่ านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้อย่างแพร่หลายและกว้างขวางทั้งในและนอกระบบกระจาย
ไปทุกที่ทั่วโลก โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจึงทำให้เกิดสังคม   
ยุคสารสนเทศที่มีข้อมูลข่าวสารอย่างไม่มีขีดจำกัด และสังคมยุคสารสนเทศนี้เองทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการที่
จะพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของตนเอง 

โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานที่
กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการงานอาชีพโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน การเผยแพร่ความรู้บนเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  

จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนให้ประชาชนได้รับรู้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ ครู นักเรียน และประชาชน ได้รับทราบอย่าง

รวดเร็วและทันสมัยก่อให้เกิดความเข้าใจและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

3.1.1 ผู้ใช้งานร้อยละ100 มีความพึงพอใจในระบบของสารสนเทศ 
3.1.2 ระดับคุณภาพดีเยี่ยมของการบริหารจัดการที่ดี 

      3.2 ผลลัพธ์ 
3.2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
3.2.2 คุณภาพของการบริหารจัดการที่ดี 

 
4. กิจกรรมการดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน     ผู้อำนวยการ 
2. สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงการ     นายอนุวัตร ธิระมาร 
3. เสนอโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง     นายอนุวัตร ธิระมาร 
 -จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์  ๓00    
 -เช่าพ้ืนที่บริการเว็บไซต์  1,๒00    
 -จัดทำเว็บไซต์บริหารจัดการ      
 -ค่าประสานงานและดำเนินโครงการ      

4. นิเทศ กำกับและติดตาม     ผู้อำนวยการ 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ     นายอนุวัตร ธิระมาร 

รวม ๑,๕00 บาท  
 
5.งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ   จำนวน  - บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ)  จำนวน  - บาท 

5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    ๑,๕00 บาท 
       รวม  ๑,๕00 บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน 
1. ค่าดำเนินการจดทะเบียนชื่อ http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/ ๓00 
2. ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ จำนวน 1 ป ี 1,๒00 

รวมทั้งสิน้ ๑,๕00  
 
 
 
 
 
 

http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลผลิต  
1 ผู้ใช้งานร้อยละ100 มีความพึงพอใจในระบบของสารสนเทศ 
2 ระดับคุณภาพดีเยี่ยมของการบริหารจัดการที่ดี 

 
100 
90 

ผลลัพธ์  
1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
2 คุณภาพของการบริหารจัดการที่ดี 
3 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

 
90 

100 
100 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอกสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

7.2  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ ครู นักเรียน และประชาชน ได้รับทราบอย่าง
รวดเร็วและทันสมัยก่อให้เกิดความเข้าใจและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 

 
 
 

 
        ( นายอนุวัตร  ธิระมาร )                           ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-1๒ 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รหัส KPI ที ่2.2 , 4.1 
 ตัวชี้วัด 2.2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 

ตัวชี้วัด 4.๑ ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์,นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ,นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ ๓,๐00    บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพื่อเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๕ ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 

2.2  เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เข้าเรียนในปีการศึกษา 256๕   
(เด็กที่เกิด ก่อน 16 พ.ค ๒๕6๑)  

2.3 เพ่ือการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ถูกต้อง ครบถ้วน 
2.4  เพ่ือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕ ได้ครบ 100 %   
2.5  เพื่อติดตามเด็กท่ีจบชั้น ป.6 มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อชั้น ม.1 ให้เรียนต่อจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
   3.1.1โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๕ ให้
ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.1.2ร้อยละ 80ของประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา 256๕ (เด็กที่เกิด ก่อน
16 พ.ค ๒๕6๑)  
 3.1.3 ร้อยละ 100ของการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 
 3.1.4 ร้อยละ 100 ของการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕ 
 3.1.5 ร้อยละ 100 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

3.2.1 ผู้ปกครองนักเรียนประชาชนได้ทราบข่าวการรับนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าเรียนตามกำหนด 
3.2.2 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค

บังคับตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เข้าเรียนในปีการศึกษา 256๕ อย่างเป็นระบบ 
 3.2.3โรงเรียนมีการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 

3.2.4 โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕ ได้ตามกำหนด 
3.2.5 โรงเรียนมีการติดตามเด็กที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อในสถานศึกษาที่เปิดสอน ม.1 หรือจัด

การศึกษา สูงกว่าระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 

 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 
ดำเนินการตามกิจกรรม 

-  ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้า
เรียนหรือวิธีการอ่ืนๆ 
-ตรวจข้อมูล/สำมะโนประชากรเด็กที่เกิดก่อน      16 
พ.ค ๒๕6๑)  ใน อ.บางกรวย ต. บางขุนกอง หมู่ 3 
และ 5 

✓ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

๒๐0 
 

 
 
 

๒,000 
 
 
 

 

 
 
 
 

ผู้อำนวยการ 
 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

 
 
 
 
 

3 
 
4 

- จัดทำแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปี
การศึกษา 256๕ 
- รายงานข้อมูลการรับนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
(DMC) 
- การรับสมัครนักเรียน-รายงานตัว 
ประชุมเชิงปฎิบัติการการตวรจสอบระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DMC 
นิเทศ/ติดตาม 

 
 
✓ 
 
 

200 
 
✓ 

300 
 
 
 

200 
 

๕00 
 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

น.ส.จิราพร ทองหนูนุ้ย 
 
น.ส.จิราพร ทองหนูนุ้ย 
 
 
น.ส.จิราพร ทองหนูนุ้ย 

 
น.ส.จิราพร ทองหนูนุ้ย 

ผู้อำนวยการ 
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5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน   
 
✓ 

น.ส.กนิษฐา  วรรณวงษ์  

รวม ๓,๐00  
5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 เงินงบประมาณ  จำนวน  ๓,๐00  บาท 
       รวม                                  ๓,๐00  บาท 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
2 กระดาษโพโต้ A4/150 g ๑ รีม 150 ๑๕๐ 
3 หมึกEPSON L๓๓๑๐ สีดำ ๑ ขวด ๓๕๐ ๓๕๐ 
4 แฟ้มขนาด A4 ๒ แฟ้ม 120 240 
๕ ค่าจ้างทำไวนิล 1 ๑,660 ๑,660 
 รวมทั้งสิ้น   ๓,000  

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต(Outputs)  

1.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๕ 
ให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละของการประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ในเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียน เข้าเรียนในปี
การศึกษา 256๕  (เด็กที่เกิด ก่อน16 พ.ค ๒๕6๑)  

3. ร้อยละของการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 
4. ร้อยละของการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕ 
5. ร้อยละนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  

 
1 ครั้ง/ปี 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1.ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบข่าวการรับนักเรียน และส่งนักเรียนเข้าเรียน

ตามกำหนด 
2.โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา

ภาคบังคับ ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เข้าเรียนในปีการศึกษา 
256๔ อย่างเป็นระบบ 

3.โรงเรียนมีการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 
4.โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ 

ได้ตามกำหนด 
5. นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อในสถานศึกษาที่เปิดสอน ม.1 หรือจัดการศึกษา 

สูงกว่าระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
 

2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 
ทุกคน 
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7. ผลที่คาดหวังท่ีได้รับ 

7.1 บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการส่งเด็ก  
เข้าเรียนในปีการศึกษา 256๕ อย่างทั่วถึง 
7.2 มีข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (เด็กที่เกิด ก่อน16 พ.ค ๒๕6๑)  
 7.3 สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 7.4 สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ชั้น อ.1 และ ป.1 ได้ครบ 100% 
 
 
 
 

 
(นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์)      (นายสนั่น ไชยหงษ์) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค   รหัสกลุ่มงาน บท. 4-13 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.1, 4.๓ 
 ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
 ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร,นางสาวปาณิสรา คำมูล, นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ 147,000   บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 256๔  ของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน  ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ระบบการบริหารงบประมาณ  และการชำระสาธารณูปโภคถือเป็นภารกิจหนึ่งของ
สถานศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน  ได้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและพอเพียง 
  2.2 เพ่ือให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
การดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและ
พอเพียง 
  3.1.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
   โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและพอเพียง  ครู 
บุคลากร และนักเรียน ได้รับบริการจากการใช้สาธารณูปโภคในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 



234 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1. 
2. 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

ประชุมเสนอโครงการ 
จัดสรรงบประมาณท่ีใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
     - ค่าน้ำ 
     - ค่าไฟ 
     - ค่าโทรศัพท ์
     - ค่าอินเตอร์เน็ต 
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
 
 

5,000 
2๖,000 

400 
5,000 
✓ 
 

 
 
 
5,000 

26,000 
400 

5,000 
✓ 
 

 
 
 

5,000 
26,000 

400 
5,000 
✓ 
 

 
 
 

5,000 
27,400 

400 
5,000 
✓ 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร, 
นางสาวปาณิสรา คำมูล,  
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 

 
 
 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 รวม 147,000  
 

5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 เงินนอกงบประมาณ    จำนวน  100,000  บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน       30,000     บาท 
  5.3 เงินนอกงบประมาณ (ICT เงินเรียนฟรี)  จำนวน         5,000     บาท 
  ๕.๔ เงินนอกงบประมาณ (สพป.นบ.1)  จำนวน    12,000 บาท 
        รวม  147,000 บาท 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

1. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและ
พอเพียง 

2. โรงเรียนให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
       โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและ
พอเพียง  ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับบริการจากการใช้สาธารณูปโภคในการจัด   
การเรียนการสอน และการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ร้อยละ 100 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและพอเพียง 
7.2 ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับบริการจากการใช้สาธารณูปโภคในการจัดการเรียนการสอน และ

การดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 

( นางสาวพินทุสร   แสงเนตร )      ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ          ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  รหัสกลุ่มงาน  บท. ๔-๑4 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มฐ. ที ่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
กลยุทธ สพป.นบ.1 ที่  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21
  
รหัส KPI ที ่ 3.2,3.3 
  3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
  3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ นางยุวดี ทองคำ, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
  นางเพ็ญนภา   พันพินิจ , นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565       
งบประมาณ 2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจ ุบ ันสถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย เป ็นเรื่ องที ่สร ้างป ัญหาให ้เป ็นอย่างมาก 
ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปีเกิดจากการขาดจิตสำนึกใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง
ในการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะ รักหวงแหนธรรมชาติ ตลอดจนมีนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปกรณ์)จึงจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรีย
นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกต่อไปในอนาคต 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักจิตสำนึกเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถคัดขยะได้ถูกต้องตามประเภท 
 2.4 เพ่ือให้โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
3. เป้าหมาย  
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  
 3.1.1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 152 คน 
ได้รับการอบรมสร้างจิตสำนึกตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 3.1.2 นักเรียนทุกคนสามารถนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีคุณค่า 
 3.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะของโรงเรียน และชุมชน 
 3.2.2 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
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4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้
องทราบและร่วมปรึกษาหารือ 
เสนอแนะแนวทางการดำเนินกิจกรรม 

✔ 
 

✔ 
 
✔ ✔ 

 

นางยุวดี  ทองคำ 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 
นางสาวธนันพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม  
นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์

2. ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ 
- ปรับปรุงถังขยะ 
- อุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 

     
 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือนำมาใช้ในการรีไซเคิ
ล 

     

4. จัดกิจกรรม 
โรงเรียนปลอดขยะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึก
ษาปีที่ 1-6 

1,000     

5. 
6. 

จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
โครงงานบูรณาการ Zero Waste School 1 
เรื่อง 

 500  
500 

  
 

7. นิเทศ  กำกับ ติดตาม  ✔  ✔ ผู้อำนวยการ 

8. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    ✔ นางยุวดี  ทองคำ 

รวม 2,000 บาท  
 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
2 ที่โกยขยะ 5  40 200 
3 ไม้ถูพ้ืนด้ามพลาสติกผ้า 5 130 650 
4 ไม้กวาดทางมะพร้าว 5 65 325 
5 ถุงมือยาง สีส้ม 1 25 25 
 รวมทั้งสิ้น   2,000 

 
 
5.  งบประมาณ 
 5.1 เงินงบประมาณราชการ  จำนวน     -  บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ  จำนวน     -       บาท 
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 5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    2,000 บาท 
   รวม 2,000 บาท 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Out puts)  
     1.  นักเรียนชั้นป.1-ป.6 
ทุกคนเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
     2.  นักเรียนชั้นป.1-ป.6  
ทุกคนรู้จักการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 

 
100 
100 

ผลผลิต (outcome)  
     1. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ 
จากการกระทำของมนุษย์หรือปรากฏการณธ์รรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
     2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

 
100 

 
100 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 7.2 นักเรียนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
ทำให้โรงเรียนและชุมชนเป็นโรงเรียนและชุมชนที่น่าอยู่ 
 7.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการแยกขยะเป็นประเภทก่อนทิ้ง 
 7.4 นักเรียนนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองและขยายวงกว้างต่อไป 
 
 
 
 
             ( นางยุวดี   ทองคำ ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

     ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-15 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่   4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่ ๔.๑ 
                ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบจัดการบริหารที่เป็นดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวปาณิสรา  คำมูล 
  นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, นายอนุวัตร  ธิระมาร, นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช    
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
งบประมาณ 2,000     บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและ
ภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรี ยนวัดบางไกรนอก           
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และผลการดำเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น        
เพ่ือประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  Facebook 
ของโรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs)  
   3.1.1 ร้อยละ 70 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียน Facebook ของโรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ  
   3.1.2 ร้อยละ 80 โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  
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3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)   

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

 
4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 
ดำเนินการตามกิจกรรม 
- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  

3) บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

4) จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร 
- กิจกรรมจัดพิมพ์วารสารและแผ่นพับพับ 
- กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
✓ 

 
 

500 
500 
✓ 

 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 

500 
✓ 
- 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
✓ 

 
 
✓ 

500 
✓ 
✓ 

ผู้อำนวยการ 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห์ 
และคณะทำงาน 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

ผู้อำนวยการ 
น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์

 รวม 2,000     
 
5. งบประมาณที่ใช้                           
     5.1 เงินนอกงบประมาณ   จำนวน   2,000    บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)  จำนวน            -        บาท 
                                         รวม      2,000  บาท 
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. กระดาษ A๔/๘๐ แกรม 5 รีม ๑๒๐ 600 
2 แผ่นสติกเกอร์ใส A๔ ๑ รีม ๒๐๐ ๒๐๐ 
3 ลูกแม็ก T3-10MB  2 กล่อง ๕5 110 

4 กาวสองหน้าบาง 1 มม. 3 ม้วน 30 90 
4 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์   1,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 
6. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs)  
     1 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียน Facebook ของโรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ในโอกาสต่าง ๆ  
 2.  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

 
ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
          โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ 

 
100 

 

 
7. ผลที่คาดหวังท่ีได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และ   
เป็นปัจจุบัน 

7.2  โรงเรียนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

7.3  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

( นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ )           ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-16 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่ 1.3, 2.๒, 2.๓, ๔.1, ๔.3 
 ตัวชี้วัด  1.3  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 ตัวชี้วัด 2.๒ จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะ
หรือบริการทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 2.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 ตัวชี้วัด ๔.1 ร้อยละ ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
 ตัวชี้วัด 4.๓ รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ ๕๐ 
ผู้รับผิดชอบ    นายสนั่น  ไชยหงษ์, นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น,  
                     นางสุมาลี เกษรมาลา  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    9,250  บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 5 ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา 40 กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรม
สถานศึกษาเป็นประจำทุกภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งประกอบด้วยผู้แทน     
6 องค์กร ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า
ของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผู ้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่การกำกับและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 14 ประการ เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง    
จัดให้มีโครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนับสนุน  การดำเนินกิจการของ
โรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียน  อันเป็นแนวทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ชุมชน         
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
2.2  เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสนับสนุนการดำเนินกิจการ

ของโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
2.3  เพื่อส่งเสริมเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม

อุปถัมภ์) 
2.4  เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางไกรนอก        

(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  
  เป็นการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในระดับโรงเรียนโดยมีผู ้เข้าร่วม
โครงการ        จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการที่เป็นผู้แทนครู กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
            3.2.1  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานใน
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 3.2.2 เพื ่อสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในโรงเรียนวัดบางไกรนอก           
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 3.2.3 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสนับสนุนการดำเนิน กิจการในโรงเรียน   
ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 3.2.4  สถานศึกษา เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นที่พ่ึง
ของนักเรียน อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)        
ให้มีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ✓    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2 ดำเนินการตามกิจกรรม 

 
     

  - จัดประชุมคณะกรรมการฯ  2,313 2,312 2,313 2,312 น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน,  
น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 
นางสุมาลี เกษรมาลา 

3 นิเทศ  กำกับ ติดตาม    ✓ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
4 รายงานผลการดำเนินงาน    ✓ น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

รวม ๑๐,๐๐๐ 
 

 
5. งบประมาณ  
  5.1 งบประมาณจากราชการ  จำนวน      - บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก  จำนวน    - บาท 
  5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน   9,250 บาท 
   รวม  9,250 บาท 
   
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต(Outputs)  
   คณะกรรมการสถานศึกษาในระดับโรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 คน ร้อยละ 100  
ผลลัพธ์(Outcomes) 
    1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองใน        
การดำเนินงานในโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
    2. เพื ่อสร้างเคร ือข ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในโรงเร ียน            
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
    3. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสนับสนุนการดำเนิน 
กิจการในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และ  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
    4.  สถานศึกษา เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
ชุมชนเป็นที ่พึ ่งของนักเรียน อีกทั ้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ให้มีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ทำให้การดำเนินกิจการของโรงเรียน
และการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย 
 
 
 

 
 
                   ( นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

    ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ  ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพ่ือสุขภาพ    รหัสกลุ่มงาน บท. 4-17  
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป        แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
รหัส KPI ที ่ 1.1,1.2,1.3,1.4  

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ  

ตัวชี้วัด 2.2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามคำจำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช, นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    2,000  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1. หลักการและเหตุผล 

การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ส่งเสริมให้คนมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม สร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพ
ในกฎ ระเบียบ กติกา การแข่งขันสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิ ตประจำวัน การออกกำลังกาย
ด้วยกิจกรรมกีฬาทำได้ในช่วงเวลาว่างจากการทำงาน จากการเรียน การเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีเยาวชนและผู้หลงผิดปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ควรอยู่มากมาย อาจจะเกิดจากการ
คบเพ่ือนไม่ดีชักชวนกันไปในทางที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมไปมั่วสุมอบายมุขต่างๆ ส่งผลกระทบถึงประเทศชาติทำ
ให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างล้าช้า เพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน จึงมีส่วนที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนที่มี
ความสนใจในกีฬาต่างๆ หันมาเล่นกีฬาในเวลาว่างเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา
ให้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะใช้เวลาไปกับอบายมุขต่างๆ ทำให้เสียเวลาเสียโอกาสที่ดีแก่ชีวิต และหากได้รับการสนับสนุน
ให้ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขันกันก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันหรือประเทศชาติได้ โรงเรียนวัด
บางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกีฬา และสามารถ
แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง 
ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
ต่อไปในอนาคต 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เห็นความสำคัญ
ของการออกกำลังกาย 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน สามารถเข้าถึงแหล่งออก
กำลังกายได้ง่ายขึ้น 

3. เพ่ือให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการส่งเสริม
สุขภาพออกกำลังกายเพื่อลดเอว ลดพุง ลดโรค 

5. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
๒.  เป้าหมาย 
  2.1 ผลผลิต (Outputs) 
       2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
        2.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

2.3 ร้อยละผู ้เร ียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็น
แบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายเพ่ือลดเอว ลดพุง ลดโรค 
   2.4 ร้อยละของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มี
สมรรถภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ   

 
 
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

       2.1 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีดี่ขึ้น        

2.2 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน ได้รับความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย  

2.3 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายเพ่ือลดเอว ลดพุง ลดโรค 

2.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

4. กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 

    
ผู้อำนวยการ 

 
2 ดำเนินการตามกิจกรรม 1,000  1,000  นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช

และคณะครูทุกคน  - การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในและ
ภายนอก ✓ 

 
✓  

 - การแข่งขันกีฬากรีฑาภายในและ
ภายนอก ✓    

 

 - การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลภายใน
และภายนอก ✓  

✓ 
 

 

 - การแข่งขันกีฬาแชร์บอลภายในและ
ภายนอก ✓  ✓  

 

 - การแข่งขันกีฬาสีภายใน      
 - ค่าเดินทางไปแข่งขันกีฬา  ✓  ✓ นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 

3 นิเทศ/ติดตาม -  -  ผู้อำนวยการ 
4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ✓  ✓  นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
 รวม 2,000     

 
5. งบประมาณที่ใช้    
      5.1 เงินงบประมาณ  จำนวน  2,000  บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ          จำนวน        -  บาท  
      รวม  2,000   บาท 
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. กระดาษ A๔/๘๐ แกรม 1 รีม ๑๒๐ 120 
2 ลูกแชร์บอล 2 ลูก 300 600 
3 ลูกวอลเลย์บอล 1 ลูก 280 280 
4 เสื้อกักซ้อม ๑๐ ตัว ๑๐๐ 1,000 

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลผลิต (Outputs) 
     1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี 
     2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
     3. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายเพื่อลดเอว ลดพุง ลดโรค 
     4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

 
80 

 
70 

 
80 

 
80 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีดี่ขึ้น        
     2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน ได้รับความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย  
     3. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายเพ่ือลดเอว ลดพุง ลดโรค 
     4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

 
80 

 
70 

 
80 

 
80 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี่
ขึ้น      

7.2 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน สามารถเข้าถึงแหล่งออก
กำลังกายได้ง่ายขึ้น 

7.๓ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

7.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการส่งเสริม
สุขภาพออกกำลังกายเพื่อลดเอว ลดพุง ลดโรค 

7.5 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ   

 
        ( นายชัยวัฒน์  จิว๋โคราช )     ( นายสนั่น ไชยหงษ์ ) 
                    ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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คำสั่ง 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
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คำสั่งโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ที ่65 /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
------------------------------- 

       เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2564  ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา
และรายงานไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เรื่องมอบหมายอำนาจ
การบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติติการ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256 ประกอบด้วย 

คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายสนั่น  ไชยหงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวทิพาภรณ์   มะหิน  คร ู   กรรมการ 
5. นายอนุวัตร         ธิระมาร  คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวปาณิสรา   คำมูล  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. ประชุมชี้แจง  วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้การจัดรายงาน ฯ สำเร็จลุร่วงตามวัตถุประสงค์ 
 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/    
กลุ่มสาระการเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการแต่ละตัวชี้วัด 
 3. ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำรูปเล่ม แผนปฏิบัตกิาร และรายงานผลการดำเนินงาน ฯ 

1. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวทิพาภรณ์   มะหิน  คร ู   กรรมการ  
4. นางยุวดี          ทองคำ  คร ู   กรรมการ 
5. นายอนุวัตร         ธิระมาร  คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวปาณิสรา   คำมูล  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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- 2 – 
 

มีหน้าที่ 1.  จัดเตรียมข้อมูลที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ 
 2.  กำกับติดตามข้อมูล 
 3.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.  จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ให้ถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ 
คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

1. นายสนั่น  ไชยหงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพินทุสร    แสงเนตร  คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวทิพาภรณ์   มะหิน  คร ู   กรรมการ  
5. นายอนุวัตร      ธิระมาร  คร ู   กรรมการ 
6. นางยุวดี          ทองคำ  คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวกนิษฐา      วรรณวงษ์  คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวนัทจนันท์   ซ่อนกลิ่น  คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวจิราพร     ทองหนูนุ้ย  คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวเณศรพี    ถนอมสินทรัพย์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11. นางสาวพิกุล       สีมาเพชร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
12. นางสาวแก้วใจ    จำปาทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13.  นายชัยวัฒน์      จิ๋วโคราช   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
14.  นางสุมาลี         เกษรมาลา  คร ู   กรรมการ 
15.  นางกัญจนา      บัวพุ่ม   ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก กรรมการ 
16. นางสาวปาณิสรา  คำมูล  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 1.  จัดเตรียมข้อมูลที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ 
 2.  กำกับติดตามข้อมูล ในส่วนที่ตรวจสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

  สั่ง   ณ   วันที่      30     ธนัวาคม   พ.ศ.    2564 

 

 

 

                                                                          (นายสนั่น  ไชยหงษ)์ 

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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