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ส่วนที ่1 
สภาพปัจจุบัน 

 
ข้อมูลทั่วไป 
  

       โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ตั้งอยู่ หมู่ที ่๗ ต าบลกระตีบ อ าเภอแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต ๑  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๘๐ 
โทรศัพท์: ๐-๓๔๙๙-๖๔๔๑ โทรสาร: ๐-๓๔๙๙-๖๔๔๒ e-mail:ptbkmail@yahoo.com website: 
http://www.ptbk.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ 
๕๒ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ ๖, ๗ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน เปิดสอนคร้ังแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื่อง

ด้วยกองทัพอากาศ ย้ายโรงเรียนการบินมาจากนครราชสีมา มาตั้งท่ี หมู่ ๗ ต าบลกระตีบ 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงย้ายโรงเรียนประจ ากองบินมาด้วย  เพื่อให้
ลูกหลานทหารได้มีท่ีเรียนในบริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนการบิน  โดยแบ่งเนื้อท่ีให้ ๕๒  ไร่ 
สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้บางส่วน คือ         สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ 
ดัดแปลงจ านวน ๒ หลัง ๒๔ ห้องเรียน โรงอาหารขนาดใหญ่จ านวน ๑ หลัง โรงจอด
รถจักรยาน จ านวน ๒ หลัง ส้วมขนาดใหญ่ส าหรับนักเรียนชาย – หญิง จ านวน ๑ 
หลัง ๑๕ ที่นั่ง เมื่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเสร็จแล้ว จึงเปิดสอนครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒   กองทัพอากาศได้มอบอาคารเรียน และอาคารประกอบ
ท้ังหมดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นผู้บริหารการศึกษาต่อไป ส าหรับครู 
– อาจารย์ ส่วนใหญ่ย้ายติดตามสามี มาจากจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๗  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม มีนโยบายช่วยเหลือผู้ปกครอง จึงให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็กขึ้นด้วย  
ในครั้งแรกเปิด ๒ ห้อง ต่อมาขยายเป็น ๔ ห้อง   การเรียนการสอนด าเนินไปตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สายการบังคับบัญชา   สมัยนั้น ขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม 

 ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ได้มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ัวประเทศ จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๓๖  เป็นต้นมา 

mailto:mail@yahoo.com
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 ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนจากสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                  
การประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

แผนที่โรงเรียน 

 
 

ปรัชญา สัญลักษณ์ และสีประจ าโรงเรียน 

ปรัชญา 
วิชาการเลิศล้ า คุณธรรมดีเด่น เน้นวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมพลานามัย ก้าวไกล
เทคโนโลยี 
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สัญลักษณ์ 

 
 

เสมา หมายถึง การศึกษา 
ปีก หมายถึง ความรวดเร็ว ว่องไว ก้าวไกลสู่โลกกว้างและโรงเรียนตั้งอยู่ในโรงเรียนการบินด้วย 

 หมายถึง การจัดการศึกษาคุณภาพท่ีมีความรวดเร็ว ว่องไว ก้าวไกลสู่สากล และตั้งอยู่ใน
โรงเรียนการบินก าแพงแสน 

สีประจ าโรงเรียน คือ แสด-เทา 
 สีแสด หมายถึง มีความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความสุข  เต็มไปด้วยพลัง 
 สีเทา  หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน เงียบสงบ 
 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

             อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมพอเพียง คู่เคียงเทคโนโลยี 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นายธนันธร สิริอาภรณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด   
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา โทรศัพท ์ ๐๘-๑๖๓๘-๑๖๑๖                
โทรสาร: ๐-๓๔๙๙-๖๔๔๑   e-mail: tha11042507@gmail.com    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  จนถงึปัจจุบัน  
 ๒. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวศราวดี ม่วงสด วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา  บริหารการศึกษา โทรศัพท์  ๐๘-๑๗๓๒-๒๒๔๙ 
e-mail : smoungsod@yahoo.com  
 ๓. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๖๑๖๓-๑๑๖๓         
e-mail : areerat_137@hotmail.com 
 ๔. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา  บริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๖๗๙๗-๙๓๙๐     
e-mail : QooKratai@hotmail.com  
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐  มิถนุายน) 
 ๑. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๗๘  คน 
 ๒. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๖๒๘ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ ๔ ๖๑ ๕๗ ๑๑๘ ๓๕ 

อ.๒ ๔ ๘๙ ๖๐ ๑๔๙ ๔๒ 

รวม ๘ ๑๕๐ ๑๑๗ ๒๖๗  

ป.๑ ๖ ๑๐๖ ๑๐๖ ๒๑๒ ๓๓ 

ป.๒ ๖ ๑๑๒ ๙๖ ๒๐๘ ๓๖ 

ป.๓ ๖ ๑๓๐ ๑๐๕ ๒๓๕ ๓๘ 

ป.๔ ๖ ๑๓๓ ๑๐๖ ๒๓๙ ๓๙ 

ป.๕ ๖ ๑๑๗ ๑๒๙ ๒๔๖ ๓๖ 

ป.๖ ๖ ๑๐๘ ๑๑๓ ๒๒๑ ๓๖ 

รวม ๓๖ ๗๐๖ ๖๕๕ ๑๓๖๑  

รวมทั้งหมด ๔๔ ๘๕๖ ๗๗๒ ๑๖๒๘  

  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย     อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๓๓.๓๗ 
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๖.๖๘ 
 

ข้อมูลนักเรียน จ านวน ร้อยละ 
๑. นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๑,๖๑๘ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑๐๑๑ ๖๒.๔๘ 
๓. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๕๕ ๓.๓๙ 
๔. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๕๗ ๓.๕๒ 
๕. นักเรียนปัญญาเลิศ - - 
๖. นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - - 
๘. สถิติการขาดเรียนประจ า - - 
๙. นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - - 
๑๐. นักเรียนที่จบหลักสูตร   

ชั้นอนุบาล  ๒     ๑๖๒ ๑๐๐ 
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ข้อมูลนักเรียน จ านวน ร้อยละ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๑๘ ๑๐๐ 

๑๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ
นันทนาการ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒) 

๑,๖๑๘ ๑๐๐ 

๑๒. นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๑) 

๑,๖๑๘ ๑๐๐ 

๑๓. นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒) ๑,๖๑๘ ๑๐๐ 
๑๔. นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

สถานศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓) 
๑,๖๑๘ ๑๐๐ 

๑๕. นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑) 

๑,๓๑๒ ๘๑.๐๘ 

๑๖. นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑) 

๑,๖๑๘ ๑๐๐ 

๑๗. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒) 

๑,๖๑๘ ๑๐๐ 

     
ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ๑. ครูประจ าการ 
๑. ครูประจ าการ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 

๑ น.ส.พรพรรณ  ทรงสุหมัด ๔๑ ๑๘ ครู/ช านาญการ ค.บ./
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย/ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๑ 

๓/๑๘ 

๒ นางลดาวัลย์ จินดาวงษ์ ๔๑ ๑๘ ครู/ช านาญการ ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๑ 

๓/๑๘ 

๓ นางปัญญ์ชลี สุวรรณภูม ิ ๕๘ ๓๑ ครู/ช านาญการ ค.บ. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๓ 

๓/๑๘ 

๔ น.ส.สมาพร  เพชรปานกัน ๔๒ ๙ ครู/ช านาญการ ค.บ./
ศษ.ม. 

การวัดผลประเมินผล/
การบรหิารการศึกษา 

การงานอาชพีฯ/อนุบาล ๒,          
ป.๒,ป.๓,ป.๖ 

๓/๑๘ 

๕ นางกนกวรรณ จันทร์ตะคุ ๔๔ ๙ ครู/ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร์,การงานอาชีพฯ ,ป๖ ๓/๑๘ 

๖ นางพูนสุข  ญาณยุทธ ๕๙ ๓๖ ครู/ช านาญการ ศษ.บ. 
 

การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษาฯ,ป.๔ ๓/๑๘ 

๗ นางวาสนา  นิติกุล ๕๔ ๒๖ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,งาน
บ้าน, ป.๓ 

๓/๑๘ 

๘ นางเทียนศรี มีวิทยาภรณ์ ๕๙ ๔๐ ครู/ช านาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร์,ป.๖ ๓/๑๘ 

๙ น.ส.อรวรรณ เจริญธรรม
รักษา 

๓๗ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.๒ ป.๕ ๓/๑๘ 

๑๐ นางเพ็ญทิพา อ าพัฒน ์ ๕๔ ๒๙ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.๒ ป.๔ ๓/๑๘ 

๑๑ นางเบญจพร ผลโต ๕๑ ๒๔ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์, ป.๕ ๓/๑๘ 

๑๒ นางจรุงรัตน์ จันทร์สืบสาย ๕๘ ๓๘ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ป.๑-๖, ๓/๑๘ 

๑๓ น.ส.พิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ ๒๘ ๔ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓/๑๘ 



 
 

แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 2559      6 

 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 

๑๔ นางอ านวย บวัโต ๕๓ ๓๑ ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์,, ป.๖ ๓/๑๘ 

๑๕ น.ส.วัชรินทร์  ฉายอรุณ ๓๘ ๖ ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์,, ป.๓ ๓/๑๘ 

๑๖ น.ส.ยุพิน  กัณหา ๕๓ ๒๒ ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม
ศึกษาฯ,,ประวัติศาสตร์ ป.๓ 

๓/๑๘ 

๑๗ นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร ์ ๔๐ ๑๑ ครู/ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษกิจกรรม,, ป.๓ ๓/๑๘ 

๑๘ นางวิจิตรา อวยพร ๕๘ ๓๕ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๒ 

๓/๑๘ 

๑๙ นางวนิดา แก้วคงคา ๕๗ ๓๖ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย,การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี, ป.๕ 

๓/๑๘ 

๒๐ น.ส.นิตยา แพก าเนิด ๕๙ ๓๕ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์/ป.๑- ป.๖ ๓/๑๘ 

๒๑ นางสว่างจิต ก ามะณ ี ๕๗ ๓๔ ครู/ช านาญการ คศ.บ. อาหาร/โภชนาการ คณิตป.๔ ,การงานอาชีพฯ, ป.๒ ๓/๑๘ 

๒๒ นายทวีศักดิ ์มิตรเจริญรัตน์ ๕๓ ๓๑ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชพีฯป.๔,ป.๕,ป.๖ ๓/๑๘ 

๒๓ นางแดงต้อย สารรัมย ์ ๕๙ ๕๗ ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ป.๒ ๓/๑๘ 

๒๔ นางอรทัย สามกองงาม ๓๔ ๑๑ ครู/ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ, ป.๕ ๓/๑๘ 

๒๕ น.ส.เพญ็ทิพย์ เกลือ่นสนัเทียะ ๕๑ ๒๖ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษาฯ, ป.๔ ๓/๑๘ 

๒๖ นางพัชรี เจริญสุข ๕๓ ๓๓ ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. การประถมศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล๒ ๓/๑๘ 

๒๗ น.ส.โศภิณ ธนะวัฒนานนท ์ ๕๓ ๒๗ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๒ 

๓/๑๘ 

๒๘ นางอมร นูมหันต ์ ๖๐ ๔๑ ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, งานบ้าน, ป.๓ 

๓/๑๘ 

๒๙ นางสุนันทา กาญจนะวสิต ๖๐ ๓๙ ครู/ช านาญ การ
พิเศษ 

ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย,สุขศึกษา ป.๖ ๓/๑๘ 

๓๐ น.ส.ผุสดี จงมีสุข ๕๓ ๒๑ ครู/ช านาญการ กศ.บ. การประถมศึกษา วิทยาศาสตร์,  ป.๕ ๓/๑๘ 

๓๑ นางศิริวรรณ สุวรรณศรี ๔๙ ๒๐ ครู/ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม
ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์,การงาน
อาชีพฯ, ป.๒ 

๓/๑๘ 

๓๒ นางอ าภร นันตา ๕๘ ๓๗ ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ./
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๒ 

๓/๑๘ 

๓๓ นางพรเพ็ญ แสนชมภ ู ๔๔ ๑๙ ครู/ช านาญการ ศษ.บ. การประถมศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล ๒ ๓/๑๘ 

๓๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงน้องนุช เก้า
ลิ้ม 

๔๖ ๒๓ ครู/ช านาญการ ค.บ./
สค.ม. 

การประถมศึกษา/ 
สิ่งแวดล้อม 

สังคมศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๖ ๓/๑๘ 

๓๕ นางกริษฐา เก่งการชา่ง ๕๔ ๑๗ ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๑ 

๓/๑๘ 

๓๖ นางชุติมา พงศ์อรพินท์ ๔๒ ๒๐ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย/อนุบาล ๒ ๓/๑๘ 

๓๗ นายมนต์ชัย  เดชะ ๓๘ ๔ ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา สุขศึกษา และพลศึกษาป.๖ ๓/๑๘ 

๓๘ นางยุพา แดงส าอาง ๔๘ ๕ ครู/คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย ๓/๑๘ 

๓๙ น.ส.รัตนา วัฒนาสิริพงษ์ ๓๗ ๖ ครู/คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย ๓/๑๘ 

๔๐ นางอาทิตยา สุดสุข ๓๙ ๓ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๓ ๓/๑๘ 

๔๑ น.ส.ชฎาพร ภูมพิรม ๒๗ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๔ ๓/๑๘ 

๔๒ นายวราพงษ์ แดงส าอาง ๔๙ ๗ ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๓-๔ ๓/๑๘ 
๔๓ นางเขมจิรา เหล็งบ ารุง ๔๐ ๕ ครู วท.บ ชีววิทยาประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ป.๕ ๑/๖ 

๔๔ นางสาวสุทิศา สนธ ิ ๓๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.๑ ป.๕ ๑/๖ 
๔๕ น.ส.สุพัตรา เกาะประเสริฐ ๓๑ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๑/๖ 

๔๖ น.ส.สุวรรณณา สุขสุมิตร ๓๓ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๕ ๑/๖ 

๔๗ นางสาวศิริวรรณ ขุนเนียม ๔๑ ๒ ครู ค.บ. ปฐมวัย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, วทิย ์ป.๑ 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 

๔๘ นางสาวเกษรา มีค า ๓๓ ๕ ครู ค.บ. นาฎศิลป ์ สังคมศึกษา ป.๕  
๔๙ นางนฤมล ศรีเมือง ๓๖ ๕ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๒  
๕๐ น.ส.ชไมพร สางห้วยไพร ๔๗ ๒ ครู ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๑ ป.๒  
๕๑ น.ส.ธญัญน์ภัส มณีพนัธุ์วงศ์ ๒๙ ๔ ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. วรรณคดีไทย ภาษาไทย ป.๖  
๕๒ นายเอกวุฒิ กิตตวิิไลธรรม ๓๐ ๓ ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์ ป.๓ 
 

๕๓ นางอัจฉรา ธรรม์ทววีุฒิ ๔๐  ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ปฐมวัย  

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     ๔๔  คน       คิดเป็นร้อยละ ๗๗ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๕๕  คน       คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 

       
๒. ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางกฤษณา  ช่างประดับ ๔๐ ๑๖ วท.บ. สุขศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล ๑ งบประมาณ 
๒ น.ส.ดาราวรรณ ดอนกอนไพร ๒๕ ๒ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย เงินอุดหนุนการศึกษา 
๓ นางนัยนา  จิตรพรไพศาล ๕๓ ๑๙ ค.บ. คหกรรม ปฐมวัย/อนุบาล ๒ งบประมาณ 
๔ น.ส.สุวารี ค ายินด ี ๒๗ ๒ วท.บ. คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย เงินอุดหนุนการศึกษา 
๕ นางอมินตา นาคสุขปาน ๔๐ ๓ วท.บ บริหารธุรกิจ ประจ าชั้น ป.๑ งบประมาณ 
๖ นายณิชพน เจริญสุข ๒๘ ๕ด. วท.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๔ เงินอุดหนุนการศึกษา 

 

 
ข้อมูลอาคารสถานที่  

ประเภทอาคาร จ านวน 
 (หลัง) 

จ านวน  
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน 
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๑๑) 
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๑๒)    
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๒๑)     
      - แบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ ( ๒๕๒๗ )       
      - แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ( ๒๕๓๗ ) 
      - แบบ สปช. ๒/๒๘ ( ๒๕๓๙ ) 
 อาคารเอนกประสงค์ 
     - แบบ ๓๑๒ 
     - แบบ สปช. ๒๐๖/๒๖ 
     - ห้องสมุด/ห้องประชุมโรงเรียน 
อาคารประกอบ 
     - ห้องเรียนสีเขียว ดัดแปลงจากห้องเก็บพัสดุ 
     - เรือนเพาะช าl(สร้างเอง) 
บ้านพักครู 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๓ 

 
๑๓ 
๑๓ 
๑๒ 
๘ 
๘ 

๑๘ 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
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ประเภทอาคาร จ านวน 
 (หลัง) 

จ านวน  
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

ส้วม 
สนามกีฬา  
ลานกีฬา  
ถังเก็บน้ าฝน  

๙ 
๑ 
๓ 
๔ 

๕๐ 
- 
- 
- 

อาคารเรียนจ านวน  ๖  หลัง อาคารประกอบจ านวน  ๕  หลัง  บ้านพักครู ๓  หลัง ส้วม ๙  
หลัง 
สนามเด็กเล่น ๑  สนาม   สนามฟุตบอล ๑ สนาม    ลานกีฬา ๓  ลาน  อ่ืนๆ (ระบุ) ถังเก็บน้ าฝน  ๔  
ถัง 
ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ 

เงินเดือน-ค่าจ้าง 
 

เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน-เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนการบิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ต าบลกระตีบ ซึ่งต าบลกระตีบได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๔ มีหมู่บ้าน
ทั้งหมด          ๘ หมู่บ้าน 

สภาพทั่วไปของต าบลกระตีบ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่
ดอน และท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก   

อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้
ติดกับ ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลห้วยม่วง               
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง                
จังหวัดสุพรรณบุรี 

มีประชากรประมาณ ๙,๐๙๔ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการบิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                  
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๐๑๒  วัดไผ่รื่นรมย์  วัดโพธิ์งาม   ส านักสงฆ์อนาลโย  สถานีต ารวจภูธร       
ต าบลกระตีบ  สถานีอนามัยต าบลกระตีบ  อาชีพหลักของชุมชน คือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่
อ้อย  เลี้ยงสัตว์ รับราชการ    อาชีพเสริม การท าอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ าปลานิลแดดเดียว  กลุ่มท า
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ผลิตภัณฑ์จากแผ่นย่างพาราสังเคราะห์  กลุ่มท าวัสดุก่อสร้าง อิฐบล็อกประสาน   หัตถกรรม-เซรามิค  
กระปุกออมสินปูนปาสเตอร์ รับจ้างท าไร่ และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง ท าบุญตักบาตร แห่เทียนจ าน า
พรรษา เวียนเทียนวันส าคัญทางศาสนา  ศูนย์การเรียนรู้การอบสมุนไพรวัดไผ่รื่นรมย์ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดโพธิ์งาม กลองยาว เป็นต้น 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถม - ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ท าไร่อ้อย  เลี้ยงสัตว์ รับราชการ และรับจ้างทั่วไป .ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๔,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 
๔ คน 

๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาสคือโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  สนาม
กอล์ฟ สวนสุขภาพ สวนสัตว์ สระว่ายน้ าโรจนนิยม อยู่ในบริเวณโรงเรียนการบินกองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ ศูนย์การเรียนรู้ การอบสมุนไพรวัดไผ่รื่นรมย์  ศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาวัดโพธิ์งาม 
กลุ่มแม่บ้านการท าแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าปลานิลแดดเดียว  กลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากแผ่นย่างพารา
สังเคราะห์  
 ข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตของกองบัญชาการยุทธทางอากาศ นักเรียน
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียน จะมีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนเดินทางไปและกลับรถโดยสารประจ า(รับ – ส่ง) 
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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑.๑ ประเภทสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ระดับประเทศ 
    
ระดับจังหวัด 

 - - - 
๑.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ระดับเขตพื้นท่ี 
    

ระดับจังหวัด 
๑ - - - 

 
๑.๓ ประเภทครู/บุคลากร 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดบักลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน ๔ 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

 

   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
   ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ส านักงานคณะกรรมการ
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ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๔ ประเภทนักเรียน 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ทีไ่ด้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดบักลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน ๔ 
    

    
ระดับเขตพื้นท่ี 

    

    

    

ระดับภาค 
ระดับชาต ิ
๑    
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๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จปีที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
๑ โครงการบริหารจัดการ

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๘,๙) 

๑.เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระและมคีวาม
คล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
บริหารทั่วไป 
๒.เพื่อกระจายอ านาจการตดัสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาให้กับผู้เกีย่วข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑.มีการบริหารและการจดัการศึกษา
รองรับการกระจายอ านาจ 
๒.มีบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม 
๓.มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
๔.บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน(RBM) 
๕.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

๒ โครงการพัฒนาระบบ
สาร สนเทศเพ่ือการ
บริหารการศึกษา 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑๒) 

๑.เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการน าข้อมูลไป
ใช้ในการบริหารงาน 
๒.เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวาง
แผนการควบคมุ และการปฏิบตัิการของ
โรงเรียนได้อยา่งถูกต้อง 
๓.เพื่อให้บริการทางการศึกษาแบบออนไลน ์
 

๑.มสีารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
ทางการศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการบริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 
๓.ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการในระดับดีมาก 

๓ โครงการพัฒนาระบบ             
การประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑๒) 

๑.เพื่อสร้างความมั่นใจ การยอมรบั และความ
พึงพอใจในคุณภาพการศึกษาแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน  
๓.เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและ
รักษา มาตรฐานการศึกษา 
๔.เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการขึ้นเป็นการภายใน  
๕.เพือ่ให้พร้อมรับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายในและภายนอก 

๑.ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องรอ้ยละ ๘๐ มี
ความมั่นใจ ยอมรับ และพึงพอใจ
ในคุณภาพการศึกษา 

๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนโดยภาพรวมสูงขึ้นและผ่าน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๓.ผลการประเมินมาตรฐานทั้ง 
๑๕ มาตรฐานของ สพฐ.มคี่าเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ในมาตรฐาน
ที่ ๕ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ใน
มาตรฐานอื่นๆ 

๔ โครงการนิเทศภายใน   
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๗,๑๐) 

๑.เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 
๒.เพื่อให้ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศภายในโดย
การสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้นเรยีน 
 

๑.ร้อยละของค่าเฉลี่ยทุกกลุม่สาระการ
เรียนรูสู้งขึ้น 
๒.ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ 

๕ โครงการศูนย์การเรียนรู้
สู่ปฐบ.คนเก่ง 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความรูแ้ละทักษะ
เบื้องต้น ได้แก ่ทักษะในการสังเกต ทักษะการ

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์
การเรยีนรู ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๔) จ าแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ ทักษะในการ

เชื่อมโยงและทักษะในการคิดวิเคราะห ์
 

๒.นักเรยีนร้อยละ ๗๕ มีทักษะเบือ้งต้น 
ได้แก่ ทักษะในการสังเกต ทักษะการ
จ าแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ ทักษะใน
การเช่ือมโยงและทักษะในการคดิวิเคราะห ์

๖ โครงการการสอนแบบ
โครงการ(Project 
Approach)พัฒนาทักษะ
การคิดปฐมวัย 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๕) 

๑.เพื่อให้นักเรยีนมีความสามารถในการคิด
รวบยอด มีทักษะกระบวนการท างาน และมี
นิสัยใฝรู่ ้

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด มีทักษะกระบวนการ
ท างาน และมีนิสยัใฝ่รู ้

๗ โครงการการส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรม
กลางแจ้ง 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑) 

๑.เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้นพัฒนาการของ
นักเรียนด้วยกจิกรรมกลางแจ้ง 
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
กลางแจ้ง 
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว 

๘ โครงการสุนทรียภาพ
ทางดนตรีปฐมวัย 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๒) 

๑.เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางดนตรีให้แก่
นักเรียน 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถ
ทางดนตรีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๙ โครงการปฐมวัยวิถีพุทธ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๒,๓) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
วิถีพุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๗๐ มีความซื่อสัตย์ กตญัญู
กตเวที เมตตากรณุาและมีมารยาทวัฒนธรรม
ไทย 

๑๐ โครงการปฐมวัยอนุรักษ์
พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๒,๓) 

๑.เพ่ือให้รู้คุณค่า รู้จักใช้และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑๑ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๕) 

๑.เพื่อยกระดับคณุภาพผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ให้สูงขึ้น 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๗๐  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์ทีส่ถานศกึษา
ก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๘๕ มคีวามพึง
พอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน 

๑๒ โครงการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑๐) 

๑.เพื่อปรับหลักสูตรสถานศึกษาทีม่ีอยู่ให้มี
ความถูกต้องและสมบรูณ์ยิ่งข้ึน 
๒.ยกระดับคณุภาพครูให้สามารถน าหลักสตูร
สู่การปฏิบัตไิด ้
 

๑.ร้อยละของนักเรยีนมีระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ผ่านเกณฑ ์
๒.ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ทดสอบรวบยอด ระดบัชาติเฉลี่ย
สูงขึ้น 
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๑๓ โครงการประกวด

ความสามารถทาง
วิชาการ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๓,๔) 

๑.เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึน 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถและความสนใจ 
๓.เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอนสาระ
การเรยีนรู้ต่างๆของครูให้ดียิ่งขึ้น 
๔.เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางาน
ทางวิชาการแก่ครูให้มากยิ่งข้ึน 

๑.มีการจัดประกวดความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
๒.สนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนทีช่นะเลิศ
ระดับโรงเรยีนไปประกวดในระดับอื่นๆไป 

๑๔ โครงการหมอภาษา
พัฒนาเยาวชน 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ 
๓,๖,๑๓) 

๑.เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยของนักเรยีนให้ถูกต้อง ชัดเจน 
งดงาม สนองพระราชด ารัส 
๒.เพื่ออนุรักษ์  เชิดชูคุณคา่ของภาษาไทย  

๑. จ านวนผู้อนรุักษ์ภาษาไทย เปน็ครูและ
นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสน ท่ีมาใช้บริการด้าน 
๒.นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนทุกคนใช้ภาษาไทย ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 

๑๕ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
(สอดคล้องมฐ.ที่ ๓,๔,๖) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนรู้จักการคดิ  การ
ค้นคว้าหาความรู้มีทักษะในการท างาน  มี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก  มคีวาม
รับผิดชอบ สื่อสารการเรียนรู้  และชื่นชมใน
ผลงานของตนเอง 

๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามเข้าใจ  
สามารถใช้วิธีการใหม่ๆ ในการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้โครงงานในทุกช้ันเรียน 

๒.นักเรียนร้อยละ  ๗๐  มผีลงาน
โครงงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี 

๑๖ โครงการสอนซ่อมเสริม 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๗) 

๑.เพื่อสอนซ่อมนักเรียนทีเ่รียนไมท่ันเพื่อน ให้
เรียนทันเพื่อน 
๒.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่เรียนดีอยูแ่ล้วให้เรียน
ดียิ่งขึ้น 
๓.เพื่อเป็นการฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

๑.นักเรียนร้อย ๙๐ ที่ได้รับการสอน
ซ่อมและสอนเสริมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑๗ โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๗) 

๑.เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครูในโรงเรียนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคนเขียนแผนการจดั
กาเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(คดิ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแก้ปัญหา) 
๓.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคน ปรบัการเรยีน
เปลี่ยนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.เพื่อให้ครูในโรงเรียนน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่ขียนขึ้นไปใช้สอนกับนักเรียนจริง 
๕.เพื่อใหค้รูในโรงเรียนทุกคนสรา้งนวัตกรรม 
สื่อ การเรยีนการสอนที่สอดคล้องกัน แผนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

๑.มีหลักสตูรสถานศึกษาและเป็นปัจจุบัน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนที่เน้นหลักสูตรผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้
สอนนักเรียนจริงตามแผนที่เขียนไว้ 
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ การเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู ้
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการวิจยัในช้ันเรียนทุก
คน 
๗.นักเรยีนทุกคนในโรงเรียน เรยีนรู้อย่างมี
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๖.เพื่อให้ครูทุกคนโรงเรยีนจัดท าการวิจัยใน
ช้ันเรียน 
๗.นักเรยีนเรยีนรู้อย่างมีความสุข และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

ความสุขและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ขึ้น 

๑๘ โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ 
๑,๖,๑๑) 

๑.เพือ่ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสยัรักการออก
ก าลังกาย รักในศิลปะและดนตร ี
๒.เพื่อสร้างความสามัคคี และรูจ้ักการท างาน
ร่วมกัน 
๓.เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและร่วมกิจกรรมที่มี
ความถนัด 
๔.เพื่อให้มีความรู้และหลีกเลีย่งยาเสพติด
รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๕.เพื่อใหน้ักเรยีนตระหนักถึงคุณคา่และ
ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑.นักเรยีนร้อยละ  มีนสิัยรักการออกก าลัง
กาย รักในศิลปะและดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ รูจ้ักการท างาน
ร่วมกัน และรู้จักความสามคัค ี
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ มรี่างกายแข็งแรง
และร่วมกิจกรรมที่มีความถนัด 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ มีความรู้และ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดรวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
๕.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ ตระหนักถึงคุณค่า
ด้านดนตรีและศิลปะอีกท้ังช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๙ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(สอดคล้อง มฐ.ที่ 
๑,๒,๓,๖,๑๐) 

๑.เพื่อให้ผูเ้รียนไดร้ับประสบการณ์ที่
หลากหลาย  เกิดความรู้  ความช านาญ ท้ัง
วิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนค้นพบความสนใจ  ความถนัด 
และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว   
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้
ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
๔.เพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ 
ค่านิยมในการด าเนินชีวิตและเสรมิสร้าง
ศีลธรรมจรยิธรรม 
๕.เพื่อให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาต ิ

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 ๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๕ สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ 

๒๐ โครงการคุณธรรมน า
ความรู้สู่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(สอดคล้องมฐ.ที่
๒,๑๔,๑๕) 

๑.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาอย่างเป็นรปูธรรมในดา้นการจัด
กิจกรรม และการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 
๒.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์และบรูณาการสู่การเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ได้น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับความรู้เกีย่วกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
๒.ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรและนกัเรียน
ในโรงเรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมา
บูรณาการ 

๒๑ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๒) 

๑.เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิ ใจใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒.เพื่อให้ครูน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาใช้ประกอบการสอน 

๑ .นั ก เ รี ยนทุ กคน ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
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๓.เพื่อให้นักเรียนได้กิน อยู่ ดู ฟัง อย่างมีสติ 
๔.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
ให้กับนักเรียน 
๕.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๒๒ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ 
๒,๔,๖) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข 
๒.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๓.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 

๑.นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๘๔  มีความเข้าใจใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๒๓ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ 
๒,๑๓,๑๔,๑๕) 

๑.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน  มีความรู้  ความ
เข้าใจ  มีความตระหนักและจติส านึกท่ีดี  รู้
คุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติจริง
จนเป็นนิสัย และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  
การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดลอ้มที่โรงเรียนจัดขึน้ 

๒.นักเรียนร้อยละ  ๙๐  รูคุ้ณค่า
ของพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้ม 

๒๔ โครงการค่ายพัฒนา
วิชาการ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๓,๔) 

๑.เพื่อให้นักเรยีนได้รับประสบการณ์ตรง
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีนิสยัเปน็คนช่าง
สังเกต หาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมลู รู้จัก
วางแผนและสรุปในสิ่งที่ตนเองไดพ้บเห็น 
๓.เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน รู้จกัปรับตัวให้
เข้ากับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกนั  
๔.เพื่อฝึกการมีวินัย รู้จักเสยีสละตรงต่อเวลา 
รู้จักเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีสามารถน าเอา
ประสบการณ์มา 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๕.เพื่อให้นักเรยีน คณะครู และบคุลากรใน
ชุมชนได้มีความตระหนักและมสี่วนร่วมใน 
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาวิชาการ  

๑.นักเรยีนทุกคน เข้าร่วมโครงการค่าย
พัฒนาวิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคญั
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
วิชาการ 

๒๕ โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากร 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๗) 

๑.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้พฒันาความรู้
ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 
๒.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนไดร้ับการพัฒนา

๑.บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ
ด้านการจดัการเรียนการสอน เป็นครูมือ
อาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มีความรู้รอบด้าน เท่า
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ความรู้รอบด้านให้เท่าทันเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมในสังคมโลกท่ีเปลีย่นไป 

ทันเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในสังคม
โลกท่ีเปลี่ยนไป 
 
 

๒๖ โครงการส่งเสริมการท า
ผลงานทางวิชาการ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๗) 

๑.เพื่อให้บุคลากรครูในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะงานวิจยั 
๒.เพื่อให้บุคลากรครูในสถานศึกษามีความรู้ใน
การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
๓.เพื่อให้ระบบการบริหารงานวิชาการมีความ
ต่อเนื่องและพัฒนาควบคูไ่ปกับระบบการจัด 

๑.บุคลากรครูในสถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการประเมินเลื่อนวิทย
ฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๙๐ สนใจพฒันา
ตนเองและติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูมีผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 

๒๗ โครงการส่งเสริมการใช้ 
ICT เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ 
๓,๑๓,๑๔,๑๕) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนและครูใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู ้
๒.เพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เพือ่ใช้ในการ
เรียนการสอน 
๓.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน(LAN)เพื่อ
ใช้ Internet และ Intranet 
๔.เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอน
ด้วย ICT 
๕.เพื่อพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้โดยใช้ ICTเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนทุกคนและครูทุกคนใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู ้
๒.มฮีารด์แวร์ซอฟแวรเ์พื่อใช้ในการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
๓.มีระบบเครือข่ายภายใน(LAN)เพื่อใช้ 
Internet และ Intranet 
๔.มีคลังสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอน 
๕.มีศูนย์การเรียนรูโ้ดยใช้ ICTเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ครบทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

๒๘ โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
(สอดคล้องมฐ.ที่ 
๓,๑๑,๑๓) 

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกศึกษา
ค้นคว้าตามความสนใจ 
๒.เพื่อเตรียมนักเรียนใหม้ีประสบการณ์ในการ
ใช้ห้องสมุดเพื่อสรา้งนิสัยรักการอา่น และการ
ค้นคว้า  เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
๓.เพื่อให้บริการและความสะดวกแก่ครูในการ
เลือกใช้หนังสือ  และวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ  ใน
ห้องสมุดเพื่อประโยชน์ในการสอน 
๔.เพื่อส่งเสรมิและแนะแนวการอ่านแก่
นักเรียนให้นักเรียนสามารถหาความสุข ความ
เพลิดเพลินจากการอ่าน รวมทั้งมวีิจารณญาณ
ในการอ่าน 

๑.เตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดเุพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและโครงการของโรงเรียน
ให้บรรลุ   หลักการและจดุมุ่งหมายที่วาง
ไว ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  ได้มีทักษะในการ
ใช้หนังสือและโสตทัศนวัสดุ  เพื่อ
ประโยชน์ใน  การศึกษาค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ สามารถคน้คว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการ
อ่าน  มีนิสัยรัก  การอ่าน  รวมทั้งสามารถ
ใช้  เก็บ  รักษา  และซ่อมแซมหนงัสือได ้

๒๙ โครงการเด็กไทยท าได้ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑,๑๑) 

๑.เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมด้านอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย  ส่งเสริมทันตสุขภาพ และสุขานา่ใช้
ในโรงเรียน 
๒.เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสขุภาพนักร
เยน ในเรื่องการบรโิภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่อง
ปาก และพฤติกรรมการใช้และรักษาความ
สะอาดส้วม 

นักเรียนทุกคน  มีสุขภาพที่ดีท้ังทาง
ร่างกาย  จิตใจ  และสติ ปัญญา  สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข  และ
ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง  ๓ 
ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหารสะอาด  ปลอดภัย  
จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานดา้นเด็กไทยฟันดี  จ านวน   
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๘  ข้อ 
๓.มาตรฐานด้านสุขาน่าใช้จ านวน 
๑๖  ข้อ 

๓๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และทันตสุขภาพ
นักเรียน 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑,๑๑) 

๑.เพื่อบริการนักเรยีนด้านอนามัยและทันต
สุขภาพ 
๒.เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์  ความร่วมมือ  
กับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 
๓.เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถ
น าไปปฏิบตัิในชีวิตประจ าวันได ้
๔.เพื่อให้นักเรยีนมสีุขดภาพกายและจิตทีด่ ี

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับบริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนือ่งทุกป ี
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตรบันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 

๓๑ โครงการแนะแนว 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๗,๑๐) 

๑.เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะการ
ด าเนินชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักตนเองมคีุณภาพเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและ
พัฒนา ศักยภาพของตนเอง และสามารถคิด
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาช่วยเหลือตนเองได้ 
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความส าเรจ็ใน
การศึกษา การวางแผนในการศึกษาต่อและ
บทบาทหน้าท่ีที่มีต่อตนเอง โรงเรยีน ครู และ
เพื่อน  
๔เพื่อส่งเสริมใหค้รูรูจ้ักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถส่งเสริมความสนใจ  ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคนได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

๑.ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนประถม
ฐานบินก าแพงแสนได้รับการแนะ
แนวที่ถูกต้อง 

๓๒ โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน 
(สอดคล้องมฐ.ที่๑๐,๑๑) 

เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนยากจนในเรือ่งของ
อุปกรณ์การเรียน  เสื้อผ้า  กระเปา๋ รองเท้า 
และทุนการศึกษา 

๑.นักเรียนขาดแคลนทุกคน ได้รับ
ความช่วยเหลือเหลอืจากโรงเรียน 

๓๓ โครงการเด็กพิเศษเรียน
ร่วม 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑๑) 

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษได้เข้ารับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนเปิด 
๒.เพื่อให้เด็กพิเศษไดรู้้จักช่วยเหลอืตนเองและสามารถ
อยู่ในสังคมได ้
๓.เพื่อให้สังคมและบคุคลทั่วไปยอมรับและเข้าใจคน
พิการ 

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีไดร้ับ
การศึกษาตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามาเรียนร่วมทุกคน ได้รับ
การยอมรับและไดร้ับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได ้

๓๔ โครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น(สอด
คล้องมฐ.ที ่๑๓) 

๑.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละการแลกเปลีย่น
เรียนรู ้
๒.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจในการเข้าใช้
แหล่งเรียนรู ้

๑.มีการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
๒.การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา และชุมชน
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
๓.เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่ง
เรียนรู้ใหค้รอบคลุมในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้
๔.เพื่อส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา 
๓.ผู้ที่เกีย่วข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับดีมาก 

๓๕ โครงการสหกรณ์ร้านค้า
เพ่ือการเรียนรู้ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑๓) 

๑.เพื่อปลูกฝังความรู้ และทักษะพืน้ฐาน
เกี่ยวกับสหกรณร์้านค้าให้กับนักเรยีน 
๒.เพือ่ให้นักเรยีนได้ฝึกปฏิบัติจริงหลังจากได้
เรียนรูห้ลักการ  อุดมการณ์ และภาคทฤษฎ ี
๓.เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คณะครู  
นักเรียน  ผู้ปกครอง ในการซื้อสินค้า 
๔.เพื่อให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าท่ีมรีาคาต่ ากว่า
ท้องตลาด 
๕.เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ีในการท างานร่วมกัน
ให้แก่นักเรียน 
๖.เพื่อสอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนในกลุม่ประสบการณต์่าง ๆ 

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  ทุก
คนได้รบัความรู้และประสบการณข์ั้น
พื้นฐานสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
๒.โรงเรียนมีรายได้  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 
และการด าเนินการด้านต่าง  ๆ  ของ
โรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก  และการใช้บริการกับสหกรณ ์

๓๖ โครงการสื่อสารสัมพันธ์ 
(สอดคล้อง มฐ.ที่ ๑๓) 

๑.เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน
ของโรงเรียนแก่ผูป้กครอง ชุมชน ทราบ 
๒.เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ทางเว็บไซต์ และจลุสาร 
๓.เพื่อจัดกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน ให้
นักเรียนได้รับความรู้ สาระจากการกิจกรรม
เสียงตามสาย 
 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
๒.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนทางเว็บไซต์ตลอดปีอย่าง
สม่ าเสมอ และจุลสารเดือนละ ๑ ฉบับ 
๓.มีกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน ให้
นักเรียนได้รับความรู้ สาระจากการ
กิจกรรมเสียงตามสายทุกวัน 
๔.มีวีดโีอซีดรีวบรวมผลงานตา่งๆของ
โรงเรียนอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 

๓๗ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่า
เรียน 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๑) 

๑.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรูภ้ายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
๒.เพื่อสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนใหส้วยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู ้
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
สะอาดและปลอดภยั 

๑.อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้งาน 
๒.บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสวยงาม 
สะอาด รม่รื่นเอื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
และปลอดภัย 

๓๘ โครงการค่ายพัฒนา
คุณภาพนักเรียนเพื่อการ
อ่านออกเขียนได้ 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าคา่ยภาษาไทยและ
พัฒนาคุณภาพดา้นการอ่านและการเขียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้สามารถ
อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องและเขียนคล่อง  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้นและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สืบสานและภาคภมูิใจในความเป็นไทย 

๑.นักเรยีนที่เรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑-๓ ทุกคนสามารถอ่านออก  เขียนได้  
และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖  อ่าน
คล่อง  เขียนคล่อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
๓.เพื่อให้ครตูระหนักเห็นความส าคัญและ
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีนได้รบัการพัฒนา
ด้านการอ่าน การเขียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
 

๓๙ โครงการพัฒนาคุณธรรม
น าวิชาการพร้อมเปิด
ประตูสู่อาเซียน 

๑.เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมน าวิชาการ  
๒.เพื่อให้นักเรียนเป็นเด็กดีเป็นศักดิ์เป็นศรี
ของอ าเภอ 
๓.เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก มีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับ
การเปิดประตูสู่อาเซียน 
๔.เพื่อให้ผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดี 
๕.เพื่อเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน 
วัด โรงเรียน (บวร) 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของสังคม 
๒.ครูและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติตนเป็น
ต้นแบบท่ีดี(กาย วาจา ใจ) 
๓.โรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม 
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและปลอดภัย 
๔.โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณธรรมน า
วิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 
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7.2   สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

พัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 

จ านวน
เด็ก       

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.ด้านร่างกาย        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๑๓๗ ๑๒๖ ๙๑.๙๗ ๑๑ ๘.๐๓   

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๑๖๒ ๑๕๒ ๙๓.๘๒ ๑๐ ๖.๑๘   

   รวม ๒๙๙ ๒๗๘ ๙๒.๙๗ ๒๑ ๗.๐๓   

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๑๓๗ ๑๓๕ ๙๘.๕๔ ๒ ๑.๔๖   

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๑๖๒ ๑๕๖ ๙๖.๓๐ ๖ ๓.๗๐   

   รวม ๒๙๙ ๒๙๑ ๙๗.๓๒ ๘ ๒.๖๘   

๓.ด้านสังคม        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๑๓๗ ๑๓๕ ๙๘.๕๔ ๒ ๑.๔๖   

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๑๖๒ ๑๖๒ ๑๐๐ - -   

   รวม ๒๙๙ ๒๙๗ ๙๙.๓๓ ๒ ๐.๖๗   

๔.ด้านสติปัญญา        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๑๓๗ ๑๓๒ ๙๖.๓๕ ๕ ๓.๖๕   

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๑๖๒ ๑๕๔ ๙๕.๐๖ ๗ ๔.๓๒ ๑ ๐.๖๒ 

   รวม ๒๙๙ ๒๘๖ ๙๕.๖๕ ๑๒ ๔.๐๑ ๑ ๐.๓๔ 

   รวมทั้ง ๔ ด้าน ๑๑๙๖ ๑๑๕๒ ๙๖.๓๒ ๔๓ ๓.๖๐ ๑ ๐.๐๘ 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ๑)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ที่ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

ภาษาไทย            
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๐ ๕ ๕ ๑๑ ๑๗ ๒๕ ๑๓๘ ๑๘๐ ๘๙.๕๕ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๐ ๕ ๑๐ ๑๗ ๓๒ ๓๔ ๑๒๐ ๑๘๖ ๘๕.๓๒ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๕ ๑๖ ๑๙ ๓๒ ๔๒ ๑๑๕ ๑๘๙ ๘๒.๕๓ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๗ ๑๔ ๑๙ ๒๗ ๕๓ ๕๑ ๖๓ ๑๖๗ ๗๑.๓๖ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๑ ๖ ๑๒ ๓๖ ๕๗ ๕๐ ๕๙ ๑๖๖ ๗๕.๑๑ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๕ ๘ ๓๒ ๒๘ ๓๙ ๓๘ ๖๘ ๑๔๕ ๖๖.๕๑ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๑๓ ๔๓ ๙๔ ๑๓๘ ๒๓๐ ๒๔๐ ๕๖๓ ๑๐๓๓ ๗๘.๑๙ 

คณิตศาสตร์ 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๑ ๔ ๙ ๔ ๑๘ ๒๓ ๑๔๒ ๑๘๓ ๙๑.๐๔ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๔ ๕ ๑๑ ๑๔ ๒๕ ๓๑ ๑๒๘ ๑๘๔ ๖๕.๗๑ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๑ ๗ ๑๓ ๒๖ ๓๒ ๑๕๐ ๒๐๘ ๙๐.๘๒ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๔ ๒๕ ๓๗ ๔๙ ๓๗ ๓๕ ๔๗ ๑๑๙ ๕๐.๘๕ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๒ ๒๔ ๔๔ ๔๑ ๒๖ ๒๓ ๖๑ ๑๑๐ ๔๙.๗๗ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๒๔ ๑๙ ๓๐ ๔๖ ๓๖ ๒๔ ๓๙ ๙๙ ๔๕.๔๑ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๓๕ ๗๘ ๑๓๘ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๘ ๕๖๗ ๙๐๓ ๖๘.๓๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๑ ๒ ๐ ๑๐ ๙ ๒๔ ๑๕๕ ๑๘๘ ๙๓.๕๓ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๐ ๒๕ ๔๒ ๑๓๖ ๒๐๓ ๙๓.๑๑ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๑ ๓ ๔ ๑๔ ๓๒ ๖๒ ๑๑๓ ๒๐๗ ๙๐.๓๙ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๑๒ ๑๘ ๒๐ ๒๓ ๔๗ ๔๕ ๖๙ ๑๖๑ ๖๘.๘ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๘ ๑๒ ๒๘ ๒๗ ๓๗ ๓๘ ๗๑ ๑๔๖ ๖๖.๐๖ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๑๑ ๒๗ ๒๖ ๓๒ ๓๐ ๓๐ ๖๒ ๑๒๒ ๕๕.๙๖ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๓๓ ๖๓ ๘๒ ๑๑๖ ๑๘๐ ๒๔๑ ๖๐๖ ๑๐๒๗ ๗๗.๗๔ 

สังคมศึกษา ฯ 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๐ ๒ ๓ ๗ ๑๒ ๒๕ ๑๕๒ ๑๙๘ ๙๔.๐๒ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๑ ๗ ๘ ๑๗ ๑๙ ๓๗ ๑๒๙ ๑๘๕ ๘๔.๘๖ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๒๔ ๒๘ ๑๗๔ ๒๒๖ ๙๘.๖๘ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๖ ๖ ๑๕ ๓๒ ๔๕ ๕๐ ๘๐ ๑๗๕ ๗๔.๗๘ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๐ ๕ ๒๗ ๔๖ ๖๐ ๔๐ ๔๓ ๑๔๓ ๖๔.๗ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๑๓ ๑๙ ๒๐ ๑๘ ๑๗ ๒๓ ๑๐๘ ๑๔๘ ๖๗.๘๘ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๒๐ ๓๙ ๗๔ ๑๒๒ ๑๗๗ ๒๐๓ ๖๘๖ ๑๐๗๕ ๘๑.๓๗ 
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กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

สุขศึกษาฯ 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๑ ๒๙ ๑๖๐ ๒๐๑ ๙๙.๕ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๐ ๓๔ ๑๗๒ ๒๑๘ ๙๙.๐๘ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๒๑๘ ๒๒๙ ๑๐๐ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒ ๕๑ ๖๓ ๑๐๗ ๒๓๔ ๙๔.๔๔ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๑ ๐ ๒ ๑๕ ๓๘ ๔๒ ๑๒๓ ๒๒๑ ๙๑.๘๕ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๒ ๑ ๖ ๑๓ ๒๖ ๓๘ ๑๓๒ ๒๑๘ ๘๙.๙ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๓ ๑ ๙ ๔๓ ๑๓๖ ๒๑๗ ๙๑๒ ๑๓๒๑ ๑๐๐ 

ศิลปะ 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๒ ๑๘๗ ๒๐๐ ๙๙.๕ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๔๙ ๑๖๓ ๒๑๘ ๑๐๐ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๕๐ ๑๗๑ ๒๒๙ ๑๐๐ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๑ ๐ ๑ ๔ ๑๑ ๒๘ ๑๘๙ ๒๒๘ ๙๗.๔๓ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗ ๒๑ ๑๙๑ ๒๑๙ ๙๙.๐๙ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๓๑ ๑๘๔ ๒๑๗ ๙๙.๕๔ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๓๕ ๑๙๑ ๑๐๘๕ ๑๓๑๑ ๙๙.๒๔ 

การงานฯ 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑ ๑๐ ๒๖ ๑๖๑ ๑๙๗ ๙๘ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๒ ๒๕ ๓๙ ๑๓๘ ๒๐๒ ๙๒.๖๖ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๒๖ ๑๘๙ ๒๒๖ ๙๘.๖๘ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๕ ๙ ๒๘ ๒๕ ๓๑ ๒๐ ๑๐๓ ๑๕๔ ๖๕.๘๑ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๐ ๔ ๔๙ ๖๘ ๓๓ ๒๒ ๔๕ ๑๐๐ ๔๕.๒๔ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๑ ๐ ๑๐ ๓๙ ๕๘ ๕๒ ๕๘ ๑๖๘ ๗๗.๐๖ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๖ ๑๕ ๙๒ ๑๔๘ ๑๖๘ ๑๘๕ ๖๙๔ ๑๐๔๗ ๗๙.๒๕ 

ภาษาต่างประเทศ 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๒ ๓๔ ๓๖ ๓๔ ๒๘ ๑๑ ๕๖ ๙๕ ๔๗.๒๖ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๐ ๑๖ ๒๘ ๒๑ ๓๖ ๓๑ ๘๖ ๑๕๓ ๗๐.๑๘ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๒๗ ๓๖ ๑๕๒ ๒๑๕ ๙๓.๘๘ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๓ ๐ ๑๗ ๓๖ ๔๕ ๕๗ ๗๖ ๑๗๘ ๗๖.๐๖ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๐ ๐ ๒๘ ๔๖ ๕๒ ๒๗ ๖๘ ๑๔๗ ๖๖.๕๑ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๐ ๖ ๓๗ ๓๐ ๕๔ ๔๐ ๕๑ ๑๔๕ ๖๖.๕๑ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๕ ๕๖ ๑๔๙ ๑๗๘ ๒๔๒ ๒๐๒ ๔๘๙ ๙๓๓ ๗๐.๖๒ 
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กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

 
 

ประวัติศาสตร์ 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๑๓ ๑๐ ๑๖ ๑๘ ๒๓ ๓๑ ๙๐ ๑๔๔ ๗๑.๖๔ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๖ ๘ ๑๓ ๒๕ ๔๓ ๓๘ ๘๕ ๑๖๖ ๘๓.๗๖ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๐ ๘ ๓๖ ๔๘ ๔๐ ๙๗ ๑๘๕ ๘๐.๗๘ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๒ ๑๑ ๒๗ ๓๕ ๕๙ ๕๔ ๔๖ ๑๕๙ ๖๗.๙๔ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๐ ๗ ๒๐ ๕๕ ๕๖ ๕๒ ๓๑ ๑๓๙ ๖๒.๘๙ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๒๓ ๒๑ ๒๖ ๑๘ ๒๓ ๒๑ ๘๖ ๑๓๐ ๕๙.๖๓ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๔๔ ๕๗ ๑๑๐ ๑๘๗ ๒๕๒ ๒๓๖ ๔๓๕ ๙๒๓ ๖๙.๘๗ 

หน้าที่พลเมือง 
ป.๑ ๒๐๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔ ๖ ๕ ๑๘๔ ๑๙๕ ๙๗.๐๑ 
ป.๒ ๒๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๒๐๕ ๒๑๘ ๑๐๐ 
ป.๓ ๒๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒๙ ๒๒๙ ๑๐๐ 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๑ ๓ ๒ ๑๘ ๓๔ ๓๙ ๑๓๗ ๒๑๐ ๘๙.๗๔ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๑๗๒ ๒๐๘ ๙๔.๑๑ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๒๗ ๒๙ ๑๕๘ ๒๑๔ ๙๘.๑๖ 
รวม ๑๓๒๑ ๐ ๑ ๓ ๖ ๓๗ ๘๕ ๑๐๔ ๑๐๘๕ ๑๒๗๔ ๙๖.๔๔ 

รายวิชาเพิ่มเติม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๒๕ ๒๗ ๓๑ ๑๙ ๒๓ ๓๔ ๗๕ ๑๓๒ ๕๖.๔๑ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๘ ๔๘ ๕๐ ๙๔ ๑๙๒ ๘๖.๘๗ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๒๗ ๑๓ ๑๖๓ ๒๐๓ ๙๓.๑๑ 
รวม ๖๗๓ ๐ ๒๕ ๒๗ ๓๒ ๖๒ ๙๘ ๙๗ ๓๓๒ ๕๒๗ ๗๘.๓ 

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน 
ป.๔ ๒๓๔ ๐ ๑ ๑๑ ๓๓ ๔๖ ๕๑ ๕๖ ๓๖ ๑๔๓ ๖๑.๑๑ 
ป.๕ ๒๒๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๘ ๔๗ ๓๓ ๑๐๓ ๑๘๓ ๘๒.๘ 
ป.๖ ๒๑๘ ๐ ๐ ๑ ๑๙ ๓๗ ๕๔ ๔๔ ๖๓ ๑๖๑ ๗๓.๘๕ 
รวม ๖๗๓ ๐ ๑ ๑๒ ๕๒ ๑๒๑ ๑๕๒ ๑๓๓ ๒๐๒ ๔๘๗ ๗๒.๓๖ 
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  ๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
๑) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

 

สาระการเรียนรู ้ จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนระดับดีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ด้านภาษา ๒๑๖ ๑๘.๑๘ ๖.๑๗ ๕๑.๙๔ ๑๒๓ ๕๖.๙๕ 

ด้านการคดิค านวณ ๒๑๖ ๑๕.๓๒ ๖.๐๔ ๔๓.๗๗ ๑๑๙ ๕๔.๖๓ 

ด้านการใช้เหตผุล ๒๑๖ ๑๗.๘๕ ๖.๑๑ ๕๑.๐๐ ๑๓๖ ๖๓.๔๓ 

รวม ๒๑๖ ๕๑.๓๕ ๑๖.๓๑ ๔๘.๙๐ ๑๒๖ ๕๘.๓๓ 

 
๒) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

สาระการเรียนรู ้ จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย         
ร้อยละ 

นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดลา่ง 

     จ านวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๕ ๔๐.๐๕ ๑๗.๐๕ ๔๐.๐๕ ๑๐๙ ๕๒.๑๓ 

ภาษาไทย ๒๐๕ ๔๖.๐๗ ๑๓.๗๗ ๔๖.๐๗ ๑๑๓ ๕๔.๐๖ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๐๕ ๔๓.๘๐ ๑๓.๙๘ ๔๓.๘๐ ๑๐๖ ๕๐.๗๑ 

สังคมศึกษา ๒๐๕ ๕๑.๑๐ ๑๔.๕๐ ๕๑.๑๐ ๑๐๓ ๔๙.๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐๕ ๕๕.๖๓ ๑๕.๐๔ ๕๕.๖๓ ๑๒๕ ๕๙.๘๐ 

ศิลปะ ๒๐๕ ๔๗.๓๒ ๑๕.๐๒ ๔๗.๓๒ ๙๙ ๔๗.๓๖ 

การงานอาชีพฯ ๒๐๕ ๕๕.๘๖ ๑๖.๘๕ ๕๕.๘๖ ๑๑๒ ๕๓.๕๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๐๕ ๓๔.๔๖ ๑๕.๑๑ ๓๔.๔๖ ๖๓ ๓๐.๑๔ 
 
 

  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น (LAS  ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
๑) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  

สาระการเรียนรู ้ จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ยร้อยละ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนระดับดีขึ้นไป(สูงกว่าร้อย ๗๐) 

จ านวน ร้อยละ 
การอ่าน ๒๑๕ ๘.๐๙ ๖๗.๔๐ 

๘๕ ๓๙.๕๔ 

การเขียน ๒๑๕ ๒.๓๗ ๕๙.๑๙ 
การฟัง ดู พูด ๒๑๕ ๓.๗๗ ๗๕.๔๔ 

หลักการใช้ภาษา ๒๑๕ ๓.๔๓ ๕๗.๑๓ 
วรรณคดีและวรรณกรรม ๒๑๕ ๑.๙๙ ๖๖.๓๖ 

รวม ๒๑๕ ๑๙.๖๖ ๖๕.๕๓ 

๒) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

สาระการเรียนรู ้ จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ยร้อยละ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนระดับดีขึ้นไป(สูงกว่าร้อย ๗๐) 

จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๒๐ ๒๐.๗๙ ๕๙.๓๙ ๓๓ ๑๕ 

คณิตศาสตร ์ ๒๒๐ ๒๑.๗๐ ๕๔.๒๔ ๑๒ ๕.๔๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๒๐ ๒๐.๒๘ ๕๗.๙๓ ๒๐ ๙.๐๙ 
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๓) ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

สาระการเรียนรู ้ จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ยร้อยละ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนระดับดีขึ้นไป(สูงกว่าร้อย ๗๐) 

จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๒๑ ๒๕.๗๖ ๕๙.๓๙ ๙๓ ๔๒.๐๘ 

คณิตศาสตร ์ ๒๒๑ ๒๒.๘๔ ๕๗.๐๙ ๔๐ ๑๘.๐๙ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๒๑ ๒๑.๔๙ ๖๑.๓๙ ๕๑ ๒๓.๐๗ 
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ส่วนที ่2 

ทศิทางการพฒันาตามแผนพฒันาการศึกษา 
2.1 วสัิยทศัน์   

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน เป็นองค์กรแห่งคุณภาพการศึกษา ผูเ้รียนมี
คุณภาพไดม้าตรฐานและพฒันาสู่สากล  เป็นผูน้ าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการเรียนรู้ ให้ความส าคญัต่อการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เป็นคนดี มีปัญญาและมี
ความสุข อยู่อย่างพอเพียง กา้วทนัประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ 

 

พนัธกจิ 

1.จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 
3.จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
4.ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหมี้การจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
5. ส่งเสริมและพฒันาใหส้ถานศึกษามีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลายและใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งคุม้ค่า 
6.ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
7. ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
อยูอ่ยา่งพอเพียงให้โดดเด่น 
8. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
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เป้าหมาย 

พนัธกจิ เป้าหมาย 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และ

ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

2. จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ
สมเหตุผล 

2. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 

3. จดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองต่อเน่ือง 

4.ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาให้มีการจดั
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4.สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

5.ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

5. ส่งเสริมและพฒันาใหส้ถานศึกษามีการจดั
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลายและใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งคุม้ค่า 

6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

7.สถานศึกษามีการใชแ้หล่งเรียนรู้พฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งคุม้ค่า 

6.ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

8.ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

7. ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา
ใหโ้ดดเด่น 

9.สถานศึกษามีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น 

8. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

10.สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
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กลยุทธ์การพฒันา 

         1.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3.  กลยุทธ์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.  กลยุทธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  5.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที ่ 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
1.ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที
จ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลการเรียนผา่นเกณฑก์าร
ประเมินทุกรายวชิา 

2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะกระบวนการในระดบัดีข้ึนไป 
3. ร้อยละของผูเ้รียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
4. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีร่วมกิจกรรมดา้นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
5. ร้อยละของผูเ้รียนสามารถระบุอาชีพสุจริตในทอ้งถ่ินได ้

2. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล 

6. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล 

7. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ์ขั้นต ่าข้ึนไป 

3. ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้และ
พฒันาตนเองต่อเน่ือง 

8. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถใช ้Internet สืบคน้ขอ้มูล 
9. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถสืบคน้ขอ้มูลความรู้จาก

หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
10.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพดา้นรักการท างานในระดบัดี

ข้ึนไป 
11. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีร่วมปฏิบติังานกบัผูอ่ื้น 

กลยทุธ์ท่ี 2. พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
4.สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

12. สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดรั้บการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีสามารถตรวจสอบได ้

13. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ผูเ้รียนโดยตรงอยา่งนอ้ยปีละ10 รายการ 

5.ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

14. ร้อยละของครูท่ีมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  

15. ร้อยละของครูท่ีมีเคร่ืองมือวดัและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

16. ร้อยละของครูท่ีมีรายงานการวจิยัในชั้นเรียน คนละ 1 
เร่ือง/ภาคเรียนหรือปีการศึกษา 

6. สถานศึกษามีการจดักิจกรรม
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย 

17. สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อมุ่งยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

18. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบั
ดีข้ึนไป 

19. สถานศึกษามีขอ้มูล หลกัฐาน การร่วมกิจกรรมระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

กลยทุธ์ท่ี 3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

7.สถานศึกษามีการใชแ้หล่งเรียนรู้
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งคุม้ค่า 

 

20. สถานศึกษามีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดัการ
เรียนรู้อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง/ภาคเรียน 

21. สถานศึกษามีการใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 
คร้ังต่อระดบัการศึกษา 

8.ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

22. สถานศึกษาจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

23. สถานศึกษามีการจดัแสดงแผนภูมิโครงสร้างของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

24. สถานศึกษามีคู่มือ การปฏิบติังานของสถานศึกษาครบทุก
กลุ่ม/ทุกงาน 

25. สถานศึกษามีแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 

กลยทุธ์ท่ี 4.  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
9. สถานศึกษามีอตัลกัษณ์ท่ีโดด

เด่น 
26. ผูเ้รียนอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม มีลกัษณะอยู่

อยา่งพอเพียง 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
27. ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อการเรียนรู้ 
กลยทุธ์ท่ี 5  พฒันาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

10.สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

28.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพในระดบัดีข้ึนไปตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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การน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏบัิติ 
กลยุทธ ์ โครงการ เป้าหมาย/ระยะเวลา 

2556 2557 2559 2559 2560 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มฐ.ที่ 1-4 และ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มฐ.ที่ 1-6) 

1.โครงการเด็กไทยท าได ้ 100 100 100 100 100 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพ
นักเรียน 

100 100 100 100 100 

3.โครงการการส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรม
กลางแจ้ง(ปฐมวัย) 

75 80 85 90 95 

4.โครงการการสอนแบบโครงการ(Project 
Approach)พัฒนาทักษะการคิดปฐมวัย 

75 80 85 90 95 

5.โครงการสุนทรียภาพทางดนตรปีฐมวัย 100 100 100 100 100 
6.โครงการปฐมวัยวิถีพุทธ 75 80 85 90 95 
7.โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 
- กิจกรรมการแข่งกีฬาภายใน 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
-กิจกรรมการแสดงความสามารถด้านศิลปะและ
นาฏศิป ์
-กิจกรรมวงดรุิยางค์โรงเรียน 

90 95 100 100 100 

8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
-กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

85 90 95 100 100 

9.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
-กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-กิจกรรมท าดไีมต่้องเดี๋ยวนาทีเดียวใต้ร่มธงไทย 

90 95 100 100 100 

10.โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรยีน 
-กิจกรรมศาลาประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสารวตัรนักเรียน 
-กิจกรรมศูนย์กระจายข่าว 

85 90 95 95 95 

11.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

70 75 80 85 90 

 12.โครงการประกวดความสามารถทางวิชาการ 75 80 85 90 95 
13.โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 100 100 100 100 100 
14.โครงการส่งเสรมิพัฒนาการเรยีนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร ์

70 75 80 85 90 

15.โครงการสอนซ่อมเสริม 90 90 95 95 95 
16.โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ 80 85 90 95 100 
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กลยุทธ ์ โครงการ เป้าหมาย/ระยะเวลา 
2556 2557 2559 2559 2560 

2.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 
(มาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย มฐ.ที่ 5-8 และ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มฐ.ที่ 7-12) 

17.โครงการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

100 100 100 100 100 

18.โครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

19.โครงการมหกรรมวิชาการ 100 100 100 100 100 
20.โครงการนิเทศภายใน 100 100 100 100 100 
21.โครงการอบรม พัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรมอบรมพัฒนาหลักสูตร 
-กิจกรรมอบรมการใช้ ICT (Tablet) 
-กิจกรรมศึกษาดูงานการศึกษา 

100 100 100 100 100 

22.โครงการส่งเสรมิการท าผลงานทางวิชาการ 90 90 90 90 90 
3.สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
(มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มฐ.ที่ 9 และ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มฐ.ที่ 13) 

23.โครงการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

100 100 100 100 100 

24.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษา 

100 100 100 100 100 

25.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

26.โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่ปฐบ.คนเก่ง 
 

75 80 85 90 90 

 27.โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยห้องสมุดมีชีวิต  80 85 90 95 95 
28.โครงการแนะแนว 100 100 100 100 100 
29.โครงการสหกรณ์ร้านค้าเพื่อการเรียนรู ้ 100 100 100 100 100 
30.โครงการเด็กพเิศษเรยีนร่วม 100 100 100 100 100 
31.โครงการส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

100 100 100 100 100 

32.โครงการช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 100 100 100 100 100 
33.โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 100 100 100 100 100 
34.โครงการสื่อสารสัมพันธ์ 100 100 100 100 100 
35.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่า
เรียน 

100 100 100 100 100 

4.ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มฐ.ที่ 10 และ
มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน มฐ.ที่ 14) 

36.โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

90 90 95 95 95 

37.โครงการปฐมวัยอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 90 

38.โครงการคณุธรรมน าความรู้สูป่รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

85 90 95 95 95 

39.โครงการส่งเสรมิการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
 
 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์ โครงการ เป้าหมาย/ระยะเวลา 
2556 2557 2559 2559 2560 

 
 

5.พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามแนว 
ปฎิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 
(มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มฐ.ที่ 11 และ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มฐ.ที่ 15) 

40.โครงการค่ายพัฒนาคณุภาพนักเรียนเพื่อการ
อ่านออกเขียนได ้
 

80 85 85 85 85 

41.โครงการพัฒนาคุณธรรมน าวิชาการพร้อม
เปิดประตสูู่อาเซียน 

100 100 100 100 100 
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การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาขบัเคลือ่น 
ในการบริหารจดัการสถานศึกษา 

 
หลกัพอเพียง 

ประเด็น 
พอประมาณ มเีหตุผล มภูีมคุ้ิมกนัในตวัทีด่ ี

วสิยัทศัน ์ จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา รู้จุดแขง็ จุดอ่อน 
ก าหนดเป็น ความคาดหวงัใน
อนาคตท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน อยา่ง
ประมาณตน 

เพื่อเป็นทิศทางในการท างานใน
ระยะ 3 – 5ปี เป็นเป้าหมายร่วมกนั
ของทุกๆคนในโรงเรียนประถม
ฐานบินก าแพงแสน 

สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาวา่เรามีทิศทาง มี
จุดมุ่งหมาย ความคาดหวงั
ชดัเจน ไม่เสียเวลาท าส่ิงท่ีนอก
ประเด็นและไม่ใช่อนาคตของ
เรา 

พนัธกิจ ก าหนดภารหนา้ท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และ
หนา้ท่ีหลกัในการจดัการศึกษา 
โดยผา่นการสงัเคราะห์ จดักลุ่ม
งานหลกัใหเ้ป็นพนัธกิจท่ีคลอบ
คลุม จ านวนพอเหมาะ 

เพ่ือเป็นขอบข่ายการปฏิบติังานตาม
ภารหนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           

ตอ้งก าหนดภารกิจหลกัให้
ชดัเจน ใหทุ้กคนรู้หนา้ท่ี
บทบาทของการจดัการศึกษา
เพ่ือใหบ้รรลุตามวสิยัทศันท่ี์ตั้ง
ไว ้

เป้าประสงค ์ ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพอยา่งประมาณตน และ
พอเหมาะกบัการพฒันาเพื่อให้
บรรล ุ

เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
งานทั้งปริมาณและคุณภาพ  
วดัความกา้วหนา้และเร่งให้
บรรลุผล 

-ท าใหว้ตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัการมีความ
ชดัเจนเพื่อวดัความส าเร็จ  
-สนบัสนุนการท างานเป็นกลุ่ม
ดว้ยการเนน้เป้าหมายร่วมกนั 
 

กลยทุธ์ ก าหนดแนวทางหรือวธีิการท่ี
เหมาะสมโดยค านึงถึง ปัจจยั
แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
สภาพสถานศึกษา  

การก าหนดแนวทางหรือวธีิการท่ี
เหมาะสมกบัเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จ 

เลือกกลยทุธ์หรือวธีิด าเนินงาน 
ท่ีเป็นหลกัในการปฏิบติัไปสู่
สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต เพื่อ
การบรรลุ Vision โดยค านึงถึง
สภาพในอนาคตท่ีตอ้งการ โดย
รู้สถานการณ์ เห็นถึงโอกาส
และรู้จุดดี จุดเด่นตลอดจน
จุดอ่อนในการด าเนินงานไปสู่
จุดหมายท่ีตอ้งการของโรงเรียน
ในอนาคต 

แผนปฏิบติัการ จดัท าแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน แผนปฏิบติัการจดัท าข้ึนเพ่ือแปลง เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจทัว่กนัทั้ง
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หลกัพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มเีหตุผล มภูีมคุ้ิมกนัในตวัทีด่ ี

เหมาะสมกบักลยทุธ์ท่ีวางไว ้
ก าหนดโครงการไม่มากและไม่
นอ้ยจนเกินไป 

นโยบายสู่การปฏิบติั ตอบสนองต่อ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว รวมทั้ง
รายละเอียดของทรัพยากรท่ีใช ้
ช่วงเวลาท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จ 

องคก์ร และน าไปปฏิบติัทัว่ทั้ง
องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการ ก าหนดโครงการ กิจกรรมท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์
พนัธกิจ เป้าหมายและกลยทุธ์  

ระบุหลกัการและเหตุผลท่ีสมควร
ด าเนินการ ซ่ึงจะสะทอ้นถึงการน า
กระบวนการ PDCA มาใชใ้นการ
บริหารจดัการศึกษา 
ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
ขั้นตอนการด าเนินงาน การติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการจะเป็นการน าโยบายสู่การ
ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  

น ากระบวนการ PDCA มาใช้
ในการจดัท าโครงการ 
ก าหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย
ชดัเจน 
ก าหนดขั้นตอนและระบุ
ผูรั้บผดิชอบ ด าเนินการตาม
ช่วงเวลาและมีการก ากบัติดตาม 
รายงานผลและน าผลมาพฒันา
ต่อไป  

การด าเนินโครงการ ก าหนดขั้นตอน กิจกรรมการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสม มี
ผูรั้บผดิชอบท่ีเหมาะสม ก าหนด
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  

เพื่อใหก้ารด าเนินการโครงการ
ส าเร็จลุล่วงอยา่งมีขั้นตอน มี
ระยะเวลาควบคุม มีผูรั้บผิดชอบท่ี
สามารถท าใหโ้ครงการบรรลุ
วตัถุประสงค ์

มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการชดัเจน ท าใหล้ด
ความผิดพลาดในการท างาน 
ทุกคนรู้หนา้ท่ีและช่วงเวลา 

การติดตามโครงการ/
รายงานผล 

มีการติดตามรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการอยา่ง
เหมาะสม   

เพ่ือติดตามการด าเนินงาน วา่
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ได้
คุณภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 

การติดตามความกา้วหนา้ของ
งานประเมินผลส่ิงท่ีปฏิบติัไป
แลว้ตามแผนการท่ีไดว้างไว้
ช่วยใหท้ราบผลการปฏิบติังาน 
วา่ส าเร็จหรือไม่อยา่งไร หาก
ส าเร็จมีประโยชนด์ าเนินการต่อ 
หากไม่ส าเร็จ หรือไม่เกิด
ประโยชน์ส้ินเปลือง จะไม่ตอ้ง
ด าเนินการต่อไป หรือหา
แนวทางป้องกนัแกไ้ขไดต้่อไป 

การพฒันา ปรับปรุง
โครงการ 

เม่ือตรวจสอบส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัตาม
แผนแลว้พบวา่มีความผิดพลาด
หรือขอ้บกพร่อง ตอ้งท าการ
แกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาให้
เหมาะสม 

เพื่อใหโ้ครงการท่ีประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายไดพ้ฒันา
ต่อยอด และเพ่ือใหโ้ครงการท่ีไม่
ประสบผลส าเร็จไดรั้บการปรับปรุง
แกไ้ข 

คน้หาสาเหตุ แลว้ท าการ
ป้องกนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดความ
ผิดพลาดข้ึนอีก 
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หลกัพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มเีหตุผล มภูีมคุ้ิมกนัในตวัทีด่ ี

ความรู้ - บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา 
- พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
- พระราชกฤษฎีกา 
- กฏกระทรวง 
- ระเบียบ หลกัเกณฑ ์แนวทางการบริหารงาน 
- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
- แผนการศึกษาชาติ 
- หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
- การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
- การบริหารเชิงกลยทุธ ์

คุณธรรม - หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- หลกัธรรมาภิบาล 
- หลกัค าสอนของพทุธศาสนา 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอยีดของแผนงาน งาน /โครงการ/กจิกรรม 

และการจัดสรรงบประมาณ 
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รายการงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
 

การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ขอ้มูลนกัเรียน 10  พฤศจิกายน  2559  
 จ านวนนกัเรียนอนุบาล 267  คนๆ ละ 1700 บาท  เป็นเงิน 453,900  บาท 
 จ านวนนกัเรียนประถม   1361 คนๆ ละ 1900  บาท เป็นเงิน        2,585,900 บาท 
  รวมเป็นเงิน  3,039,800  บาท 
 
มีเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2559 486,731   บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   3,526,531  บาท 
กนัเป็นค่าสาธารณูปโภค   750,000   บาท 
  คงใชจ้ดัสรรทั้งส้ิน 2,776,531  บาท 

 
การบริหารงบประมาณในโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

 
1.งบกนั  ส าหรับโครงการพิเศษเร่งด่วน (10%) 277,653  บาท 
2.ค่าซ่อม งานประจ า(ซ้ือวสัดุต่างๆ) (40%)  1,110,612 บาท 
3.งบประมาณส าหรับแผนงาน/โครงการ (50%) 1,388,265 บาท 
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งบนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
ระดบัอนุบาล  
ค่าหนงัสือ    53,400 บาท 
ค่าอุปกรณ์การเรียน   53,400 บาท 
ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  80,100 บาท 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   114,810 บาท 
รวมทั้งส้ินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจดัสรร  301,710  บาท 
 
ระดบัประถมศึกษา 
ค่าหนงัสือ    920,071 บาท 
ค่าอุปกรณ์การเรียน   530,790 บาท 
ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  489,960 บาท 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   653,280 บาท 
รวมทั้งส้ินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจดัสรร     2,267,461   บาท 
 

งบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน 
 
ไดรั้บจดัสรรจ านวน 400 คน คนละ 1000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท
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งบหนา้การจดัสรรงบประมาณ 2559  
กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.โครงการเด็กไทยท าได ้ ต.ค.58-ก.ย.59 6,000 รองฯเพ็ญพร ดวงแก้ว มฐ.1,11 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.ผุสดี  จงมสีุข มฐ.1,11 
3.โครงการการส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง(ปฐมวัย) ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 อ.พัชรี เจริญสุข มฐ.ปฐมวัย 1 
4.โครงการการสอนแบบโครงการ(Project Approach)พัฒนาทักษะ
การคิดปฐมวยั 

ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 อ.พัชรี เจริญสุข 
 

มฐ.ปฐมวัย 5 

5.โครงการสุนทรียภาพทางดนตรีปฐมวัย ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.พรเพ็ญ แสนชมภ ู มฐ.ปฐมวัย 2 
6.โครงการปฐมวัยวิถีพุทธ ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.พัชรี เจริญสุข มฐ.ปฐมวัย 2,3 
7.โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
- กิจกรรมการแข่งกีฬาภายใน 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
-กิจกรรมการแสดงความสามารถด้านศิลปะและนาฏศลิป์ 
-กิจกรรมวงดรุิยางค์โรงเรียน 
-กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่นสอนดนตร ี

ต.ค.58-ก.ย.59  
10,000 

 
10000 
5000 

10000 

อ.เพ็ญทิพา อ าพัฒน ์
และหัวหน้ากิจกรรม 

ได้แก ่
อ.จรุงรัตน์ จันทรส์ืบสาย 
อ.วราพงษ์ แดงส าอาง 

มฐ.1,6,11 

8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
-กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

ต.ค.58-ก.ย.59  งบ 15 ปี อ.วราพงษ์ แดงส าอาง มฐ.1,2,3,6,10 

 9.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
-กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-กิจกรรมท าดไีมต่้องเดี๋ยวนาทีเดียวใต้ร่มธงไทย 

ต.ค.58-ก.ย.59 20,000 อ.น้องนุช เก้าลิ้ม 
และคณะครูประจ ากลุม่
สาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

มฐ.2 
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

10.โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรยีน 
-กิจกรรมศาลาประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสารวตัรนักเรียน 
-กิจกรรมศูนย์กระจายข่าว 

ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.น้องนุช เก้าลิ้ม 
และคณะครูประจ ากลุม่
สาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

มฐ.2,4,6 

11.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุม่สาระการ
เรียนรู ้

ต.ค.58-ก.ย.59 50,000 รองฯศราวดี ม่วงสด 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

มฐ.5 

12.โครงการประกวดความสามารถทางวิชาการ ต.ค.58-ก.ย.59 70,000 รองฯศราวดี ม่วงสด มฐ.3,4 
13.โครงการหมอภาษา ต.ค.58-ก.ย.59 5,000 อ.อ าภร  นันตา มฐ.3,6,13 
14.โครงการส่งเสรมิพัฒนาการเรยีนรู้โดยโครงงาน ต.ค.58-ก.ย.59 20,000 อ.อ านวย บัวโต มฐ.3,4,6 
15.โครงการสอนซ่อมเสริม ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.นภัสวรรณ พงษ์ศาสตร ์ มฐ.7 
16.โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ ต.ค.58-ก.ย.59 15 ปี อ.อ าภร นันตา 

 
มฐ.3,4 

2.พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

17.โครงการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ต.ค.58-ก.ย.59 - นางอ านวย บัวโต มฐ.7 
18.โครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 5000  รองฯศราวดี ม่วงสด มฐ.10 
19.โครงการเปดิบ้านวิชาการ ต.ค.58-ก.ย.59 50,000 รองฯศราวดี ม่วงสด มฐ.3,4 
20.โครงการนิเทศภายใน ต.ค.58-ก.ย.59 5,000 ผอ.ธนันธร สริิอาภรณ ์ มฐ.7,10 
21.โครงการอบรม พัฒนาบุคลากร 
1. อบรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้
2.อบรมปฏิบัติการการจัดการเรยีนรู้ สู่ศตวรรษท่ี 21 
3.การอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต.ค.58-ก.ย.59 70,000 
 

รองฯอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชยั มฐ.7 

22.โครงการส่งเสรมิการท าผลงานทางวิชาการ ต.ค.58-ก.ย.59 - นางชุติมา พงษ์อรพิน มฐ.7 
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

3.สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

23.โครงการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ต.ค.58-ก.ย.59 - ผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์ มฐ.8,9 
24.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 - รองฯเพ็ยพร ดวงแก้ว มฐ.12 
25.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ต.ค.58-ก.ย.59 - รองฯศราวดี ม่วงสด มฐ.12 

26.โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่ปฐบ.คนเก่ง ต.ค.58-ก.ย.59 40,000 อ.พัชรี เจริญสุข มฐ.ปฐมวัย 4 
 27.โครงการห้องสมดุมีชีวิต 

-กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม ่
-กิจกรรมเชิดหุ่นมือบ้านนิทาน 
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที ่
-กิจกรรมห้องสมุดในสวน 
-กิจกรรม รักการอ่าน   

ต.ค.58-ก.ย.59 50,000 อ.วนิดา แก้วคงคา มฐ.3,11,13 

28.โครงการแนะแนว ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.น้องนุช เก้าลิ้ม มฐ.7,10 
29.โครงการช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน ต.ค.58-ก.ย.59 ปัจจัยพื้นฐานยากจน อ.อ านวย บัวโต มฐ.10,11 
30.โครงการสหกรณ์ร้านค้าเพื่อการเรียนรู ้ ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.เพ็ญทิพา อ าพัฒน ์ มฐ.13 
31.โครงการเด็กพเิศษเรยีนร่วม ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 รองฯอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชยั มฐ.11 
32.โครงการส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.ทวีศักดิ์ มิตรเจรญิรัตน ์ มฐ.13 
33.โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ต.ค.58-ก.ย.59  อ.กนกวรรณ จันทร์ตะค ุ นโยบายของรัฐ 

มฐ.15 
34.โครงการสื่อสารสัมพันธ์ 
-กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงเพื่อการสื่อสาร 
-การจัดท ารายงานประจ าป ี
-กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์และเพจเพื่อการประชาสมัพันธ์ 

ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 
 
 
 

อ.ลดาวัลย์ จินดาวงษ ์ มฐ.13 
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

35.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่าเรียน 
-กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมประตหูน้าต่างอาคารเรียน 
 -กิจกรรมสนามหลังโรงเรียน 
-กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ า 
- กิจกรรมปรับแต่งภูมิทัศน์ใหส้วยงามร่มรื่น 
- กิจกรรมจัดจา้งคนงานดูแล ท าความสะอาด อาคารสถานท่ี 

ต.ค.58-ก.ย.59  
50,000 
10,000 
50,000 

200,000 
300,000 

ผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์ มฐ.11 

4.ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

36.โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมสนับสนุน(ชมรม) 
-กิจกรรมเสรมิ ห้องเรียนสีเขียว 

ต.ค.58-ก.ย.59 50,000 อ.อ านวย บัวโต 
และหัวหน้ากิจกรรมต่างๆ 

มฐ.2,13,14,15 

37.โครงการปฐมวัยอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.พรเพ็ญ แสนชมภ ู มฐ.ปฐมวัย 2,3 
38.โครงการคณุธรรมน าความรู้สูป่รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.58-ก.ย.59 - อ.น้องนุช เก้าลิ้ม มฐ.2,14,15 
39.โครงการส่งเสรมิการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
-กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลย ี
-กิจกรรมพัฒนาบุคลกรใช้ ict เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

ต.ค.58-ก.ย.59 70,000 
 
 

อ.สมาพร เพชรปานกัน มฐ.3,13,14,15 

5.พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามแนว 
ปฎิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 

40.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน 
 

ต.ค.58-ก.ย.59 5,000 
 

ผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์  

 41.โครงการลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ สู่ศตวรรษท่ี 21 ต.ค.58-ก.ย.59 100,000 ผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์  
รวมทั้งสิ้น    
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การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาขบัเคลือ่น 
ในการบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษา 

 
หลกัพอเพียง 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 

การจดัสรร
งบประมาณ 

จดัสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้ง
เงิน วสัดุ อุปกรณ์ คน อยา่ง
พอเหมาะกบักิจกรรม ตาม
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย
โครงการ  เหมาะสมกบั
สถานการณ์ และสภาพความ
เป็นจริงของโรงเรียน 

เพื่อเป็นการควบคุมการใชจ่้าย
การบริหารทรัพยากรเงิน วสัดุ 
อุปกรณ์ คนอยา่งคุม้ค่า มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

มีแผนการใชง้บประมาณ
ในทุกโครงการ มีการ
ติดตามการใชง้บประมาณ 
การรายงานผลใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ 

ความรู้ - การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
- การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การบริหารเชิงกลยทุธ์ 

คุณธรรม - หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- หลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ 

1. หลกัคุณธรรม  
2. หลกันิติธรรม  
3. หลกัความโปร่งใส  
4. หลกัความมีส่วนร่วม  
5. หลกัความรับผดิชอบ  
6. หลกัความคุม้ค่า 
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โครงการ  โครงการเด็กไทยท าได ้
สนองกลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบ  นางสาวผสุดี  จงมีสุขและคณะครูอนามยัประจ าสายชั้น 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี    1,11 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ตามโครงการเด็กไทยท าไดใ้นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยความร่วมมือของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  มุ่งหวงัให้นกัเรียนเป็นผูมี้
สุขภาพดี  การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี  สร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม
และใหบ้ริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในเร่ืองต่างๆ  ท่ีจ  าเป็น  โดยตอ้งด าเนินงานใน 3 ดา้น คือ เร่ืองอาหาร
สะอาดปลอดภยั สุขาน่าใช ้และเด็กไทยฟันดี โรงเรียนจึงน านโยบายมาปฏิบติั เพื่อให้โรงเรียนไดม้าตรฐาน
ดา้น “อาหารสะอาด ปลอดภยั”  “สุขาน่าใช”้  และดา้น  “เด็กไทยฟันดี” 
วตัถุประสงค์ 
 2.1เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มดา้นอาหารท่ีสะอาดปลอดภยั  ส่งเสริมทนัตสุขภาพ และสุขาน่าใชใ้น
โรงเรียน 
 2.2เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมดา้นสุขภาพนกัรเยน ในเร่ืองการบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภยั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปาก และพฤติกรรมการใชแ้ละรักษาความสะอาดส้วม 
 เป้าหมาย 
  นกัเรียนทุกคน  มีสุขภาพท่ีดีทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสติ ปัญญา  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข  และผา่นการประเมินเกณฑม์าตรฐานทั้ง  3 ดา้น คือ 
  1.  มาตรฐานดา้นอาหารสะอาด  ปลอดภยั  จ  านวน  30  ขอ้ 
  2.  มาตรฐานดา้นเด็กไทยฟันดี  จ  านวน  8  ขอ้ 
  3.  มาตรฐานดา้นสุขาน่าใช ้ จ  านวน  16  ขอ้ 
 
วธีิด าเนินการ 

4.1  จดักิจกรรมอาหารสะอาด  ปลอดภยั 
4.2  จดักิจกรรมเด็กไทยฟันดี 

 4.3  จดักิจกรรมสุขาน่าใช ้
 
 



 
 

แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 2559      47 

 

กจิกรรม  
1.  กจิกรรมอาหารสะอาด  ปลอดภัย 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ประชุมร่วมกนั  วิเคราะห์  วางแผนการ

พฒันาการด าเนินงาน 
พ.ค. - นางขวญัยนื 

จกัรวธิานนิเทศ
และคณะ 

2 เลือกตั้งคณะกรรมการ และแบ่งหนา้ท่ี
ปฏิบติังาน 

พ.ค. -  

3 จดักิจกรรมอาหารสะอาด ปลอดภยัอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง 
  -  ใหค้วามรู้ดา้นอาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภยั 
 -    จดัป้ายนิเทศในโรงอาหาร 
  -  เขียนตารางคุณค่าอาหารจากอาหาร
กลางวนัของโรงเรียน 
  -  ดูแลความสะอาดในโรงอาหาร  ห้องครัว  
และบริเวณรอบโรงอาหาร 

พ.ค. – มี.ค. 2000  
 

4 ติดตามการด าเนินงาน พ.ค. – มี.ค. -  
5 ประเมินกิจกรรม มี.ค. -  
6 รายงานผลการประเมินกิจกรรม มี.ค. -  

 2.  กจิกรรมเด็กไทยฟันดี 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ประชุมร่วมกนั  วิเคราะห์  วางแผนการ

พฒันาการด าเนินงาน 
พ.ค. -  

2 เลือกตั้งคณะกรรมการ และแบ่งหนา้ท่ี
ปฏิบติังาน 

พ.ค. -  

3 จดักิจกรรมเด็กไทยฟันดีอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 
  -  ตรวจฟันนกัเรียนหลงัการแปรงฟัน และ
บนัทึกในแบบบนัทึก 
 -    ใหค้วามรู้เร่ืองการแปรงฟันท่ีถูกวธีิ 

พ.ค. – มี.ค. 2000 
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ที่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
ประโยชน์ของการแปรงฟัน  จดัป้ายนิเทศ    
-  ใชเ้มด็สีเพื่อตรวจดูความสะอาดของการ
แปรงฟัน 
  -  ตรวจอุปกรณ์การแปรงฟันของนกัเรียน 
  -  ตรวจอาหารท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพฟัน 

4 ติดตามการด าเนินงาน พ.ค. – มี.ค. -  
5 ประเมินกิจกรรม มี.ค. -  
6 รายงานผลการประเมินกิจกรรม มี.ค. -  

 
3.  กจิกรรมสุขาดีน่าใช้ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ประชุมร่วมกนั  วิเคราะห์  วางแผนการ

พฒันาการด าเนินงาน 
พ.ค.  -  

2 เลือกตั้งคณะกรรมการ และแบ่งหนา้ท่ี
ปฏิบติังาน 

พ.ค. -  

3 จดักิจกรรมสุขาดีน่าใชอ้ยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 
  -  ใหค้วามรู้เร่ืองสุขาท่ีดี 
 -    จดัป้ายนิเทศ     
 -   ฝึกปฏิบติัการลา้งมือท่ีถูกตอ้ง  และติด
ภาพขั้นตอนการลา้งมือท่ีอ่างลา้งมือ 
  -  จดัเตรียมอุปกรณ์ เช่น สบู่ ผา้เช็ดมือ  
กระดาษช าระ  สารดบักล่ินในหอ้งสุขา  ถงั
ขยะ  น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  แปรงขดัส้วม  ใหมี้
อยา่งเพียงพอ 
  -  ดูแลความสะอาดห้องสุขาและอ่างลา้ง
มือ 
  -  ดูแลเร่ืองกลอนประตูหอ้งสุขาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีดี 
 

พ.ค. – มี.ค. 2000 
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ที่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
4 ติดตามการด าเนินงาน พ.ค. – มี.ค. -  
5 ประเมินกิจกรรม มี.ค. -  
6 รายงานผลการประเมินกิจกรรม มี.ค. -  

 
การประเมินผล 
 

ส่ิงท่ีประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.   แบบส ารวจความตอ้งการ 
2.  กระเป๋า,รองเทา้ – ถุงเทา้ 
3.   บญัชีรายช่ือผูรั้บทุนการศึกษา 
4.  จกัรยานยมืเรียน 
5.  ตารางบนัทึกการเจริญเติบโต 

ส ารวจ 
การเบิก-จ่าย 

ล าดบัความตอ้งการ
ยมืเรียน 

เปรียบเทียบน ้าหนกั-
ส่วนสูง 

เกณฑก์ารประเมิน 
การลงลายมือช่ือ 
เกณฑก์ารประเมิน 

การลงช่ือยมื 
เกณฑก์ารประเมิน 

 
งบประมาณ 

จดักิจกรรมอาหารสะอาด  ปลอดภยั  จ านวน 2,000  บาท 
จดักิจกรรมเด็กไทยฟันดี    จ านวน 2,000  บาท 
จดักิจกรรมสุขาน่าใช ้    จ านวน 2,000  บาท 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.  นกัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมในเร่ืองการบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภยั  พฤติกรรม
ดา้นทนัตสุขภาพและการใชแ้ละการักษาความสะอาดหอ้งสุขา   

 
         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางสาวผสุดี  จงมีสุข) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขภาพและทนัตสุขภาพนกัเรียน 

สนองกลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบ  นางสาวผสุดี  จงมีสุขและคณะครูอนามยัประจ าสายชั้น 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  1,11 
 

1.หลกัการและเหตุผล 
 สุขภาพนกัเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีโรงเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน ตอ้งร่วมกนั ส่งเสริมสุขภาพและ
ทนัตสุขภาพนกัเรียน ใหมี้สุขภาพแขง็แรง  มีความรู้ท่ีถูกตอ้ง สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข มี
สุขภาพจิตท่ีดี จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึนมา 
2.วตัถุประสงค์ 
 2.1เพื่อบริการนกัเรียนดา้นอนามยัและทนัตสุขภาพ 
 2.2เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์  ความร่วมมือ  กบัชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของนกัเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
 2.3เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ท่ีถูกตอ้งสามารถน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัได้ 
 2.4เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขดภาพกายและจิตท่ีดี 
3.  เป้าหมาย 
  1.  นกัเรียนทุกคนไดรั้บบริการดา้นสุขภาพอนามยัและทนัตสุขภาพอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
  2.  นกัเรียนทุกคนมีบตัรบนัทึกสุขภาพและบนัทึกภาวะโภชนาการ 
4.  วธีิด าเนินการ/กจิกรรม  

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ พ.ค.   - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

2 ประชุมร่วมกนัวางแผนจดัท าโครงการ พ.ค. -  
3 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมติั พ.ค. – มี.ค.  อ.ผสุดี 
4 คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

-กิจกรรมตรวจสุขภาพนกัเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน ปีล่ะ 1 คร้ัง 
-โครงการอบรมผูน้ านกัเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  
-กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเร่ือง

พ.ค.– มี.ค. -  
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ที่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
สุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน 
-กิจกรรมแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร
กลางวนั 
-กิจกรรมมือสะอาด สุขภาพดี 
-กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและทนัตสุขภาพ 
-กิจกรรมตรวจลูกน ้ายงุลายรณรงคป้์องกนั
โรคไขเ้ลือดออก 
-กิจกรรมสานสัมพนัธ์ร่วมใจกนัก าจดัเหา
ใหห้นูๆ 
-กิจกรรมเด็กไทยไร้พุง 

5 ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบติังาน  
เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

มี.ค. - อ.ผสุดี 

6 สรุปรายงานการปฏิบติังานตามโครงการ มี.ค. - อ.ผสุดี 
7 รายงานผลใหห้น่วยงานภายนอกทราบ    

 
การประเมินผล 
 

ส่ิงท่ีประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.   แบบส ารวจความตอ้งการ 
5.  ตารางบนัทึกการเจริญเติบโต 

ส ารวจ 
น ้าหนกั-ส่วนสูง 

เกณฑก์ารประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.  นกัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมในเร่ืองการบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภยั  พฤติกรรม
ดา้นทนัตสุขภาพ  
 

 
         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางสาวผสุดี จงมีสุข) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
           ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  การส่งเสริมพฒันาการดว้ยกิจกรรมกลางแจง้ 
สนองกลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบ นางพรเพญ็ แสนชมพู 
ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี  1 
 
หลกัการและเหตุผล 

การเล่นเป็นกิจกรรมท่ีส าคญั เด็กได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ผ่านจากการเล่น และยงัช่วยพฒันาร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา กิจกรรมกลางแจง้ เช่น การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม การเล่นอุปกรณ์กีฬา การ
เล่นน ้ า ทราย การละเล่นไทยรวมไปถึงการแข่งขนักีฬานั้น ช่วยพฒันาให้เด็กไดมี้โอกาสเคล่ือนไหว   ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย เสริมความมัน่ใจและกลา้แสดงออก รวมทั้งเรียนรู้ความรู้สึกและการปรับตวัอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้น และยงัส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้อยา่งสมดุลทั้งในและนอกหอ้งเรียนอีกดว้ย 

จากการจดัประสบการณ์ของระดบัชั้นปฐมวยัท่ีผา่นมา พบวา่ นกัเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมกลางแจง้
ท่ีไม่หลากหลาย  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ โรงเรียนจึงจดัท า
โครงการน้ีข้ึนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนระดบัปฐมวยัมีพฒันาการท่ีพร้อมทั้ง 4 ดา้น 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและกระตุน้พฒันาการของนกัเรียนดว้ยกิจกรรมกลางแจง้ 

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมกลางแจง้ 
2. นกัเรียนร้อยละ 75 มีทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่ว 

กจิกรรม 

กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. กิจกรรมการเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
1.1 ส ารวจสภาพ จดัหา ปรับปรุง ซ่อมแซม
เคร่ืองเล่นสนาม 
1.2 นกัเรียนร่วมกิจกรรมการเล่นเคร่ืองเล่น
สนาม 
1.3 สรุปและรายงานผล 

พ.ค. – มี.ค. 25,000 ครูปฐมวยั 
ทุกคน 
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กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
2. กิจกรรมกีฬาสี 
2.1 แบ่งกลุ่มสีและประชุมครูเพื่อก าหนดกีฬา 
2.2 ฝึกซอ้ม 
2.3 แข่งขนักีฬาสี 
2.4 สรุปและรายงานผล 

พ.ค. – มี.ค. 5,000 ครูปฐมวยั 
ทุกคน 

การประเมินผล 

ส่ิงทีป่ระเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน สังเกต แบบบนัทึก 
2.ทกัษะการเคล่ือนไหว สังเกต แบบบนัทึกการสังเกตทกัษะการเคล่ือนไหว 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นกัเรียนสนใจและร่วมกิจกรรม รักการออกก าลงักาย มีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและใจ 

 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางพรเพญ็ แสนชมภู) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  การสอนแบบโครงการ (Project Approach)พฒันาทกัษะการคิดปฐมวยั 
สนองกลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางพรเพญ็ แสนชมภู 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี 5 
 
 
หลกัการและเหตุผล 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ไดใ้ห้แนวทางในการจดัประสบการณ์วา่ ควรจดั
ประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิม คิด วางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระท าและน าเสนอความคิดโดยผูส้อนเป็น
ผูส้นบัสนุน อ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) ท่ีมีหลกัการใหเ้ด็กศึกษาในเร่ืองราวท่ีสนใจอยา่งลุ่มลึก 

โรงเรียนจดัท าโครงการน้ีข้ึน ดว้ยเช่ือวา่การสอนแบบโครงการ (Project Approach) น้ี       จะสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดรวบยอดและคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนปฐมวยัใหมี้ระดบัความสามารถท่ี
สูงข้ึน รวมทั้งจะสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการท างาน สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ รอบตวั
ดว้ย 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดรวบยอด มีทกัษะกระบวนการท างาน และมีนิสัยใฝ่รู้ 

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมการสอนแบบโครงการ 
2. นกัเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดรวบยอด มีทกัษะกระบวนการท างาน และมีนิสัยใฝ่รู้ 
 
กจิกรรม 

กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1. ประชุมช้ีแจงคณะครูปฐมวยั พ.ค.– มี.ค. -  
2. จดักิจกรรมการสอนแบบโครงการ 
3.จดักิจกรรมบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย 

พ.ค. – มี.ค. 30,000  

4.สรุปและรายงานผล มี.ค. -  
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การประเมินผล 
ส่ิงท่ีประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 

1.การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน สังเกต โครงการแต่ละเร่ือง 
2.ความสามารถในการคิดรวบยอด มีทกัษะ
กระบวนการท างาน และมีนิสัยใฝ่รู้ 

สังเกต แบบบนัทึกการสังเกตทกัษะการคิด 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นกัเรียนมีทกัษะการคิดและสนุกกบักิจกรรมการสอนแบบโครงการ 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางพรเพญ็ แสนชมภู) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  พฒันาสุนทรียภาพทางดนตรีปฐมวยั 
สนองกลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบ นางกฤษณา พรหมลมัภกั 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี 2 
 
หลกัการและเหตุผล 

ดนตรีเป็นวิชาท่ีท าให้เด็กระดบัปฐมวยัไดรั้บการพฒันาทุก ๆ ดา้นของการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้  ความจ า สังคม   ค่านิยม การคิดหาเหตุผล การสร้างสรรค ์การพฒันากลา้มเน้ือ การแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้า การพฒันาตนเองให้เข้ากับกลุ่ม ดนตรีจึงเป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กสนุกสนานร่ืนเริงอย่างเต็มท่ี              
ทั้งการแสดงออกทางร่างกาย ความคิด ตลอดจนพฒันาการทางจิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งยงัสามารถ
เช่ือมโยงหรือบูรณาการกบัองคค์วามรู้ต่าง ๆ แก่เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งดียิง่ 

จากการจดัประสบการณ์ของระดบัชั้นปฐมวยัท่ีผ่านมา พบว่า นกัเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมดนตรี
ค่อนขา้งนอ้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร สถานท่ี อุปกรณ์ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ โรงเรียนจึง
จดัท าโครงการน้ีข้ึนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนระดบัปฐมวยัมีโอกาสร่วมกิจกรรมดนตรีและสร้างสุนทรียภาพ
ทางดนตรี รวมทั้งมีพฒันาการท่ีพร้อมทั้ง 4 ดา้นดว้ย 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรีใหแ้ก่นกัเรียน 

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมดนตรี 
2. นกัเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถทางดนตรีตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
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กจิกรรม 

กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมผูป้กครองเพื่อช้ีแจง พ.ค. - ครูปฐมวยั 

ทุกคน 2. ประชุมครูผูรั้บผดิชอบในวชิาและครูแต่
ละหอ้ง 

พ.ค. - 

3.ด าเนินกิจกรรมการจดัประสบการณ์ทาง
ดนตรี 

พ.ค. – มี.ค. - 

4. สรุปและรายงานผล มี.ค. - 

การประเมินผล 

ส่ิงทีป่ระเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน สังเกต แบบบนัทึก 
2.ความสามารถทางดา้นคนตรีตามศกัยภาพ ประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นกัเรียนมีความสนใจและเกิดสุนทรียภาพทางดา้นดนตรี 
 

 
ผูเ้สนอโครงการ 

      (นางกฤษณา พรหมลมัภกั) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  ปฐมวยัวถีิพุทธ 
สนองกลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวดาราวรรณ กอนดอนไพร 
ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี 2,3 
 
หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 23 ระบุไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งเน้นความส าคญั              
ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา โดยใช้
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนั
ศาสนาและสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้และอยูดี่มีสุข 

ดงันั้นโรงเรียนจึงจดัท าโครงการปฐมวยัวิถีพุทธข้ึน ท่ีมีลกัษณะให้นกัเรียนเรียนรู้คุณธรรม ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การสวดมนต ์แผเ่มตตา การเขา้แถวเคารพธงชาติ ฯลฯ โดยโครงการน้ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเติบโตเป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคมต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมปฐมวยัวถีิพุทธ 
2. นกัเรียนร้อยละ 70 มีความซ่ือสัตย ์กตญัญูกตเวที เมตตากรุณาและมีมารยาทวฒันธรรมไทย 

กจิกรรม 

กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. กิจกรรมหนา้เสาธง 
1.1 เคารพธงชาติไทย 
1.2 สวดมนต ์แผเ่มตตา อาราธนาศีล 
1.3 ครูอบรมมารยาทและคุณธรรมต่าง ๆ 
1.4 สรุปและรายงานผล 

พ.ค.-มี.ค. - ครูปฐมวยั 
ทุกคน 

2. กิจกรรมประชาธิปไตย พ.ค.-มี.ค. - ครูปฐมวยั 
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กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
2.1 แต่ละหอ้งเลือกนกัเรียนท าหนา้ท่ีหวัหนา้
หอ้ง 
2.2 สร้างขอ้ตกลงในห้องเรียนร่วมกนั 
2.3 สรุปและรายงานผล 

ทุกคน 

3. กิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระอบรมจริยธรรม 
2.1 สวดมนตทุ์กวนัศุกร์ 
2.2 ฝึกสมาธิ 
2.3 สรุปและรายงานผล 

พ.ค.-มี.ค. - ครูปฐมวยั 
ทุกคน 

การประเมินผล 

ส่ิงทีป่ระเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน สังเกต แบบบนัทึก 
2.ความซ่ือสัตย ์กตญัญูกตเวที เมตตากรุณา
และมีมารยาทวฒันธรรมไทย 

สังเกต แบบบนัทึกการสังเกต 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นกัเรียนมีคุณธรรม น าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัได้ 
 

 
ผูเ้สนอโครงการ 

        (นางสาวดาราวรรณ กอนดอนไพร) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรีและกีฬา 
สนองกลยุทธ์ที ่ 1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางเพญ็ทิพา  อ าพฒัน์ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  1,6,11 

 
หลกัการและเหตุผล 
                   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยใหย้ดึหลกัการพฒันาผูเ้รียนอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญาความรู้
และคุณธรรมดงัปรากฏอยูใ่นมาตรฐานท่ี 8 ท่ีกล่าววา่ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะดา้นศิลปะ ดนตรี
และกีฬาดงันั้นโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหบ้รรลุผลตามท่ีกระทรวงก าหนดไว ้
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการออกก าลงักาย รักในศิลปะและดนตรี 
2. เพื่อสร้างความสามคัคี และรู้จกัการท างานร่วมกนั 
3. เพื่อให้ร่างกายแขง็แรงและร่วมกิจกรรมท่ีมีความถนดั 
4. เพื่อใหมี้ความรู้และหลีกเล่ียงยาเสพติดรวมทั้งรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
5. เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าและช่วยกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

เป้าหมายตัวช้ีวดั 

1. นกัเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการออกก าลงักาย รักในศิลปะและดนตรี 
2. นกัเรียนร้อยละ 90 รู้จกัการท างานร่วมกนั และรู้จกัความสามคัคี 
3. นกัเรียนร้อยละ 90 มีร่างกายแขง็แรงและร่วมกิจกรรมท่ีมีความถนดั 
4. นกัเรียนร้อยละ 90 มีความรู้และหลีกเล่ียงยาเสพติดรวมทั้งรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
5. นกัเรียนร้อยละ 90 ตระหนกัถึงคุณค่าดา้นดนตรีและศิลปะอีกทั้งช่วยกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 
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ขั้นตอนการด าเนินการ/กจิกรรม 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค-
มี.ค 

เม.ย-
มิ.ย 

ก.ค-
ก.ย 

1.จดักิจกรรมกีฬาสี 10,000 ***    อ.เพญ็ทิพา 
2.จดักิจกรรมรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด - ***    อ.มนตช์ยั 
3.จดักิจกรรมการแสดงความสามารถดา้น
ศิลปะและนาฏศิลป์ 

10,000 *** *** *** *** อ.จรุงรัตน ์

4.กิจกรรมวงดุริยางคโ์รงเรียน 
- บ ารุงรักษา จดัหาเคร่ืองเล่นดนตรี 
- จา้งวทิยากรทอ้งถ่ินสอนดุริยางค ์

10,000 ***  ***  อ.ณิชพน 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. นกัเรียนมีนิสัยรักการออกก าลงักาย รักในศิลปะและดนตรี 
2. นกัเรียนมีความสามคัคี และรู้จกัการท างานร่วมกนั 
3. นกัเรียนมีร่างกายแขง็แรงและร่วมกิจกรรมท่ีมีความถนดั 
4. นกัเรียนมีความรู้และหลีกเล่ียงยาเสพติดรวมทั้งรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
5. นกัเรียนมีความตระหนกัถึงคุณค่าดา้นดนตรีและศิลปะอีกทั้งช่วยกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

 
 
 
      (นางเพญ็ทิพา  อ าพฒัน์) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     ส่งเสริมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายวราพงษ ์แดงส าอาง 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  1,2,3,6,10 
 
 

หลกัการและเหตุผล 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เป็นหลกัสูตรแกนกลางท่ีมีลกัษณะเป็นกรอบ
กวา้งๆ โดยออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผูเ้รียนแต่ละคน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพ  พฒันาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม 
เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวนิยั  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคม  สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข   

จากการด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนท่ีผา่นมาพบวา่  นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั  
อันได้แก่  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มีทกัษะการท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมไม่หลากหลาย  
โรงเรียนจึงจดัท าโครงการน้ีต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  เกิดความรู้  ความช านาญ ทั้งวชิาการและ
วชิาชีพอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบความสนใจ  ความถนดั และพฒันาความสามารถพิเศษเฉพาะตวั   
3. เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าขององคค์วามรู้ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการ

พฒันาตนเอง 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวติและเสริมสร้างศีลธรรม

จริยธรรม 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
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เป้าหมาย 
 1.  นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีโรงเรียนจดัข้ึน    
 2.  นกัเรียนร้อยละ  80  สามารถพฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ จากการปฏิบติัจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพสนองจุดหมายของหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตลอดจนมีจิตส านึกและท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 
กจิกรรม  
1. กจิกรรมทศันศึกษา 
กจิกรรมวชิาการและทศันศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา  1 - 3 

กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมคณะครู เพื่อตกลง เสนอแนะ ก าหนด วนั 
เวลาในการจดัค่ายวชิาการและเลือกสถานท่ีท่ีจะพา
นกัเรียนไปทศันศึกษา 

กรกฎาคม - หวัหนา้สายชั้น 

2. จดัท าโครงการฯ น าเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณา
และอนุมติัโครงการ 

กรกฎาคม - หวัหนา้สายชั้น 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการจดัค่าย
วชิาการและก ากบั ดูแล นกัเรียนในขณะท่ีพา
นกัเรียนไปทศันศึกษา 

สิงหาคม - ผูบ้ริหาร 

4. เตรียมสถานท่ี ส่ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดัค่าย
วชิาการ 

พค.-ก.ย. - คณะครูสายชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

5. จดักิจกรรมค่ายวชิาการ โดยด าเนินการ ดงัน้ี   
-  เวลา 09.00 น.กิจกรรมนนัทนาการ  นกัเรียน    
ทุกคนพร้อมกนัท่ีอาคารเอนกประสงค ์
-  เวลา10.00 น.แยกจดักิจกรรมตามฐานต่างๆ ดงัน้ี 
     ฐานท่ี 1   ภาษาไทย                    
     ฐานท่ี 2   คณิตศาสตร์               
     ฐานท่ี 3   วทิยาศาสตร์             
-  เวลา12.30 น.แยกจดักิจกรรมตามฐานต่างๆ ดงัน้ี 
     ฐานท่ี 1   ภาษาองักฤษ   ศิลปะ(นาฏศิลป์)   

 ก.ย.  งบเรียนฟรี 
15 ปี 

คณะครูสายชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
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กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
     ฐานท่ี 2   สังคมศึกษาฯ   การงานอาชีพฯ   
     ฐานท่ี 3   สุขศึกษา  พลศึกษา    
-  เวลา 15.00 น.มอบรางวลัใหแ้ก่นกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมดี
เยีย่มฐานละ 3 รางวลัรางวลั  
6. จดัเตรียมเอกสาร ติดต่อ ประสานงานกบัสถานท่ี
ท่ีจะไปทศันศึกษา  

สิงหาคม - หวัหนา้สายชั้น 

7. พานกัเรียนทุกคนในระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-3 จ านวน 500 คน และคณะครูผูค้วบคุม ดูแล 
จ านวน 25  คน  ไปทศันศึกษาท่ี..........................                        

ก.ย.  งบเรียนฟรี 
15 ปี 

คณะครูสายชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

8.  ประเมินผล ก.ย.  - คณะครูสายชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

9.  สรุปรายงาน ก.ย. - หวัหนา้สายชั้น 

กจิกรรมทศันศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา  4 - 6 

กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ พ.ค. –มิ.ย. - นายวราพงษ ์แดงส าอาง 

2.  ส ารวจสถานท่ี และค่าใชจ่้าย ม.ค. - หวัหนา้สายชั้น 
3.  ท าหนงัสือขออนุญาตเจา้สังกดั ก.พ. - หวัหนา้สายชั้น 
4.  ออกหนงัสือแจง้ผูป้กครอง   มี.ค.  - ผูบ้ริหาร 

5.  เตรียมนกัเรียน มี.ค. - คณะครู  
6.  ปฏิบติัการตามโครงการน านกัเรียนไป        
ทศันศึกษาท่ี................................. 

มี.ค.  งบเรียนฟรี 
15 ปี 

คณะครู  

7.  ประเมินผล มี.ค.  - คณะครู  
8.  สรุปรายงาน มี.ค.  - หวัหนา้สายชั้น 

 
2. กจิกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
กจิกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 - 3  

กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมคณะครูผูส้อนลูกเสือ – ยวุกาชาด มกราคม  หวัหนา้สายชั้น ป. 1 -3 
2. จดัท าโครงการและน าเสนอโครงการค่ายลูกเสือ 
– ยวุกาชาด  

มกราคม  หวัหนา้สายชั้น 
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กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
3. ติดต่อประสานงาน เชิญวิทยากรท่ีจะมาร่วม
ด าเนินการ 

มกราคม  หวัหนา้สายชั้น 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจดักิจกรรม  
ค่ายฯร่วมกบัวทิยากรท่ีเชิญมา 

กุมภาพนัธ์  ผูบ้ริหาร 

5. เตรียมการก่อนเขา้ค่าย โดยประชุมวทิยากรและ
คณะครูผูส้อนลูกเสือ - ยวุกาชาด 

กุมภาพนัธ์   คณะครูผูส้อนลูกเสือ - 
ยวุกาชาดทุกคน 

6. จดักิจกรรมตามโครงการค่ายลูกเสือ - ยวุกาชาด มีนาคม  งบเรียนฟรี 
15 ปี 

วทิยากรและคณะครู 
ผูส้อนลูกเสือ -          
ยวุกาชาดทุกคน 

7.ประเมินผล มีนาคม  หวัหนา้สายชั้น 

8.สรุปรายงาน มีนาคม                          หวัหนา้สายชั้น 

 
กจิกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดและทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 – 6  

กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ พ.ค. –มิ.ย.  หวัหนา้สายชั้น/

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

2.  ส ารวจสถานท่ี ( ค่าย )และค่าใชจ่้าย ก.ค.   หวัหนา้สายชั้น/

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3.  ท าหนงัสือขออนุญาตตน้สังกดั พ.ย.   หวัหนา้สายชั้น 

4.  ท าหนงัสือขออนุญาตกองลูกเสือ พ.ย.   ผูบ้ริหาร 

5.  ออกหนงัสือแจง้ผูป้กครอง   ธ.ค.   ผูบ้ริหาร 
6.  เตรียมลูกเสือ - ยวุกาชาด ธ.ค.  หวัหนา้สายชั้น/

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

7.  เตรียมอุปกรณ์การเดินทางไกลอยูค่่ายพกัแรม 
 

ม.ค.   หวัหนา้สายชั้น/

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

8.  ปฏิบติักิจกรรม 
     - กิจกรรมการเขา้ค่ายลูกเสือ-ยวุกาชาด 
      - กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
      - กิจกรรมวชิาการบูรณาการ 

ม.ค.  งบเรียนฟรี 
15 ปี 

หวัหนา้สายชั้น/

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

9.ประเมินผล ม.ค.   หวัหนา้สายชั้น/
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กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

10.สรุปรายงาน ม.ค.   หวัหนา้สายชั้น/

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
3.  กจิกรรมชมรม 
กจิกรรมชมรมระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 - 3 

กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ พ.ค. - นางอ านวย  บวัโต 
2. ผูรั้บผดิชอบปรึกษาวางแผนการจดักิจกรรมของ
ชมรม 

พ.ค. - คณะครูสายชั้น ป.1 - 3 

3. ด าเนินการจดักิจกรรม 
- นกัประดิษฐ์นอ้ย 
- คอยพิทกัษค์วามสะอาด 
- ยวุหมอดิน 
- คิดโครงงาน 
- ลดการใชถุ้งพลาสติก 
- อาหารดีมีประโยชน์ 
- ส่ือสารและรู้ค่าเทคโนโลยี 
- ดนตรีสากล 
- นาฏศิลป์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- คณะครูสายชั้น ป.1 - 3 

4.  ติดตามผล ประเมินผล มี.ค. - คณะครูสายชั้น ป.1 - 3 
 5. สรุป รายงาน มี.ค. - นางอ านวย  บวัโต 
 
กจิกรรมชมรมระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 – 6  

กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ พ.ค. - นางอ านวย  บวัโต 
2. ผูรั้บผดิชอบปรึกษาวางแผนการจดักิจกรรมของ
ชมรม 

พ.ค. - คณะครูสายชั้น ป.4 - 6 

3. ด าเนินการจดักิจกรรม 
- นกัประดิษฐ์นอ้ย 

ตลอดปี
การศึกษา 

- คณะครูสายชั้น ป.4 - 6 
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กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
- คอยพิทกัษค์วามสะอาด 
- ยวุหมอดิน 
- คิดโครงงาน 
- ลดการใชถุ้งพลาสติก 
- อาหารดีมีประโยชน์ 
- ส่ือสารและรู้ค่าเทคโนโลยี 
- ดนตรีสากล 
- นาฏศิลป์ 

 

4.  ติดตามผล ประเมินผล มี.ค. - คณะครูสายชั้น ป.4 - 6 
 5. สรุป รายงาน มี.ค. - นางอ านวย  บวัโต 
 
4.  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 

กจิกรรม / วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ พ.ค. - นายวราพงษ ์แดงส าอาง 

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ท าความ
สะอาดหอ้งเรียนห้องเรียนพิเศษและเขตรับผดิชอบ
ในบริเวณโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- คณะครูสายชั้น ป.1 - 3 

3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท าความ
สะอาดหอ้งเรียนห้องเรียนพิเศษ  เขตรับผิดชอบใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
- 

คณะครูสายชั้น ป.4 - 6 

4.  ติดตามผล ประเมินผล มี.ค. - นายวราพงษ ์แดงส าอาง 

 5. สรุป รายงาน มี.ค. - นายวราพงษ ์แดงส าอาง 
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การประเมินผล 

ส่ิงทีป่ระเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1. ความสนใจ ความกระตือรือร้น 
การแสดงออกในการร่วมกิจกรรม 

1. วดัเจตคติ ความสนใจในการ
ร่วมกิจกรรม 

1. แบบวดัเจตคติ 

2. ผลงานท่ีนกัเรียนปฏิบติัในขณะ
เขา้ร่วมกิจกรรม 

2. ตรวจผลงาน 2.แบบสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
ของนกัเรียนและครู 

3. ผลส าเร็จในการด าเนินงาน 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนและครู
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียน 4. วดัความพึงพอใจของนกัเรียน
ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม 

4. แบบวดัความพึงพอใจ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ จากการปฏิบัติจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสนองจุดหมายของหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ เป็นคนดี  
มีปัญญา  มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตลอดจนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและประเทศชาติ สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

 
ผูเ้สนอโครงการ 

         (นายวราพงษ ์แดงส าอาง) 
                                   ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
           ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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โครงการ     โรงเรียนวถีิพุทธ 
สนองกลยุทธ์ที ่1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนอ้งนุช   เกา้ล้ิม 

ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน  ดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 2 
_____________________________________________________________________________ 
หลกัการและเหตุผล 
 สภาพสังคมปัจจุบันมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนไทยหลายด้าน  ท่ีมีส่ิงย ัว่ยุมากมาย
ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  ซ่ึง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545  ไดก้ าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย  ให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  และวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 โรงเรียนวถีิพุทธเป็นโรงเรียนท่ีจะช่วยผลกัดนัให้เด็กและเยาวชนไทย  สามารถพฒันาตามศกัยภาพ 
เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม และสามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน
ได้เห็นความส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามให้แก่นักเรียน จนเกิดเป็นวิถี
ชีวติประจ าวนัอยา่งย ัง่ยนื  จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
  
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
2. เพื่อใหค้รูน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชป้ระกอบการสอน 
3. เพื่อใหน้กัเรียนไดกิ้น อยู ่ดู ฟัง อยา่งมีสติ 
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามใหก้บันกัเรียน 
5. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

เป้าหมาย 
1.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม 
2.นกัเรียนร้อยละ 92 มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
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กจิกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1 จดัประชุมคณะกรรมการจดัท าโครงการ พฤษภาคม - ผูบ้ริหารและคณะครู
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

2 เสนอขออนุมติัโครงการ พฤษภาคม - วา่ท่ีร.ต.หญิงนอ้งนุช เกา้ล้ิม 

3 ด าเนินงานตามโครงการ 
 
3.1 กิจกรรมหนา้เสาธง (ท าดีไม่ตอ้งเด๋ียว 
นาทีเดียวใตร่้มธงไทย) 
 
3.2 กิจกรรมเสียงตามสาย 
 
 
3.3 สวดมนตไ์หวพ้ระ อบรมจริยธรรม 
 
3.4 จดักิจกรรมวนัส าคญั 
 
3.5 พระมาแสดงธรรมเทศนา 
 
3.6 กิจกรรมฝึกสมาธิ 
 
 
3.7 เรียนพระปริยติัธรรม 
 
3.8 การสอนหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ตลอดปี
การศึกษา 
ทุกวนั 
 
 
ทุกวนัจนัทร์- 
พฤหสับดี 
 
ทุกวนัศุกร์ 
 
ทุกวนัส าคญั 
 
สิงหาคม 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
พฤศจิกายน 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,000 
 
2,000 
 
 
 
 
3,000 

คณะครูทุกคน 
 
อ.ผสุดี 
 
 
อ.สุนนัทา อ.อ านวย  
อ.นอ้งนุช และอ.ทวศีกัด์ิ 
คณะครูแต่ละสายชั้น 
ครูสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
ครูสายชั้น ป.5และป.6 
 
ครูทุกคน 
 
 
ครูสายชั้น ป.5และป.6 
 
ครูผูส้อนวชิาพระพุทธ 
ศาสนาและครูทุกคน 

4.  ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม เม่ือเสร็จส้ิน
กิจกรรม 

 ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

5. รวบรวม สรุปผล รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีนาคม  ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
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การติดตามประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 
นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
2. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
3. นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นการกิน อยู ่ดู ฟัง อยา่งมีสติ 
4. นกัเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
5. นกัเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
 
หมายเหตุ   เวลาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
 

 
ผูเ้สนอโครงการ 

                          (วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนอ้งนุช เกา้ล้ิม) 
                                 ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์ที ่1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนอ้งนุช   เกา้ล้ิม 

ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2559  
สอดคล้องกบัมาตรฐาน            ดา้นผูเ้รียนมาตรฐานท่ี  2,4,6 
______________________________________________________________________________ 
หลกัการและเหตุผล 
 กิจกรรมประชาธิปไตย  เป็นกิจกรรมท่ีสามารถปูพื้นฐานเบ้ืองตน้ให้แก่นกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการ
ด าเนินชีวิตตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  เพราะโรงเรียน
เป็นสังคมแรกท่ีนกัเรียนมีโอกาสใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้น  การฝึกนกัเรียนใหไ้ดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดี  การรู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวม  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และการปฏิบติัตามระเบียบของ
โรงเรียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่  จึงไดท้  าโครงการน้ีข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 
6. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
7. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
8. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมตามแบบวถีิชีวติประชาธิปไตย 

 
เป้าหมาย 

1. นกัเรียนทุกคนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
2. นกัเรียนทุกคนมีพฤติกรรมตามแบบวถีิชีวติประชาธิปไตย 
3. นกัเรียนมีร้อยละ  90  มีความเขา้ใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

กจิกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.  - ผูบ้ริหาร 
2.คณะกรรมการประชุมร่วมกนัวางแผนจดัท า
โครงการ 

พ.ค.  - วา่ท่ีร.ต.หญิง 
นอ้งนุช   เกา้ล้ิม 

3.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมติั พ.ค.  - วา่ท่ีร.ต.หญิง 
นอ้งนุช   เกา้ล้ิม 

4.คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี    
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กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
4.1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
           - ก าหนดวนัเลือกตั้งประธานนกัเรียน 
           - ด า เ นิ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง โ ด ย แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งชัว่คราว 
           - รายงานผลการเลือกตั้ งประธานสภา
นกัเรียน 
           - ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการสภานกัเรียน  
ให้ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งและประกาศ
เป็นทางการต่อไป 
           - คณะกรรมการสภานัก เ รียนประชุม
วางแผนด าเนินงานตามแผนโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา 

พ.ค. 
 

วนัไหวค้รู 

- วา่ท่ีร.ต.หญิง 
นอ้งนุช   เกา้ล้ิม 

4.2  กิจกรรมอบรมผู ้น านักเรียนมีขั้นตอนการ
ปฏิบติัดงัน้ี 
           - แต่ละหอ้งเรียนของสายชั้น ป.1-ป.6 เลือก
คณะกรรมการห้องเรียนของตนเองข้ึนมา 1 ชุด 
ประกอบด้วยต าแหน่ง ประธาน รองประธาน 
วชิาการ อาคารสถานท่ี นนัทนาการ เหรัญญิกและ
เลขานุการ 
           - ค รู ป ร ะ จ า ชั้ น อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
คณะกรรมการห้องเรียน  ให้ทราบถึงบทบาทและ
หนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย 
          - ผูน้  านักเรียนปฏิบติังานตามบทบาทและ
หนา้ท่ีของตนโดยมีครูประจ าชั้นเป็นท่ีปรึกษา 

พ.ค.-มิ.ย.  - ครูประจ าชั้น 

4.3  กิจกรรมศูนยก์ระจายข่าว  มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานดงัน้ี 
          -  คณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน     ช้ีแจง
เก่ียวกบัการด าเนินงานกิจกรรมศูนยก์ระจายข่าว 

ตลอดปี
การศึกษา 

- วา่ท่ีร.ต.หญิง 
นอ้งนุช   เกา้ล้ิม 
นายทวศีกัด์ิ    
มิตรเจริญรัตน์ 
นางสุนนัทา   
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กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
         
          -  จดัเวรแบ่งหน้าท่ีการรับผิดชอบ ในการ
จดักิจกรรมศูนย์กระจายข่าวในช่วงพกักลางวนั
โดยน าเสนอขอ้มูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 12.30 น. ของวนัจนัทร์ถึง
วนัศุกร์ผา่นศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน 
        -  บนัทึกรายการประชาสัมพนัธ์ 

กาญจนวะสิต 
นางอ านวย บวัโต 
 

4.4  กิจกรรมศาลาประชาธิปไตย มีรายละเอียดคือ 
เ ป็น กิจกรรม ท่ีคณะกรรมการสภานัก เ รียน
ด า เ นิ น ก า ร จัด ป้ า ย นิ เ ท ศ เ ผ ย แพ ร่ ค ว า ม รู้ 
เกร็ดความรู้ และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- วา่ท่ีร.ต.หญิง 
นอ้งนุช   เกา้ล้ิม 
 

4.5 กิจกรรมสารวตัรนกัเรียน มีขั้นตอนการปฏิบติั
ดงัน้ี 
          -  ประกาศรับสมคัรสารวตัรนกัเรียน เฉพาะ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี2 (ป.4–ป.6)  
          -  อบรมสารวตัรนักเรียนเก่ียวกับบทบาท
และหนา้ท่ีของตนโดยเฉพาะ 
           -  ส ารว ัตรนัก เ รียนปฏิบัติหน้า ท่ี ง าน
ประจ าวนัแลว้บนัทึกผลการปฏิบติังาน 
           -  คณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย
ควบคุมดูแลและใหค้ าปรึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

- อ.วราพงษ ์

อ.วนิดา 
อ.ทวศีกัด์ิ 
อ.มนตช์ยั 
 

4 . 6  กิ จกรรม ฝึกระ เ บียบวินัยนัก เ รี ยนให้ มี
พฤติกรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญา
ธรรม  มีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 
           -  ประชุมคณะครูเพื่อปรึกษาหารือร่วมกนั
ในการวางมาตรการและก าหนดกิจกรรมฝึก
ระเบียบวนิยันกัเรียน 
          -  ฝึกระเบียบวนิยันกัเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

-  

 

 

 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประชาธิปไตย 
 

คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
         -  ฝึกระเบียบวนิยันกัเรียนในหอ้งเรียน 
         -  ฝึกระเบียบวนิยัในกิจกรรมหนา้เสาธง 
          -  ฝึกระเบียบวินัยนัก เ รียนในกิจกรรม
ลูกเสือ  ยวุกาชาด 
          -  ฝึกระเบียบวินัยนักเรียนในกิจกรรมการ
เรียนการสอนพลศึกษา 
           -  ฝึกระ เ บียบวินัยนัก เ รียนและอบรม
คุณธรรม จริยธรรมในเวลาเยน็วนัศุกร์ 
4.7  กิจกรรมการจดักิจกรรมหน้าเสาธง โดย
คณะกรรมการสภานักเรียนมีรายละเอียด คือ  
คณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยควบคุมการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีการ
อบรมนักเรียน โดยสภานักเรียนด าเนินกิจกรรม
เคารพธงชาติ สวดมนต ์ฯลฯ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- วา่ท่ีร.ต.หญิง 
นอ้งนุช   เกา้ล้ิม 
และคณะ 

4.8  กิจกรรมน าประชาธิปไตยสู่ชุมชน มี
รายละเอียดของกิจกรรม ดงัน้ี 
        -  คณะกรรมการประชาธิปไตยเผยแพร่
ความรู้ดา้นประชาธิปไตยสู่ผูป้กครองนกัเรียนผา่น
วารสารโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
        -  จดักิจกรรมเดินรณรงคเ์ชิญชวนไปเลือกตั้ง 
        -  เขียนป้ายค าขวญัเชิญชวนการเลือกตั้ง 

 - 
 

นางวาสนา  นิติกลุ 
นางวนิดา  แกว้คงคา 

 

5. หวัหนา้โครงการติดตามผลและประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

ตลอดปี
การศึกษา 

- วา่ท่ีร.ต.หญิง 
นอ้งนุช   เกา้ล้ิม 

6. หวัหนา้โครงการสรุป รายงานผลการปฏิบติังาน
ตามโครงการ 

มีนาคม  - วา่ท่ีร.ต.หญิง 
นอ้งนุช   เกา้ล้ิม 
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การติดตามและประเมินผล 
 
สภาพท่ีพึงประสงค ์ ตวับ่งช้ี วธีิการ เคร่ืองมือ 

นักเรียนมีพฤติกรรม
แบบวถีิประชาธิปไตย 

พฤติกรรมนกัเรียน ประ เ มินพฤ ติกรรม
นักเรียนตามสภาพท่ี
เป็นจริง 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมนกัเรียนตาม
แบบวถีิประชาธิปไตย 
 

 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ครูและนกัเรียนเห็นความส าคญัของการจดักิจกรรมประชาธิปไตยและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่ง
ดี 

2. นกัเรียนมีพฤติกรรมตามวถีิชีวติประชาธิปไตย 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
                          (วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนอ้งนุช เกา้ล้ิม) 
                                 ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวศราวดี ม่วงสด 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  5 

 
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดด้ าเนินการสอบวดัคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ ในชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และการใช้ขอ้สอบกลางของ สพฐ. ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และปีท่ี 5 เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐานการศึกษาและการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนน า
ผลการประเมินท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลส าคญัประกอบการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายระดบัชาติและใช้ในการ
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัสถานศึกษาต่อไป 

จากการพิจารณาผลการทดสอบวดัคุณภาพระดบัชาติดงักล่าวของโรงเรียน พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทุก
กลุ่มสาระของนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียยงัไม่น่าพอใจ และมีนักเรียนจ านวนมากท่ีมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปรับปรุงซ่ึงจากสภาพปัญหาดงักล่าว  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการเร่งรัด ส่งเสริม สนบัสนุนตลอดจนการ
ให้ความช่วยเหลือทุกดา้นเพื่อให้สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สูงข้ึน จึงไดจ้ดัท า
โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์  

เพื่อยกระดบัคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหสู้งข้ึน  
 

3. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ ความตอ้งการจ าเป็น 
ด้านคุณภาพ 
1.  นกัเรียนร้อยละ 70  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
2.  นกัเรียนร้อยละ 80  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  
3.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
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4. วธีิด าเนินการ  
กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. วางแผนด าเนินการ 
        -  จดัเสนอโครงการ 
      -   แต่งตั้งคณะท างาน 
      -   ประชุมช้ีแจง 

พ.ค.  นางสาวศราวดี ม่วงสด 

2. ด าเนินการตามแผน 
       2.1   พฒันาหลกัสูตรและพฒันาการเรียนการสอน 

พ.ค.  นางสาวศราวดี ม่วงสด
คณะครูทุกคน 

      2.2  จดัท าแบบทดสอบคู่ขนาน วเิคราะห์ขอ้สอบ 
ติวเขม้ 

มิ.ย. - ก.พ. คณะครูทุกคน 

      2.3  ส่งแข่งขนัความสามารถนกัเรียน ภาคเรียนท่ี 2 หวัหนา้กลุ่มสาระ 
      2.4  สอนซ่อมเสริม ตลอดภาคเรียน คณะครูทุกคน 
      2.5  ค่ายเสริมศกัยภาพผูเ้รียน ส.ค.,ก.พ. หวัหนา้กลุ่มสาระ                

คณะครูทุกคน 

      2.6 วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ต.ค.,มี.ค. คณะครูทุกคน 
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล พ.ค.  นางสาวศราวดี ม่วงสด 

หวัหนา้กลุ่มสาระ       
7. จดัท าแบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ก.พ.  นางสาวศราวดี ม่วงสด 
หวัหนา้กลุ่มสาระ       

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.  นางสาวศราวดี ม่วงสด 
หวัหนา้กลุ่มสาระ   

 

5. งบประมาณ   จ านวน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)  
 จดัซ้ือวสัดุการศึกษาต่างๆและจดักิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

6. การติดตามและประเมินผล  
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ในการประเมิน 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคุณภาพผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ทดสอบ  แบบทดสอบ  
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ในการประเมิน 

2. ร้อยละของนกัเรียน  มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  

ทดสอบ  ผลการทดสอบ ระดบัชาติสรุป
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรไดม้าตรฐาน 

 
 
 
 

 
 

         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                        รองผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ชื่อโครงการ     ประกวดความสามารถทางวิชาการ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์ที่  1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศราวดี ม่วงสด, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชั้น 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่  3,4 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ข้าราชการครู
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 82-95 ท าให้ข้าราชการครูต้องพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจนนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนทุกประการ 
            สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุก ๆ คน  มีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในการ
พัฒนาศึกษานั้น   จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมวิชาการ กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ผ่านวิธีการที่หลากหลาย 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับต่างๆ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและความสนใจ 
3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ต่างๆของครูให้ดียิ่งขึ้น 
4. เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานทางวิชาการแก่ครูให้มากยิ่งข้ึน 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการมี

ผลงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
  เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
- บุคลากรได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันท าให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน

และประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
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4.วิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ  พฤษภาคม รองฯศราวดี ม่วงสด 

2. ประชุม วางแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ  
คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศ คณะกรรมการ
ประกวดความสามารถทางวิชาการระดับต่างๆ 

พฤษภาคม  รองศราวดี ม่วงสด 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หัวหน้าสายชั้น 

3. ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ โดย
คัดเลือกจาก 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
3.2 การแสดงความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมวัน
ส าคัญที่ รร.จัดขึ้น 
3.3 การสังเกต 
3.4 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นต้น 

มิถุนายน ครูประจ าชั้น ประจ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / 
ปฐมวัย 

4.ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
4.1 จัดการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ 
4.2 การจัดชั้นเรียนพิเศษนอกเวลา 
4.3 จัดกิจกรรมชมรม เป็นต้น 

มิถุนายน -
กันยายน 

ครูประจ าชั้น ประจ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / 
ปฐมวัย 

5.จัดท าข้อมูล สารสนเทศ นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

กรกฎาคม น.ส.อรวรรณ เจรญิธรรมรักษา 

6. จัดกิจกรรมการประกวด ความสามารถทาง
วิชาการ 
  6.1ประกวดความสามารถเนื่องในวันส าคัญต่างๆที่
โรงเรียนจัดขึ้น เช่น วันวิทยาศาสตร์  วันแม่แห่งชาติ 
วันพ่อแห่งชาติ วันส าคัญทางศาสนา วันต่อต้านยา
เสพติดและอ่ืนๆ 
6.2เข้าร่วมประกวดความสามารถในระดับ กลุ่ม
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ 

ก.ย. – ก.พ. รองฯศราวดี ม่วงสด 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / 
ปฐมวัย 

6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผล
การด าเนินงาน  

มี.ค. รองฯศราวดี ม่วงสด 
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5. งบประมาณ   จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม ค่าพาหนะ ในการพานักเรียนไปแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่และระดับภาค ค่าเกียรติบัตร 
6. การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลการประกวดความสามารถใน
ระดับต่างๆ 

ตรวจผลงานใบเกียรติบัตร  เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้
ฝึกซ้อม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ ผลการทดสอบ  
การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่
รับผิดชอบฝึกซ้อม 

ตรวจผลงานใบเกียรติบัตร เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อม 

 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนประสบผลส าเร็จในการประกวดระดับต่างๆ 
 2. ครู เกิดความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายธนันธร สิริอาภรณ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  โครงการหมอภาษาพฒันาเยาวชน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางอ าภร  นนัตา  
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  3,6,13 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
    ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ จึงกล่าวไดว้า่ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัอยา่ง
หน่ึงของชาติ ซ่ึงสมควรจะไดรั้บการท านุบ ารุง ส่งเสริมและอนุรักษไ์วใ้หย้ ัง่ยนืตลอดไป อยา่งไรก็ตามในยุค
ปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ท าให้เกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการ
ติดต่อส่ือสารซ่ึงเนน้ความสะดวกและความรวดเร็วเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษ  ภาษาไทยซ่ึงเป็นส่ือกลางส าคญัในการ
ติดต่อ และผูกพนัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของคนไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนได้
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นน้ีหากไม่เร่งรีบหาทางแกไ้ขและป้องกนั
เสียแต่เน่ินๆนบัวนัภาษาไทยก็จะยิ่งเส่ือมลง เป็นผลเสียต่อเอกลกัษณ์และคุณค่าของภาษาไทยอยา่งไม่ตอ้ง
สงสัย 
 ภาษาไทยนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท าความเขา้ใจกนัแลว้ ภาษายงัเป็นส่ือท่ีใชบ้นัทึก
ประวติัศาสตร์แห่งความเป็นไทยไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดรั้บรู้ เป็นส่ือแสดงความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นวฒันธรรม
ของชาติท่ีเราสามารถอวดชาวโลกดว้ยความภาคภูมิใจ ภาษาของเราแต่เดิมเป็นภาษาท่ีมีความไพเราะ เรามี
ทั้งสระ พยญัชนะ และวรรณยกุต ์สามารถเลียนเสียงไดทุ้กระดบัเหมือนเสียงดนตรี แลว้ยงัมีศิลปะในการใช้
ภาษาไทยอย่างหลากหลาย เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย บทร้อยกรอง ซ่ึง
นอกจากจะท าให้ภาษาไทยมีอรรถรสแล้วยงัเป็นเคร่ืองบ่งบอกหรือแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผูใ้ช้
ภาษาไทยอีกดว้ย   แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีในปัจจุบนัน้ีภาษาไทยถูกท าให้เปล่ียนแปลงจากสภาพการณ์ดว้ย
อิทธิพลของการส่ือสารในโลกท่ีเป็นสากล คนรุ่นใหม่พูดภาษาไทยนอ้ยลง พูดภาษาไทยไม่ชดั พูดผิดเพี้ยน
ไป ไม่เหมือนเดิมมีการเลียนเสียงภาษาต่างประเทศ  ท าให้เสียงวรรณยุกตเ์คล่ือนหรือเล่ือนข้ึนไป การใชค้  า
ทบัศพัทโ์ดยไม่จ  าเป็น มีค าไทยใชอ้ยูแ่ลว้แต่ไม่ใช ้บา้งก็ใชส้ านวนภาษาต่างประเทศ ซ่ึงจะพบไดจ้ากการรับ
สารผา่นส่ือๆโดยเฉพาะส่ือมวลชนประเภทวิทยุ โทรทศัน์“ถา้คนไทยไม่ชอบพูดภาษาไทย ไม่ภูมิใจท่ีจะพูด
ภาษาไทยแลว้ก็จะใหใ้ครพดูกนั”  
 ปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมาน้ีหากไม่ไดรั้บการแกไ้ข ปัญหาก็จะยิง่เพิ่มพนูมากข้ึน โดยเฉพาะในโลกยุคท่ี
ขอ้มูลข่าวสารแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็วเช่นทุกวนัน้ี เราทุกคนยอ่มตระหนกัดี และพยายามกนัในหลายๆ
ดา้นเพื่อหาวิธีท่ีจะแกปั้ญหา โดยเฉพาะคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนประถมฐานบิน
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ก าแพงแสน  ซ่ึงทุกคนตระหนกัดีถึงปัญหาในการใชภ้าษาไทย    ของนกัเรียน จึงเกิดแรงบดัดาลใจให้จดัท า
โครงการน้ีข้ึนมา เพื่อแกปั้ญหาการใชภ้าษาไทยให้เป็นรูปธรรมและชดัเจนยิ่งข้ึนกว่าเดิมท่ีไดป้ฏิบติักนัมา
ในระบการเรียนการสอนตามปกติ  ต้องท างานในเชิงรุกจะคอยรับอย่างเดียวคงไม่ทนัการ จึงได้ผนึก
ความคิด ผนึกก าลงัระหวา่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 11 คน และนกัเรียนจ านวน 12 
คน ท่ีจะไดท้  าหน้าท่ีหมอภาษา ซ่ึงจะปฏิบติัการในห้องภาษาไทย โดยจะใช้เวลาในยามว่าง  กลางวนัหลงั
รับประทานอาหารกลางวนั เปิดร้านหมอภาษา เพื่อใหบ้ริการรักษาการออกเสียงไม่ถูกตอ้งของนกัเรียน 

2. วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน  
     ก าแพงแสนใหถู้กตอ้ง ชดัเจน งดงาม สนองพระราชด ารัส 
2.  เพื่ออนุรักษ ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทย โดยมีจุดเนน้ในการท างาน คือ การพฒันา 
     นกัเรียนโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนใหใ้ชภ้าษาไทยถูกตอ้ง ชดัเจน และให ้  
     ก าลงัใจ ยกยอ่ง  ช่ืนชมผูใ้ชภ้าษาไทยถูกตอ้ง ชดัเจน และงดงาม 

3. เป้าหมาย 
1. นกัเรียนโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนทุกคนใชภ้าษาไทย ออกเสียงภาษาไทยไดถู้กตอ้ง 

ชดัเจน 
2. มีหมอภาษาทั้งครูและนกัเรียนท่ีจรรโลงไวซ่ึ้งความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที่ รายการ/กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

ประชุมหมอภาษา และคณะครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน  
 
เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อพร้อมรับ
บริการนกัเรียนท่ีมาใชบ้ริการหมอ
ภาษา 
 
เปิดใหบ้ริการหมอภาษาทุกวนั ตั้งแต่
วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 12.00 ถึง
12.30 น. โดยมีหมอภาษาและ 
หมอใหญ่คอยใหบ้ริการและให ้
ค าปรึกษาทุกวนั 

ต.ค. และ มี.ค นางอ าภร   นนัตา 
 
 
นางอ าภร นนัตา 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
นางอ าภร นนัตา 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
และหมอภาษา 
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ที่ รายการ/กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
4 สรุปผลการด าเนินงานภาคเรียนละ 1 

คร้ัง  ประเมินผล และรายงานผล 
 
นางอ าภร นนัตา  
คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย  
และหมอภาษา 
 

 
5. กจิกรรมด าเนินการ      

5.1  ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหมอภาษา 
              5.2  เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ อุปกรณ์  และเอกสารต่างๆในการด าเนินงาน 

5.3  เปิดร้านหมอภาษา ใหบ้ริการแก่ครู และนกัเรียนท่ีมาใชบ้ริการ  โดยร้านหมอภาษาจะ 
        เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 12.00 – 12.30 น. มีหมอภาษา 
        ประจ าอยู ่ทั้งหมอใหญ่(ครู)และหมอภาษา(นกัเรียน)แกปั้ญหาการออกเสียง 
        ภาษา ไทยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชดัเจน ซ่ึงการรักษาของร้านหมอภาษา มีขั้นตอนและ 
        วธีิการบ าบดัรักษาอยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ท าประวติั 
ขั้นท่ี 2 วนิิจฉยัโรค 
ขั้นท่ี 3 บ าบดัเฉพาะโรค 
ขั้นท่ี 4  ตรวจหลงับ าบดั  
ขั้นท่ี 5 บริการใหค้  าปรึกษา 
ขั้นท่ี 6  รับใบรับรอง มี 2 กรณี  

    กรณีท่ี 1 ออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งจะไดรั้บใบรับรองคุณภาพ “ผูอ้อกเสีย 
                   ภาษาไทยไดถู้กตอ้งชดัเจน”(คงเทียบไดก้บัใบรับรองแพทย)์ 
    กรณีท่ี 2 ยงัรักษาไม่หายในวนัเดียว จะตอ้งปรึกษาหมอและรับยาไปรักษาพร้อมกบั   
                   นดัหมายใหม้าตรวจในคร้ังต่อไป   ผูป่้วยในกรณีน้ีจะไดรั้บใบรับรองเป็น 
                   ก าลงัใจเหมือนกนั เป็นใบรับรองการมีส่วนร่วมในการอนุรักษภ์าษาไทย 

     7.     สรุป ประเมินผล รายงานผล 
6. งบประมาณ 

งบประมาณในการจดัท าร้านหมอภาษา  วสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ เอกสาร ชุดหมอภาษา  
และการด าเนินงานต่างๆ   จ  านวน  5,000 บาท 
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7. ทรัพยากร 
    7.1 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน จ านวน 11 คน 
                 7.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ  านวน 15  คน 
                 7.3 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  15  คน 
                 7.4 ครูและนกัเรียนท่ีมาใชบ้ริการร้านหมอภาษา 
                 7.5 งบประมาณในการด าเนินงานจากโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน   จ  านวน  
 10,000 บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ระยะเวลาด าเนินการร้านหมอภาษา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน  ถึง เดือนมีนาคม  
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตวับ่งช้ีภาพความส าเร็จ วธีิวดัและประเมนิผล เคร่ืองมอืทีใ่ช้วดัและประเมนิผล 
1. ผูอ้นุรักษภ์าษาไทย เป็นครูและ
นกัเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสน ท่ีมาใชบ้ริการดา้น 

1.1 ปัญหาการออกเสียง ร  ล 
1.2 ปัญหาการออกเสียง 
ควบกล ้า ร ล ว  
1.3  ปัญหาการออกเสียง  จ1.4  
ปัญหาการออกเสียง ฉ  ช 
1.5 ปัญหาการออกเสียง ส  ซ1.6 
ปัญหาการออกเสียง ถ ท1.7 
ปัญหาการออกเสียง ฝ ฟ 
1.8 ปัญหาการออกเสียง
วรรณยกุต ์ 
1.9 ปัญหาการออกเสียง 
ตวัสะกด 

2. ความพึงพอใจในการรักษาของ
หมอภาษา 
3. ผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
 
 

1. จากสถิติการมารับบริการในแต่
ละวนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. นกัเรียนตอบแบบสอบถาม 
 
3. ผลการตรวจ รักษา และการใช้
บริการของครู และนกัเรียน 
 

1. แบบบนัทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แบบสอบถาม 
 
3. สถิติการใชบ้ริการ 
แบบสอบถาม 
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10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

10.1 แกปั้ญหาและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน  
         ก าแพงแสนใหถู้กตอ้ง ชดัเจน งดงาม สนองพระราชด ารัส 
10.2 อนุรักษ ์ เชิดชู  คุณค่าของภาษาไทย  พฒันานกัเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน 

ก าแพงแสนใหใ้ชภ้าษาไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน  ใหก้ าลงัใจ  ยกยอ่ง  ช่ืนชมผูใ้ชภ้าษาไทยถูกตอ้ง 
ชดัเจน และงดงาม 

10.3 นกัเรียนท่ีมาใชบ้ริการร้านหมอภาษาพดู อ่าน และออกเสียงภาษาไทยไดถู้กตอ้ง  
ชดัเจน 

10.4   นกัเรียนตระหนกั ช่วยกนัอนุรักษแ์ละรักษาภาษาไทยใหอ้ยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 
 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
          (นางอ าภร  นนัตา) 
                                ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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โครงการ  โครงการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ดว้ยโครงงานวทิยาศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผดิชอบ  นางอ านวย  บวัโต 
ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  3,4,6 
 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบนัท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็นนั้น เป็นเร่ืองท่ียากมากต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน   การท่ีจะใหผู้เ้รียนพฒันาความคิดนั้น    จะตอ้งพฒันาทั้งระบบ  เร่ิมตั้งแต่การ
พฒันาบุคลากรผูส้อนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ     และยอมรับในส่ิงท่ีจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิด
ท่ีดี และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิดเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท า
อยา่งเป็นขั้นตอน ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง จากการเรียนรู้และไดท้  ากิจกรรม ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดกระบวนการคิดท่ีดี 
 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน  เห็นความส าคญัของการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน จึงได้
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานท่ีหลากหลาย     บูรณาการความคิดอยา่งต่อเน่ือง   และสามารถน าไปใช้
ในชีวติประจ าวนัได ้
 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิด  การคน้ควา้หาความรู้มีทกัษะในการท างาน  มีความมัน่ใจ
และกลา้แสดงออก  มีความรับผดิชอบ ส่ือสารการเรียนรู้  และช่ืนชมในผลงานของตนเอง 

2. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  สามารถใชว้ธีิการใหม่ๆ ในการพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

 

เป้าหมาย  

1. นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โครงงานในทุกชั้นเรียน 
2. นกัเรียนร้อยละ  70  มีผลงานโครงงานอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/ปี 
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กจิกรรม 
กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1. กิจกรรมทกัษะการคิดพิชิตการสอน 
     *  ประชุมการจดัการเรียนรู้โครงงาน 
     *  วางแผนการจดักิจกรรม 
     *  ด าเนินการ 
     *  นกัเรียนน าเสนอในระดบัสายชั้น 
     *  ประเมินผล/สรุปผล 

พ.ค.-มี.ค. - นางอ านวย  บวัโต 
คณะครูทุกคน 

2.  กิจกรรมประกวดโครงงาน 
     *  ก าหนดการประกวดโครงงานใน
ระดบัสายชั้น 
     *  ประกวดโครงงานในระดบัสายชั้น 
     *  คดัเลือกโครงงานท่ีดีเพื่อเตรียม
ประกวด 
     *  มอบเกียรติบตัร 

พ.ค.-มี.ค. 10,000 นางอ านวย  บวัโต 
คณะครูทุกคน 

3. กิจกรรมส่งเสริมนกัคิดรุ่นเยาว ์
     *  น าโครงงานท่ีชนะการประกวดมาท า
กิจกรรมส่งเสริมการคิดชั้นสูง 
     *  ฝึกซอ้มและน าเสนอในระดบัสายชั้น 
     *  นกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น 
     *  แกไ้ข/ปรับปรุง 
     *  ตวัแทนส่งเขา้ประกวด 

พ.ค.-มี.ค. 10,000 นางอ านวย  บวัโต 
คณะครูทุกคน 

 
การประเมินผล 
 

ส่ิงท่ีประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.   โครงงานของนกัเรียน 
 
2.   นวตักรรมของครูท่ีใช ้
3.   ผลงานโครงงานท่ีประกวด 
 

-  ตรวจผลงาน 
- สังเกต 
- ความพึงพอใจ 
-การแข่งชนัใน
ระดบัสูงข้ึน 

เกณฑก์ารประเมิน 
 

แบบสอบถาม 
เกณฑก์ารประเมิน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดอยา่งเป็น
ระบบและไตร่ตรอง 

2. นกัเรียนสามารถคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีระบบ และตามขั้นตอบ สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

3. นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และมีจินตนาการ 
4. นกัเรียนมีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์ประหยดั รู้คุณค่าของส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั และสามารถ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
5. นกัเรียนตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม และพร้อมท่ีจะร่วม

แกปั้ญหา 
6. นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน  มีความละเอียดรอบครอบ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ความสุข  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
7. นกัเรียนสามารถส่ือความคิดในการน าเสนอผลงานดว้ยวธีิต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอและสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
8. นกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลประกอบการเรียนรู้ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลายทั้ง

ในโรงเรียน และชุมชน 
9. นกัเรียนมีความมัน่ใจในผลงาน และกลา้แสดงออกในการเผยแพร่ผลงาน  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อทุกคน 
10. ครูไดน้ าเทคนิควธีิการใหม่ๆ มาพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งหลากหลาย 
11. ครูสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนได้

เป็นรายบุคคล 
12. โครงงานท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้สามารถเช่ือมโยงขอ้มูล แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางอ านวย บวัโต) 
                               ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  การสอนซ่อมและสอนเสริม 
สนองกลยุทธ์ที ่ 1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางนภสัวรรรณ พงษศ์าสตร์ และหวัหนา้สายชั้น  
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2559  
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  7 

 
1.หลกัการและเหตุผล 
  การสอนซ่อมและสอนเสริมเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ของครูผูส้อน เพราะในการสอนแต่ละคร้ังจะมี
ทั้งนกัเรียนท่ีเรียนดี  เรียนปานกลางและเรียนอ่อน เรียนอยูร่วมกนั นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนก็ไม่สามารถเรียนทนั
เพื่อน ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนดีก็จะเบ่ือการรอคอย นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือท างานชา้ไม่ทนัเพื่อน ส่วนนกัเรียน
ท่ีเรียนปานกลางก็สามารถท างานกิจกรรมตามท่ีครูวางแผนไวไ้ดพ้อเหมาะกบัเวลา ฉะนั้นครูผูส้อนจึงจ าเป็น
จะตอ้งสอนซ่อมนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้ไม่ทนัเพื่อน สอนซ่อมใหท้นัเพื่อน ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนดี
ครูผูส้อนจะตอ้งสอนเสริมนกัเรียนใหเ้รียนดียิง่ข้ึน 
  ฉะนั้นโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน จึงจดัท าโครงการการสอนซ่อม และสอนเสริมข้ึน 

2.วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสอนซ่อมนกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนัเพื่อน ให้เรียนทนัเพื่อน 
2. เพื่อส่งเสริมนกัเรียนท่ีเรียนดีอยูแ่ลว้ใหเ้รียนดียิง่ข้ึน 
3. เพื่อเป็นการฝึกการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

3.เป้าหมาย 
  นกัเรียนร้อย 90 ท่ีไดรั้บการสอนซ่อมและสอนเสริมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 4.วธีิด าเนินการ 

1. ประชุมคณะครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ติดตามผลงาน 
6. สรุปผลและรายงานผล 
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วธีิสอน การวดัผลและประเมินผล 
1. สนทนา อภิปราย สรุปผล 
2. ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
3. ฝึกการอ่าน การเขียน การฟัง การพดูและ  
การดู 
4. ท าแบบฝึกทกัษะ 
5. ท ารายงาน 
6. บนัทึกการศึกษาเพิ่มเติม 
    ฯลฯ 

1. สังเกต  
 การซกัถาม 
 การท างาน 
 การศึกษาคน้ควา้ 
 การสรุป 

2. การตรวจผลงาน 

5.ปฏิทนิปฏิบัติงาน    

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1. ประชุมคณะครูโรงเรียน
ประถมฐานบินฯ 

2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ติดตามผลงาน 
6. สรุปผลและรายงานผล 

พฤษภาคม 
 
พฤษภาคม 
พฤษภาคม 
พฤษภาคม         - มีนาคม 
พฤษภาคม         - มีนาคม 
ตุลาคม         และ มีนาคม 

ผอ. โรงเรียนประถมฐานบินฯ 
 
คณะครูโรงเรียนประถมฐานบินฯ 
คณะครูโรงเรียนประถมฐานบินฯ 
คณะครูโรงเรียนประถมฐานบินฯ 
ผูนิ้เทศสายชั้น 
ผูนิ้เทศสายชั้น 

6.ทรัพยากร 

 คณะครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน  
 นกัเรียนโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

งบประมาณ 
 วสัดุอุปกรณ์ เช่น  

กระดาษ A4 
หนงัสือส าหรับคน้ควา้ 
เอกสารการสอนซ่อมและการสอนเสริม 
ฯลฯ 
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7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะใฝ่เรียนและรู้มากข้ึน 
2. นกัเรียนจ าตกซ ้ าชั้นนอ้ยลง หรือไม่มีเลย 
3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
                           (นางนภสัวรรณ พงษศ์าสตร์) 
                               ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  ค่ายพฒันาวชิาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางอ าภร นนัตา 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3,4 

 
หลกัการและเหตุผล 

การส่งเสริมการพฒันากระบวนเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  
2542  รวมทั้งเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน และมีพฤติกรรมตามหลกัสูตร
ก าหนดโดยส่งเสริมให้มีพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา ท่ีเนน้การ
ฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  การสร้างองค์ความรู้และค้นพบ
ความสามารถของตนเอง  โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ตามความถนดัและ ความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบติั มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ่ื้นรวมทั้งมีการ
เรียนรู้ทกัษะการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งมีความสุข 
 การจดักิจกรรมค่ายพฒันาวชิาการเป็นการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากการเรียน
การสอนในหอ้งเรียน กล่าวคือ การเปล่ียนแหล่งของความรู้  เปล่ียนวธีิการรับรู้ เปล่ียนสถานท่ีเรียนรู้ เปล่ียน
บริบทการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ประสบการณ์จริง ลงมือ
ปฏิบติัการด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการเช่ือมโยงมากข้ึน เป็นการกระตุน้ให้นักเรียน
กระหาย มีใจจดจ่อ เกิดความต่ืนตวัต่อการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 

โรงเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพเป็นคนเก่ง เป็น
คนดี และอยูร่่วมในสังคมอยา่งมีความสุข  เพื่อให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถในการท ากิจกรรมร่วมกนั  
ไดแ้สดงออกถึงความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายพฒันาวชิาการ   ดงักล่าวข้ึน 
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วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

2.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสัยเป็นคนช่างสังเกต หาขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูล รู้จกัวางแผนและ
สรุปในส่ิงท่ีตนเองไดพ้บเห็น 
 3.  เพื่อฝึกทกัษะการอยูร่่วมกนั รู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

4.  เพื่อฝึกการมีวินยั รู้จกัเสียสละตรงต่อเวลา รู้จกัเป็นผูน้ า และผูต้ามท่ีดีสามารถน าเอา
ประสบการณ์มา 

ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
5.  เพื่อใหน้กัเรียน คณะครู และบุคลากรในชุมชนไดมี้ความตระหนกัและมีส่วนร่วมใน กิจกรรม

เขา้ค่ายพฒันาวชิาการ  
 
เป้าหมาย 

1. ดา้นปริมาณ 
-   นกัเรียน ทุกคนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 เขา้ร่วมโครงการค่ายพฒันาวชิาการ  
-   นกัเรียนร้อยละ 90  มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
-   ครู ในโรงเรียนร้อยละ  100 มีตระหนกัถึงความส าคญัและส่วนร่วมในการจดักิจกรรมค่ายพฒันา

วชิาการ 
2. ดา้นคุณภาพ 
-   นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงไดเ้รียนรู้จากของจริง และสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมได้

อยา่งมีความสุข  
-   ครู นกัเรียน ผูป้กครอง มีความตระหนกัในการจดักิจกรรมค่ายพฒันาวชิาการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ รายการ/กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1 
 

ประชุมคณะครูหวัหนา้กลุ่มสาระ และหวัหนา้
สายชั้นอนุบาล-ป.6  

มิ.ย. 
 

นางอ าภร นนัตา 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ก.ค. นางอ าภร นนัตา 

3 หวัหนา้กลุ่มสาระน าเสนอกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการและจดัเตรียมวสัดุส่ืออุปกรณ์ 

ส.ค. หวัหนา้กลุ่มสาระ 
หวัหนา้สายชั้น 

4 การด าเนินงานตามกิจกรรมค่ายวชิาการ  ส.ค. - ก.พ. หวัหนา้กลุ่มสาระและหวัหนา้
สายชั้นคณะครู 
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ที ่ รายการ/กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
5 การประเมินผลโครงการ มี.ค. นางอ าภร นนัตา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ 
หวัหนา้สายชั้น 

6 สรุป/รายงานผลโครงการ มี.ค. นางอ าภร นนัตา 
หวัหนา้กลุ่มสาระ 
หวัหนา้สายชั้น 

 งบประมาณ             10,000   บาท (งบนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80ไดรั้บประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีนิสัยเป็นคนช่างสังเกต หาขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูล รู้จกั
วางแผนและสรุปในส่ิงท่ีตนเองไดพ้บเห็น 
 3.  นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการอยูร่่วมกนั รู้จกัปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได้
อยา่งดี  

4.  ฝึกการมีวนิยั รู้จกัเสียสละตรงต่อเวลา รู้จกัเป็นผูน้ า และผูต้ามท่ีดีสามารถน าเอาประสบการณ์มา 
ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
               5.นกัเรียน คณะครู และบุคลากรในชุมชนไดมี้ความตระหนกัและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมเขา้ค่าย
พฒันาวชิาการ  
 
         ผูเ้สนอโครงการ 

      (นางอ าภร นนัตา) 
                             ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
           ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สนองกลยุทธ์ที ่ 2   พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางอ านวย บวัโต  
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  7 

1.หลกัการและเหตุผล 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้ง
ยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ฉะนั้น
ครูผูส้อนและผูจ้ ัดการศึกษาจะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผูช้ี้น า ผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็น        
ผูช่้วยเหลือ ส่งเสริมและใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นไปสร้างสรรคค์วามรู้ของตนเอง 
  การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน นอกจากจะปลูกฝังดา้นปัญญาพฒันาการคิดของผูเ้รียน
ให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแลว้ยงัมุ่งพฒันาความสามารถทางอารมณ์ 
โดยการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เขา้ใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น สามารถแก้ปัญหาข้อ
ขดัแยง้ทางอารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการ
พฒันาการทางดา้นร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนเป็นระยะๆ
อย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการ
จดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้จากธรรมชาติ การ
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง การเรียนรู้แบบบูรณาการ การใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ การ
เรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งน้ีตอ้งพยายามน ากระบวนการจดัการ กระบวนการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกใน
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้ือหาและกระบวนการต่างๆ ขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงการ
เรียนรู้ในลกัษณะองคร์วม การบูรณาการเป็นการก าหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกนั ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
น ากระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจดัการเรียน
การสอน  
  ฉะนั้นโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน จึงจดัท าโครงการการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เพื่อสนองพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความตระหนกัแก่ครูในโรงเรียนในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
2. เพื่อใหค้รูในโรงเรียนทุกคนเขียนแผนการจดักาเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(คิด วเิคราะห์ 

สังเคราะห์และแกปั้ญหา) 
3. เพื่อใหค้รูในโรงเรียนทุกคน ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนใหเ้นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4. เพื่อใหค้รูในโรงเรียนน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเขียนข้ึนไปใชส้อนกบันกัเรียนจริง 
5. เพื่อใหค้รูในโรงเรียนทุกคนสร้างนวตักรรม ส่ือ การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการ

จดัการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. เพื่อใหค้รูทุกคนโรงเรียนจดัท าวจิยัในชั้นเรียน 
7. นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
 1.  คณะครูในโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนมีหลกัสูตรสถานศึกษาและเป็นปัจจุบนัทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 2.  ครูทุกคนมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ 
 3.  คณะครูในโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนทุกคนไดป้รับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 4.  ครูทุกคนน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชส้อนนกัเรียนจริงตามแผนท่ีเขียนไว  ้
 5.  ครูทุกคนสร้างนวตักรรม ส่ือ การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
 6.  ครูทุกคนจดัท าการวจิยัในชั้นเรียน 
 7.  นกัเรียนทุกคนในโรงเรียน เรียนรู้อยา่งมีความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

4.กจิกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมปรึกษาการจดัท าโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
2. จดัท าโครงการเสนอผูบ้ริหาร 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
4. ประชุม ช้ีแจงกบัคณะครูในโรงเรียน เพื่อท าความเขา้ใจสร้างความตระหนกัในเร่ืองการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 

5.1 ปรับหลกัสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงจาก
สภาพแวดลอ้มและนโยบาย 
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5.2 คณะครูในโรงเรียนเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั น ากระบวนการ
จดัการ กระบวนการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการคิดและกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกในการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

5.3 คณะครูทุกคนน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชส้อนกบันกัเรียนจริง 
5.4 คณะครูทุกคนปรับการเรียน เปล่ียนการสอน 
5.5 คณะครูทุกคนจดัท านวตักรรม ส่ือ การเรียนการสอน  
5.6 คณะครูทุกคนจดัท าวจิยัในชั้นเรียน 

6. สรุปผลและรายงานผล 
7. ติดตามผลและประเมินผล 

5.ปฏิทนิปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1.ประชุมปรึกษาการจดัท าโครงการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

เม.ย. นางอ านวย บวัโต 

2.จดัท าโครงการเสนอผูบ้ริหาร เม.ย. นางสาวศราวดี ม่วงสด 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 
4.ประชุม ช้ีแจงกบัคณะครูในโรงเรียน เพื่อท า
ความเขา้ใจสร้างความตระหนกัในเร่ืองการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

พ.ค. นางอ านวย บวัโต 

5.ด าเนินงานตามโครงการ 
    5.1ปรับหลกัสูตรในแต่ละกลุ่มสาระ 
    5.2เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
    5.3น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชส้อนกบั
นกัเรียนจริง 
    5.4ครูทุกคนปรับการเรียน เปล่ียนการสอน 
    5.5ครูทุกคนจดัท านวตักรรม ส่ือ การเรียน
การสอน 
    5.6ครูทุกคนจดัท าวจิยัในชั้นเรียน 

พ.ค.-มี.ค. คณะครูทุกคน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

6.ติดตามผลและประเมินผล  นางอ านวย บวัโต 

7.สรุปผลและรายงานผล  นางอ านวย บวัโต 
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6.ทรัพยากร 
  1. บุคลากร 

 ปรับหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชส้อนนกัเรียนจริง 
 ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 
 จดัท านวตักรรม ส่ือ การเรียนการสอน 
 จดัท าการวิจยัในชั้นเรียน 

 2.งบประมาณ 
 จดัประชุมคณะครูในโรงเรียนทั้งหมด ภาคเรียนละ 1คร้ัง 
 จดัประชุมครูหวัหนา้สายอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
 จดัประชุมครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งนอ้ยเดือนละ 1คร้ัง 

7.การติดตามผล ประเมินผล 
ลกัษณะพึงประสงค ์ ตวับ่งช้ี วธีิการ เคร่ืองมือ 

1.ครูทุกคนมีหลกัสูตรในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
รับผดิชอบ 

1.หลกัสูตรสถานศึกษาแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.ตรวจสอบหลกัสูตร
ในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ 

1.แบบตรวจ 

2.ครูทุกคนจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

2.แผนการจดัการเรียนรู้ของ
ครูแต่ละคน 

2.ตรวจแผนการจดั
จดัการเรียนรู้ 

2.แบบตรวจ 

3.ครูทุกคนมีนวตักรรม ส่ือ
การเรียนการสอน 

3.นวตักรรม ส่ือการเรียน
การสอน 

3.ตรวจนวตักรรม ส่ือ
การเรียนการสอน 

3. แบบตรวจ 

4.ครูทุกคนท าการวิจยัในชั้น
เรียน 

4.งานวจิยัในชั้นเรียน 4.ตรวจผลงานวจิยั 4.แบบตรวจ 

5.งานอ่ืนๆเก่ียวกบัการเรียน
การสอน 

5.ผลงานนกัเรียน การ
จดัการเรียนการสอนของครู 
ฯลฯ 

5.ดูผลงานนกัเรียน 
   ดูชั้นเรียน 
   ดูการสอนของครู 

5. สังเกต นิเทศ 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.คณะครูในโรงเรียนปรับหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั 
2.คณะครูเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3.คณะครูทุกคนปรับการเรียนเปล่ียนการสอน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4.คณะครูทุกคนจกัท านวตักรรมและส่ือการเรียนการสอน 
5.คณะครูทุกคนจดัท าวจิยัในชั้นเรียน 
6.นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน 
 

 
ผูเ้สนอโครงการ 

                                 (นางอ านวย บวัโต) 
                                                       ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
                              ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     ปรับปรุง พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที ่ 2   พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวศราวดี ม่วงสด/ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  10 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน จึงได้พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  ท่ีก าหนดกรอบไวใ้ห ้ในฐานะโรงเรียนพร้อมใชห้ลกัสูตร  ซ่ึงเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2552  จนถึง
ปัจจุบนั เพ่ือให้นกัเรียนของโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนพฒันาไปตามวิสัยทศัน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั   อยา่งท่ีชาติตอ้งการ 

 นอกจากการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกาลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 แลว้ 
สถานศึกษายงัตอ้งมีการทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาหลักหลักสูตรให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม
ประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การสร้างความตระหนักในความเป็นไทย หน้าท่ีพลเมือง 
เสริมสร้างความสามคัคีปรองดองใหค้นในชาติ ตลอดจนถึง นโยบายต่างๆท่ีส าคญัของรัฐบาล เช่น การปลูกฝังค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการ การพฒันาทกัษะการคิด การแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดต้อ้งไม่มีเป็นตน้  และในปี
การศึกษา 2557 น้ี โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ไดเ้พ่ิมรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  “รายวชิาหนา้ท่ีพลเมือง” โดยจดัใหมี้การเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้น ป. 1 –ป. 6 
 

2. วตัถุประสงค์  

1. เพื่อปรับปรุง พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ  
2.  เพื่อใหค้รูผูส้อนสามารถน าหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 

2551 สู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือทบทวนคุณภาพของหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  

1. สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตร 8  กลุ่มสาระ และ 1 กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนครบถว้น
สมบูรณ์ และสาระเพ่ิมเติม 3 รายวชิาในปีการศึกษา 2557 

เชิงคุณภาพ  

1. หลกัสูตรมีความชดัเจน เหมาะสม สามารถน าไปจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ครูผูส้อนทุกคนสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

3. หลกัสูตรสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติม ทุกวิชาไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพและพฒันา
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 



 
 

แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 2559      104 

 

4. วธีิด าเนินการ  
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1 จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  มี.ค.  กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
2 จดัท าค าสั่งและประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน  
มี.ค.   

3 ประเมินผลตรวจสอบหลกัสูตรวางแผนการ
ปรับปรุง พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

มี.ค.  กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

4 จดัการประชุมและทบทวนปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรในแต่ละกลุ่มสาระ และรายวชิา
เพิ่มเติม และพฒันาการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้อิงมาตรฐาน 

เม.ย.-พ.ค กลุ่มงานบริหารวชิาการ
คณะครูทุกคน 

5 ครูน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัจดัการเรียนการสอน พ.ค -มี.ค. คณะครูทุกคน 
6 ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ต.ค., มี.ค. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
9 สรุปรายงานผลกิจกรรม มี.ค. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

 
5. งบประมาณ   จ านวน 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น)  

- ค่าวสัดุจดัท าเอกสารหลกัสูตร 
 
6. การติดตามและประเมินผล  

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมนิ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ 
ในการประเมนิ 

ร้อยละของนกัเรียนมีระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผา่นเกณฑ ์

ผูส้อนมีความรู้ตรงกบัสาระ
เรียนรู้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แบบประเมินตนเองของผูส้อน 
แบบทดสอบวดัผล  
สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ร้อยละของนกัเรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอด ระดบัชาติเฉล่ียสูงข้ึน 

ผูส้อนพฒันาการเรียน การ
สอนใหมี้คุณภาพ 

ผลการทดสอบ ระดบัชาติ  

หลกัสูตรสถานศึกษา  ตรวจสอบหลกัสูตร
สถานศึกษาใหถู้กตอ้งตาม 

แบบประเมินและตรวจสอบ
หลกัสูตร 
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7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ครูน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉล่ียในภาพรวมสูงข้ึน  

 
ผูเ้สนอโครงการ 

      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ชื่อโครงการ  เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ที่  2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศราวดี ม่วงสด  และหัวหน้าสายชั้น  
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2559  
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่  3,4 
 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษ          
ที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง สถานศึกษาจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 
21 และสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความ
เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคล
ต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นคนเก่ง เป็นคนดี 
และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแนวคิดเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้าน
ความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมใน
หลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นเพื่อให้สะท้อนและแสดง
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน ในด้านต่างๆ และผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดท าโครงการเปิดบ้านการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ขึ้นในสิ้นปีการศึกษา 2558 
เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันจัดแสดงผลงานการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาให้ประจักษ์ต่อสายตา 
ผู้ปกครองและชุมชน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแสดงผลงาน นักเรียนจะได้เกิดการเรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองจากการจัดกิจกรรม ทั้งในฐานะผู้จัด และผู้ชม ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าของ
บุตรหลานและโรงเรียน เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน ตลอดจนตื่นตัวกับการ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อน าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเตรียมพร้อมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษ
ที่ 21 

2.  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบเทคนิคการสอน วิธีการท างาน การสร้างสรรค์ผลงานการ
น าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 

3.  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และแก้ไขข้อบกพร่องนักเรียนอ่อน
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 4.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัว สร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 5.  เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชม ได้มีส่วนร่วมรับรู้ ภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  
 
เป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
-   นักเรียนทุกคน  มีส่วนร่วมในงานเปิดบ้านเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ศตวรรษท่ี 21 
-   นักเรียนห้องละ 1 คน ได้รับรางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-   ผู้ปกครอง และชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในงานเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ศตวรรษท่ี 21 
2. ด้านคุณภาพ 
- ทุกสายชั้นคัดสรรผลงานคุณภาพ สะท้อนการเตรียมพร้อมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 

21 
- นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากงานเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่

ศตวรรษท่ี 21 
- นักเรียนมีทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ทักษะการแก้ปัญหา จากการด าเนินงาน บ้านเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ประชุมคณะครูหัวหน้าสายชั้น น าเสนอโครงการ  
ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

มกราคม 
 

-  

2 แต่งตั้งคณะท างานคณะครูทุกสายชั้น กุมภาพันธ์ -  
3 ด าเนินกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 

21 ได้แก่ 
      3.1 การแสดงผลงานทางวิชาการ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
1) สาระวิชาหลัก 3Rs 
2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs 

มีนาคม 
 

 
 
 

35,000 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3) ทักษะชีวิตและอาชีพ 
4) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
     3.2 การมอบรางวัลนักเรียนผู้เป็นเลิศทาง
วิชาการ 
     3.3 การแสดงบนเวที 

- 
 

22,000 
 
- 

4 การประเมินผลโครงการ 31 มีนาคม   
5 สรุปผล/รายงานผลโครงการ 1 เมษายน    

  
งบประมาณ            50,000 บาท 

- ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ โดยให้สายชั้นละ 5,000 บาท(7 สายชั้น) รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท 
- ทุนการศึกษา 22,000 ได้จากการรับบริจาค 
- ค่าอุปกรณ์จัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายไวนิลเวทีกลาง ค่าเอกสารเกียรติบัตร รวม 15,000 

บาท  
ทรัพยากร 

-   นักเรียนชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6   
          -   คณะครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนทุกคน 
          -  งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน  
          -   เงินบริจาค 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผลงานที่สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเตรียมพร้อมให้นักเรียน
มีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

2.  นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิธีการท างาน การสร้างสรรค์
ผลงานการน าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  

3.  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และแก้ไขข้อบกพร่องนักเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 
 4.  นักเรียนเกิดการตื่นตัว สร้างแรงจูงใจในการเรียนเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 5.  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชม มีส่วนร่วมรับรู้ ภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 
ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                        รองผู้อ านวยการ โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายธนันธร  สิริอาภรณ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  โครงการนิเทศภายใน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 2   พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2559  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 7,10 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัโลกมีความเจริญกา้วหนา้และมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาโดยเฉพาะความกา้วหนา้
ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเพิ่มมากข้ึน  ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การศึกษา 
และวฒันธรรมในประเทศทัว่โลก  จากสภาพการณ์ดงักล่าวท าใหแ้ต่ละประเทศตอ้งปรับเปล่ียนวสิัยทศัน์ใน
การพฒันาประเทศใหท้นักบัความเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงนโยบายดา้นการศึกษานบัวา่มีความส าคญั
เป็นล าดบัแรก  เน่ืองจากอนาคตของชาติ   อยูบ่นพื้นฐานการศึกษาของคนในชาติ  เช่นเดียวกบัประเทศไทย  
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปฏิรูปการศึกษามาอยา่งต่อเน่ือง  

เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ทั้งน้ีเพื่อให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนในการจดัการศึกษาตอ้งตระหนกัและด าเนินการจนบรรลุผลในท่ีสุด    
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีจะช่วยในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของคนไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดรับกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ให้เช่ือมโยง
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พุทธศกัราช 2553   ขอ้ 5 ให้สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า
ทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น  ครูถือเป็นปัจจยัส าคญั  
เน่ืองจากครูเป็นผูน้ าหลกัสูตร สู่การปฏิบติัจริงในชั้นเรียน และการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนข้ึนอยู่กับ
ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และเทคนิควิธีการของครูแต่ละคน  โดยลกัษณะท่ีแทจ้ริงของการ
จดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ียุ่งยากซบัซ้อน  และตอ้งการพฒันาปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ข้ึน    อย่างต่อเน่ือง 
และเป็นระบบ    ถึงแม้ว่าครูส่วนใหญ่จะมีความรู้ และประสบการณ์ท าการสอนมานานแล้วก็ตาม  แต่
สภาวะของสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ท  าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีมามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคนในสังคมโลก    ดงันั้น  
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ครูในฐานะท่ีเป็นผูพ้ฒันาคน   จึงตอ้งพฒันาตนเองให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงของสังคมเพื่อน าองคค์วามรู้
ไปจดัการเรียนรู้ให้กา้วหนา้ และทนัสมยัอยูเ่สมอ  การพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูนั้นอาจท า
ได้หลายวิธี  แต่วิธีหน่ึงท่ีน่าจะส่งผลโดยตรงท าให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ กระบวนการนิเทศการสอน    

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ตระหนักถึงความส าคญัในการพฒันาพฤติกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของครูใหส้ามารถส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้บงัเกิดผลการเรียนรู้ในท่ีสุด ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามนโยบาย
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ซ่ึงก าหนดนโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา 
คือ การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน การพฒันาการอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น และการ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน จึงก าหนดแนวทางการพฒันาครูเพื่อให้ครูจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน ซ่ึงในปีการศึกษา 2557 นี้ มีการนิเทศตามจุดเน้น
ของ สพฐ. การนิเทศ เกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นิเทศ
เกีย่วกบัการการเรียนรู้เกีย่วกบัอาเซียน เป็นต้น 
 
2. วตัถุประสงค์  

1. เพื่อพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   
2. เพื่อใหค้รูทุกคนไดรั้บการนิเทศภายในโดยการสังเกตการสอนและเยีย่มชั้นเรียน 

 
3. เป้าหมาย  

ครูทุกคนมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
4.วธีิด าเนินการ  
ที่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ศึกษา

เอกสาร  
พ.ค.  - กลุ่มงานวชิาการ 

2 ก าหนดการนิเทศ สังเกตการสอน เยีย่มชั้น
เรียน 

พ.ค. - กลุ่มงานวชิาการ 

3 นิเทศสังเกตการสอน เยีย่มชั้นเรียนโดยยดึ
หลกัการมีส่วนร่วม 

พ.ค.-มี.ค. 5,000 กลุ่มงานวชิาการ 

4 ติดตามและประเมินผลการนิเทศ ต.ค.  , มี.ค. - กลุ่มงานวชิาการ 
5 รายงานผลการประเมินกิจกรรม มี.ค. - กลุ่มงานวชิาการ 
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5. งบประมาณ   จ านวน 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น)  
6. การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ในการประเมิน 

-  ร้อยละของครูท่ีไดรั้บการนิเทศ - สังเกต สัมภาษณ์ 
- แบบสรุปการนิเทศ 

-รายงานโครงการ 
-แบบประเมินการนิเทศ 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนท่ีเขม้แขง็  
2. โรงเรียนมีระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อยา่งมีคุณภาพส่งผลใหน้กัเรียน 

มีคุณภาพดว้ย 
 

 
ผูเ้สนอโครงการ 

      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                        รองผูอ้  านวยการ โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร  สิริอาภรณ์) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการอบรมพฒันาบุคลากร 
สนองกลยุทธ์ที ่ 2   พฒันาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางอารีรัตน์ วฒันาหิรัญชยั  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  7 

 
หลกัการและเหตุผล 
                   การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัองคก์ารมุ่งพฒันาคนให้เกิดความเช่ียวชาญท่ีสามารถท างาน
ใหแ้ก่องคก์ารไดอ้ยา่งมีผลิตภาพสูงและพร้อมรับการขยายตวัและการเปล่ียนแปลงในอนาคต การพฒันา
ระดบัน้ีจึงจะเป็นเร่ืองของการบูรณาการระหวา่ง การพฒันาบุคคล การพฒันาอาชีพ และการพฒันาองคก์าร 

เพื่อมุ่งเนน้การพฒันาจากการเรียนรู้ของบุคคลไปสู่ทีมการเรียนรู้และองคก์รแห่งการเรียนรู้ไปพร้อมกนั 

องคก์รจึงจะพฒันาไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขนัระดบัโลกาภิวฒัน์ได ้การพฒันาบุคลากรเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญั การบริหารงานขององคก์รใด จะพฒันาไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ตอ้งอาศยั
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จ โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนในฐานะเป็นองคแ์ห่งการ
เรียนรู้ จึงตอ้งมีการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 
มีความรู้รอบดา้นใหเ้ท่าทนัเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มในสังคมโลกท่ีเปล่ียนไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นครู
มืออาชีพ 

2. เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดรั้บการพฒันาความรู้รอบดา้นใหเ้ท่าทนัเทคโนโลยแีละ
สภาพแวดลอ้มในสังคมโลกท่ีเปล่ียนไป 

เป้าหมายตัวช้ีวดั 
1. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอน เป็นครูมือ

อาชีพ 
2. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 มีความรู้รอบดา้น เท่าทนัเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มในสังคม

โลกท่ีเปล่ียนไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1.ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของ
บุคลากร 

พ.ค. 70,000 นางอารีรัตน์ วฒันาหิรัญชยั  

2.จดัอบรมพฒันา 
2.1 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
2.2 การจดัการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
2.3 การใช ้ICT จดัการเรียนรู้ 

พ.ค.-มี.ค. นางอารีรัตน์ วฒันาหิรัญชยั  

3 . ส่ ง เส ริมให้ บุคลากรแสวงหาความ รู้จาก
ห้องสมุด และสืบคน้ออนไลน์จากห้อง e-learning 
และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

พ.ค.-มี.ค.  

4.ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินการ มี.ค. น.ส.ศราวดี ม่วงสด 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนเป็นครูมืออาชีพ 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ 
         ผูเ้สนอโครงการ 
             (นางอารีรัตน์ วฒันาหิรัญชยั) 
                     รองผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมการท าผลงานทางวชิาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่ 2   พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางชุติมา พงษอ์รพิน 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  7 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ขา้ราชการครู
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 82-95 ท าใหข้า้ราชการครูตอ้งพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน เพื่อ
ความเจริญกา้วหน้าทางวิชาชีพและส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ตลอดคนนกัเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนทุกประการ 
 บทบาทท่ีส าคญัยิ่งต่อการบริหารงานวิชาการคือการควบคุมระบบงานในสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบติังานทางวชิาการไดต้รงตามแผนงานและสามารถส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารท าผลงานทางวิชาการ
ไดต้รงกบัเป้าหมายท่ีองคก์ารก าหนดไวโ้ดยอาศยัหลกัการด าเนินงานท่ีเป็นระบบมีแบบแผน เนน้การวิจยั
เพื่อพฒันาการเรียนรู้และพฒันานวตักรรมดา้นการเรียนการสอน   เพื่อพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาใหมี้ทกัษะและกระบวนการมากยิง่ข้ึน 
2.  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหบุ้คลากรครูในสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะงานวจิยั 
 2.  เพื่อใหบุ้คลากรครูในสถานศึกษามีความรู้ในการพฒันานวตักรรมดา้นการเรียนการสอน 

3.  เพื่อให้ระบบการบริหารงานวชิาการมีความต่อเน่ืองและพฒันาควบคู่ไปกบัระบบการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย  

1. บุคลากรครูในสถานศึกษาเขา้รับการประเมินและผา่นการประเมินเล่ือนวทิยฐานะ 
2. บุคลากรครูร้อยละ 90 สนใจพฒันาตนเองและติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการพฒันา

วชิาชีพ 
3. บุคลากรครูมีผลงานทางวชิาการ งานวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
4. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากการท่ีครูพฒันาตนเอง 
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วธีิด าเนินการ  
กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมติั  พ.ค.  นางชุติมา พงษอ์รพิน 

2. ฝ่ายวชิาการใหค้วามรู้ แนะน าครูในการจดัท าผลงานท่ีเกิดจาก
การเรียนการสอน 

พ.ค. นางชุติมา พงษอ์รพิน 

3. จดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัความกา้วหนา้ทาง
วชิาชีพและข่าวการอบรมต่างๆ 

พ.ค.  นางชุติมา พงษอ์รพิน 

4. เผยแพร่ผลงานทางวชิาการของครูทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียน พ.ค. – ก.พ. นางชุติมา พงษอ์รพิน 

5.จดัท าท าเนียบครูท่ีประสบความส าเร็จผา่นการประเมินไดเ้ล่ือน
วทิยฐานะ 

ตลอดปีการศึกษา นางชุติมา พงษอ์รพิน 

6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน  มี.ค.  นางชุติมา พงษอ์รพิน 

 
5. งบประมาณ   -  
6. การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
คณะครูทุกคนมีผลงานเชิง ประจกัษด์า้นงานวจิยั  นิเทศภายใน แบบนิเทศภายใน 

บุคลากรครูทุกคนสามารถพฒันานวตักรรม ดา้น
การจดั การเรียนการสอนได ้

นิเทศภายใน แบบนิเทศภายใน 
แบบประเมินการนิเทศภายใน 

7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 คณะครูใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการพฒันาผลงานดา้นการวิจยัและพฒันาผลงานดา้นนวตักรรมการ
เรียนการสอนตามแผนงานวิชาการท่ีสถานศึกษาก าหนดข้ึน 

 
         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางชุติมา พงษอ์รพิน) 
                              ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ    โครงการการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(School Based Management: SBM) 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
หัวหน้าโครงการ  นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวศราวดี ม่วงสด 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 8และ9 

 
หลกัการและเหตุผล 
                  หลกัการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจไปยงัสถานศึกษาโดยตรง 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป หลกัการมีส่วนร่วมได้ก าหนดให้การบริหาร
สถานศึกษายึดหลักการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยบริหารในรูปคณะบุคคล 
เรียกวา่คณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรา 40 มีตวัแทน 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูแ้ทน ผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทน   
องคก์รชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ โดยมี  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ    มีบทบาทหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา ให้ค  าปรึกษา  แนะน า และสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา   ประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน รายงานผลการจดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และมีอ านาจ
หนา้ท่ีอ่ืน ท่ีไดรั้บการกระจายอ านาจจากส่วนกลางใน 4 ดา้น คืนดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น     การ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 ความส าเร็จของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   (SBM) นอกจากจะยึดหลกัการของ SBM   
และแนวทางตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแลว้ เง่ือนไขความส าเร็จท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ กฎ ระเบียบท่ี
จะน าสู่การปฏิบติั จะตอ้งมีความชัดเจนน าไปปฏิบติัได้และจะตอ้งสร้างความเขา้ใจให้กับผูท่ี้มีส่วน  
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารการศึกษาตอ้งเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง   เพื่อให้การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด  น าไปสู่การพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนท่ีเป็นเป้าหมายส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา 
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วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อใหส้ถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัในการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ 

ดา้นการบริหารบุคคล และบริหารทัว่ไป 
2.เพื่อกระจายอ านาจการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั 

1.มีการบริหารและการจดัการศึกษารองรับการกระจายอ านาจ 
2.มีบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
3.มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันา 
4.บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน(RBM) 
5.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1.บริหารและการจดัการศึกษารองรับการกระจายอ านาจ พ.ค.-เม.ย. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

2.บริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม พ.ค.-เม.ย. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

3.คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันา พ.ค.-เม.ย. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

4.บริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน(RBM) พ.ค.-เม.ย. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

5.ตรวจสอบและถ่วงดุล พ.ค.-เม.ย. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

 
1.รายละเอยีดกจิกรรมการบริหารและจัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจ 
ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ก าหนดขอบเขต บทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ

และมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นวชิาการ ดา้นบุคคล 
ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารทัว่ไป 

พ.ค.  - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

2 จดัท าแผนปฏิบติังาน ตวัช้ีวดั ความส าเร็จของงาน 
และการกระจายอ านาจความรับผดิชอบตามบทบาท
หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 4 งาน 

พ.ค. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

3 ติดตาม ก ากบัตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือปรับปรุง
เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และพฒันาการปฏิบติังาน
เป็นระบบต่อเน่ือง 

พ.ค.-มี.ค. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

4 น าผลการประเมินพฒันาปรับปรุงแกไ้ข และใชใ้น
การวางแผนสร้างแรงจูงใจ พฒันาสมรรถนะ
บุคลากรและความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

ต.ค.  , มี.ค. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 
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2.รายละเอยีดกจิกรรมการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลกัการมีส่วนร่วม 
ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 

ปฏิบติัได ้และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกภาคส่วน
เขา้มามีส่วนร่วม 

พ.ค.  - นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

2 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ จดัล าดบัความส าคญัของ
โครงการ 

พ.ค. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์และ
คณะกรรมการ 

3 ติดตามประเมินความกา้วหนา้ของเป้าหมายภารกิจ
กระบวนการผลิตอยา่งเป็นระบบ 

ต.ค.,มี.ค. - คณะกรรมการ 

4 เปรียบเทียบความคุม้ค่าของตน้ทุนผลผลิตของการ
ด าเนินงาน น าผลมาใชใ้นการก าหนดนโยบายและ
จดังบประมาณ 

มี.ค. - คณะกรรมการ 

 
3.รายละเอยีดกจิกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 
ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 จดัหาคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้ 

ความสามารถสอดคลอ้งกบัภารกิจ 4 ดา้นเป็นไป
ตามสดัส่วนท่ีกฎหมายก าหนด และก าหนดขอบข่าย
ภาระงานชดัเจน 

พ.ค.  - นายธนนัธร สิริอาภรณ์และ
คณะกรรมการ 

2 ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาร่วมคิดวเิคราะห์ 
วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการศึกษาตามบทบาทหนา้ท่ี 

พ.ค. –มี.ค. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์และ
คณะกรรมการ 

 
 
4.รายละเอยีดกจิกรรมการบริหารทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 น าขอ้มูลการด าเนินงานของรอบปีท่ีผา่นมา และ

ขอ้มูลสารสนเทศปัจจุบนัในการก าหนดความส าเร็จ
ของงาน 

พ.ค.  - นายธนนัธร สิริอาภรณ์และ
คณะกรรมการ 

2 จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตอยา่งชดัเจน 

พ.ค. –มิ.ย. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์และ
คณะกรรมการ 

3 ก าหนดขั้นตอนและผูรั้บผิดชอบในการควบคุม 
ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานใหเ้กิด

มิ.ย. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์และ
คณะกรรมการ 
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ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
ประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได ้

4 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินการ 
และน าผลการด าเนินงานไปใชป้ระโยชน์ 

ต.ค.,มี.ค. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์และ
คณะกรรมการ 

 
5.รายละเอยีดกจิกรรมการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 จดัท าแผนติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรมและแผนการควบคุมการบริหาร
ความเส่ียง 

พ.ค. -มิ.ย. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์
และคณะกรรมการ 

2 ด าเนินการก ากบั ควบคุมการด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

พ.ค. –มี.ค. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์
และคณะกรรมการ 

3 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี และรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และ
สาธารณชน 

มี.ค. - นายธนนัธร สิริอาภรณ์
และคณะกรรมการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัในการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารบุคคล และบริหารทัว่ไป 

2.มีกระจายอ านาจการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
 
 

         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและใหบ้ริการทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวเพญ็พร ดวงแกว้ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  12 
 

หลกัการและเหตุผล 
                   ตามหลกัการการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาควรจดัโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันางาน โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ควรมีคณะท างานท าหนา้ท่ี
วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ และจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
โดยแต่งตั้งคณะท างานท่ีมีตวัแทนบุคลากรจากหลายฝ่ายมาร่วมคิดร่วมวางแผน และร่วมติดตามตรวจสอบ 
เก็บขอ้มูล สถานศึกษาจึงควรมีการจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ใหค้รอบคลุมและขอ้มูลมีความ
สมบูรณ์ คน้ไดง่้าย และสะดวกรวดเร็ว มีการน าขอ้มูลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยูเ่สมอ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการน าขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงาน 
2. เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบติัการของโรงเรียนไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
3. เพื่อใหบ้ริการทางการศึกษาแบบออนไลน์ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั 
1. มีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการทางการศึกษาแบบออนไลน์ 
2. ประสิทธิภาพการบริหารงานถูกตอ้ง รวดเร็ว 
3. ผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการในระดบัดี

มาก 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1.รวบรวมขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีจ าเป็น
ต่อการบริหารการศึกษา 

พ.ค.-มิ.ย. - เพญ็พร ดวงแกว้ 

2.จดัท าสารสนเทศในรูปแบบเวบ็ไซต์ มิ.ย. - ศราวดี ม่วงสด 
3.ปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลอยา่ง
สม ่าเสมอ 

มิ.ย.-มี.ค. - ศราวดี ม่วงสด 
สมาพร เพชรปานกนั 

4.ประเมินผลการใชง้าน มี.ค. - เพญ็พร ดวงแกว้ 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

5.สรุป รายงานผล มี.ค. - เพญ็พร ดวงแกว้ 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. มีความสะดวก รวดเร็วในการน าขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงาน 
2. การตดัสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบติัการของโรงเรียนมีความถูกตอ้ง และมี

ประสิทธิภาพ 
3. ใหบ้ริการทางการศึกษาแบบออนไลน์ 
 

         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางสาวเพญ็พร ดวงแกว้) 
                      รองผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
 

         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวศราวดี ม่วงสด 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 

สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  12 

 
หลกัการและเหตุผล 

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการ
การศึกษา ทั้งยงัเป็นการป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีดอ้ยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกท่ีมี
พลงัในการพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน การประกนัคุณภาพการศึกษา จึงมีความส าคญั  3 ประการ 
คือ  

1. ท าใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือไดเ้กิดความเช่ือมัน่และสามารถ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิดความเสมอ
ภาคในโอกาสท่ีจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 

   3. ท  าใหผู้รั้บผดิชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอยา่งจริงจงั  
ซ่ึงมีผลให้การศึกษามีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เป็นระบบท่ีสถานศึกษาร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ภายใตก้ารก ากบั ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานตน้สังกดั   เพื่อสร้างความมัน่ใจท่ีตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลกัวชิา ขอ้มูลหลกัฐาน ท่ีตรวจสอบได ้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งวา่ ผูเ้รียนทุก
คนจะได้รับบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดในมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551  และมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความมัน่ใจ การยอมรับ และความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษาแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2. เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
3. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพและรักษา มาตรฐานการศึกษา 
4. เพื่อใหมี้ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการข้ึนเป็นการภายใน  
5. เพื่อใหพ้ร้อมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอก  
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เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั 

1. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 80 มีความมัน่ใจ ยอมรับ และพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนโดยภาพรวมสูงข้ึนและผา่นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ผลการประเมินมาตรฐานทั้ง 18 มาตรฐานของ สพฐ.มีค่าเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 72 ในมาตรฐานท่ี 5 

และไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 85 ในมาตรฐานอ่ืนๆ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1. วางแผนการด าเนินการโดย 
       1.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา                      
       2.เตรียมแบบติดตาม ตรวจสอบระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา     
                2.1ประชุมช้ีแจง/ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
วธีิด าเนินการ  ค าอธิบายและระดบัคุณภาพตามองคป์ระกอบ
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                2.2 จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน  

2.  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามปฏิทินท่ีก าหนด 
3.  วเิคราะห์และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.   น าผลการประเมินไปพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

พ.ค. 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ค.-มี.ค. 

 
มี.ค. 

 
มี.ค.-เม.ย. 

- น.ส.ศราวดี ม่วงสด 

และ 
คณะกรรมการการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนจดัคุณภาพการศึกษาไดม้าตรฐานการศึกษาปฐมวยั และขั้นพื้นฐาน 
2. โรงเรียนมีรายงานผลคุณภาพการศึกษาใหผู้ป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรับทราบ 
3. เตรียมพร้อมส าหรับการรับการประเมินจาก สมศ.ในรอบต่อไป 

 
 

 
 

         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                                                               รองผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  โครงการศูนยก์ารเรียนรู้สู่ ปฐบ.คนเก่ง 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
หัวหน้าโครงการ  นางพชัรี เจริญสุข 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางพชัรี เจริญสุข และนางพรเพญ็ แสนชมภู 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2559  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี 4 
 
 
หลกัการและเหตุผล 

ศูนยก์ารเรียนรู้ (Learning Centers) เป็นนวตักรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั โดย
สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีเช่ือวา่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และการเรียนรู้จะเป็นไปไดดี้ ถา้เด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ ไดเ้คล่ือนไหว 
มีโอกาสคิดริเร่ิมตามความตอ้งการและความสนใจของตนเอง การจดัสภาพแวดลอ้มแบบศูนยก์ารเรียนรู้นั้น 
จึงช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 

จากการจดัประสบการณ์ของระดบัชั้นปฐมวยัท่ีผา่นมา พบวา่ นกัเรียนมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้อยู่
ในระดบัท่ีควรพฒันาใหสู้งข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะยงัขาดการจดัประสบการณ์ท่ีเพียงพอ น่าสนใจและ
หลากหลาย โรงเรียนจึงจดัโครงการน้ีข้ึนเพื่อใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงและมีพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ท่ี
พร้อมในการศึกษาในระดบัชั้นต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ 

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ 
2. นกัเรียนร้อยละ 75 มีทกัษะเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ทกัษะในการสังเกต ทกัษะการจ าแนก จดักลุ่ม 

เปรียบเทียบ ทกัษะในการเช่ือมโยงและทกัษะในการคิดวิเคราะห์ 
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กจิกรรม 

กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ด าเนินการจดัท าและพฒันาส่ือให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

พ.ค.-ก.พ. 40,000 ครูปฐมวยั 
ทุกคน 

2. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้     
โดยครูบนัทึกและประเมินทกัษะ 

มิ.ย.-มี.ค. - 

3.สรุปและรายงานผล มี.ค. - 

การประเมินผล 
ส่ิงท่ีประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 

1.การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน สังเกต แบบบนัทึกการเขา้ศูนยก์ารเรียนรู้ 
2.ความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ สังเกต แบบบนัทึกการสังเกตทกัษะเบ้ืองตน้ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นกัเรียนมีทกัษะเบ้ืองตน้สามารถใชเ้ป็นพื้นฐานท่ีดีในการศึกษาชั้นต่อไป 
 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางพชัรี เจริญสุข) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการพฒันาการเรียนรู้โดยใชห้อ้งสมุดมีชีวติ 

สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางวนิดา   แกว้คงคา 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  3,11,13 

 
1.  หลกัการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาเยาวชนในทุกดา้น  ช่วยวางรากฐานให้
นกัเรียนเป็นผูรั้กการเรียนรู้   และสนใจการเรียนรู้จนตลอดชีวิต  เพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพจึงเป็นหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหาร     คณะครู      และบรรณารักษ์ท่ีจะตอ้งร่วมมือส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นศูนยก์ารเรียน  เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ    ในการน้ีทางโรงเรียนจึงไดจ้ดัใหมี้โครงการพฒันาการเรียนรู้โดยใชห้้องสมุด
แหล่งการเรียนรู้ข้ึนเพื่อให้มีการพฒันาห้องสมุดอนัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัให้เหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงปรับประยกุตต์ามเหตุการณ์ปัจจุบนัและรองรับการพฒันาสู่อนาคตต่อไป 

 
2.วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกศึกษาคน้ควา้ตามความสนใจ 
 2.2  เพื่อเตรียมนกัเรียนใหมี้ประสบการณ์ในการใชห้้องสมุด   เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน    
  และ   การคน้ควา้  เพื่อการศึกษาตลอดชีวติ 

2.3  เพื่อใหบ้ริการและความสะดวกแก่ครูในการเลือกใชห้นงัสือ  และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ใน
หอ้งสมุดเพื่อประโยชน์ในการสอน 

2.4  เพื่อส่งเสริมและแนะแนวการอ่านแก่นกัเรียน     ใหน้กัเรียนสามารถหาความสุข      ความ 
เพลิดเพลินจากการอ่าน  รวมทั้งมีวจิารณญาณในการอ่าน 

  

3.  เป้าหมาย 
3.1  เตรียมหนงัสือและโสตทศันวสัดุเพื่อส่งเสริมนโยบายและโครงการของโรงเรียนใหบ้รรลุ   

หลกัการและจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้
3.2  นกัเรียนร้อยละ 80 ไดมี้ทกัษะในการใชห้นงัสือและโสตทศันวสัดุ  เพื่อประโยชน์ใน  

การศึกษาคน้ควา้ 
3.3  นกัเรียนร้อยละ 80 สามารถคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง      มีความสามารถในการอ่าน  มีนิสัย

รัก  การอ่าน  รวมทั้งสามารถใช ้ เก็บ  รักษา  และซ่อมแซมหนงัสือได ้
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4.  กจิกรรมและแผนการด าเนินงาน 
   

กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1.  กิจกรรมแนะน าหนงัสือใหม่ 
 

มิ.ย.-ก.พ. 50,000 ครูวนิดา 
บรรณารักษน์อ้ย 

2.  กิจกรรมเชิดหุ่นมือบา้นนิทาน 
 

วนัพุธตน้เดือน
12.00-12.30 น 

ครูวชัรินทร์ 

3.  กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี มิ.ย.-ก.พ. คณะกรรมการ 
4.  กิจกรรมห้องสมุดในสวน มิ.ย.-ก.พ. ครูวนิดา 
 5.  กิจกรรม รักการอ่าน   มิ.ย.-ก.พ. ครูภาษาไทย 
6.พจนานุกรมสะสมค า มิ.ย.-ก.พ. ครูภาษาไทย 
7.ภาษาไทยวนัละค า มิ.ย.-ก.พ. ครูภาษาไทย 
8.สืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต มิ.ย.-ก.พ. ครูภาษาไทย 
9.จดัซ้ือหนงัสือเพิ่มเติมและปรับปรุงห้องสมุด มิ.ย.-ก.พ. ครูวนิดา 

 
5.  ทรัพยากร 

5.1   งบประมาณ   
-   งบประมาณ 50,000 บาท 

 
5.2   บุคลากร    

-    คณะครู  นกัเรียน  นกัการภารโรง 
6. ประเมินผล 
     

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือ 
1. นกัเรียนร้อยละ 90 ไดมี้
ทกัษะใน    การใชห้นงัสือและ
โสตทศันวสัดุ  
 2.  นกัเรียนร้อยละ 90 สามารถ 

    คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง            

- สังเกตพฤติกรรม 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ส ารวจการเขา้ใช ้
   หอ้งสมุด 

-  สถิติการใชห้อ้งสมุด 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
การใช ้หอ้งสมุด 
- แบบประเมินการ 
ด าเนินงาน ห้องสมุด 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ                
      -  คณะครูและนกัเรียนสามารถใชห้อ้งสมุดจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                      -   นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
                     -   นกัเรียนรู้จกัใชห้อ้งสมุดอยา่งถูกวธีิ 
                     -   นกัเรียนสามารถใชกิ้จกรรมยามวา่งให้เกิดประโยชน์ 
                    -    คณะครูและนกัเรียนไดรั้บความรู้  ข่าวสาร  ท่ีทนัสมยัต่อเหตุการณ์ 

 
         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางวนิดา  แกว้คงคา) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ   การแนะแนว 
สนองกลยุทธ์ที ่3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายวราพงษ ์แดงส าอาง  
ระยะเวลา   ปีการศึกษา 2559  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 7 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
              การแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติทั้งในดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และให้ค  าปรึกษาแก่
ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551   ก าหนดให้งานแนะแนวเป็นภารกิจท่ีสถานศึกษา
ตอ้งด าเนินการ  เพื่อส่งเสริม  ดูแล  ช่วยเหลือผูเ้รียน ให้สามารถเรียนรู้และพฒันาตนไดต้ามธรรมชาติและ
เตม็ศกัยภาพ  

ดงันั้นเพื่อให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนสามารถจดักิจกรรมแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดหมายของหลกัสูตรท่ีมุ่งให้ผูเ้รียน เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  เป็นคนดี  มีปัญญา  มี
ความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตลอดจนสามารถปรับตวัอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ดงันั้นจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน และในปีการศึกษา 2556 น้ีโรงเรียนมีนโยบายมุ่งเนน้การแนะแนว
เพื่อสนับสนุนการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจ
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงของชุมชน สังคม และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทางด้านวตัถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
2. วตัถุประสงค์  

2.1   เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะการด าเนินชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 

2.2 เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเองมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล คน้พบและ
พฒันา ศกัยภาพของตนเอง และสามารถคิดตดัสินใจ  แกปั้ญหาช่วยเหลือตนเองได ้

2.3 เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าเร็จในการศึกษา การวางแผนในการศึกษาต่อและบทบาท
หนา้ท่ีท่ีมีต่อตนเอง โรงเรียน ครู และเพื่อน  

2.4   เพื่อส่งเสริมใหค้รูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล สามารถส่งเสริมความสนใจ  ความถนดัและความ     
        สามารถของผูเ้รียนแต่ละคนไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
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3. เป้าหมาย  
  3.1   ดา้นปริมาณ   :   ผูเ้รียนทุกคนในโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนไดรั้บการแนะแนวท่ี

ถูกตอ้ง 
3.2   ดา้นคุณภาพ  :   เพื่อปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา         

อารมณ์  สังคม มีทกัษะการด าเนินชีวิต  ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และครูรู้จกัผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

4. วธีิด าเนินการ 
 

กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 1  ขั้นเตรียมการ 
1.1   แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบโครงการและคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2   ผูรั้บผดิชอบและคณะกรรมการศึกษาเอกสาร คู่มือ ประชุม
วางแผนจดัท าโครงการ 
1.3   เสนอโครงการเพื่อพจิารณาขออนุมติั 

พ.ค.  นายวราพงษ ์แดงส าอาง 

2. ด าเนินการตามแผน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการก าหนดขอบข่ายงาน จดัท าปฏิทิน
ปฏิบติังาน  ก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

พ.ค.  นายวราพงษ ์แดงส าอาง 
คณะครูทุกคน 

2.2 ใหทุ้กสายชั้นปฏิบติังานตามขอบข่ายงานแนะแนว มี  5  
งานไดแ้ก่ งานศึกษาและรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล งาน
บริการสนเทศ งานใหค้ าปรึกษา 
งานป้องกนั  ส่งเสริม  พฒันา  ช่วยเหลือและงานติดตามและ
ประเมินผล 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 

2.3  ครูประจ าชั้นจดัท าระเบียนสะสม(ปพ.8) 
ก าหนดใหมี้ครูแนะแนวประจ าสายชั้น ๆ ละ 1 - 2  คน  และครู
ประจ าชั้นเป็นครูผูใ้หค้  าปรึกษาประจ าหอ้งเรียนและรวบรวม
ขอ้มูลส่งใหฝ่้ายแนะแนว 

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 
ครูประจ าชั้น 

2.4  จดัสอนกิจกรรมแนะแนวในชัว่โมงแนะแนว           (ครูพอ่ 
– ครูแม่ )1 ชัว่โมง /  สปัดาห์ โดยครูประจ าชั้นและครูพิเศษ 
เฉล่ียนกัเรียน รับผิดชอบดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดประมาณครู 
1 คน / นกัเรียน 25 – 30 คน 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 

2.5  จดักิจกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรียน ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 

2.6 จดับริการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นกัเรียนชั้นป. 6 มี.ค. คณะครูสายชั้นป.6 

3. สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน มี.ค.  นายวราพงษ ์แดงส าอาง 
คณะกรรมการ 
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5. งบประมาณ   -  
6. การติดตามและประเมินผล  

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมนิ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

1. ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บการแนะแนว ตรวจเอกสาร 
 

เอกสารการแนะแนว 

2. นกัเรียน มีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สงัคม มีทกัษะการด าเนิน
ชีวติ  ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและครู
รู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

ตรวจเอกสารสงัเกต สมัภาษณ์ เอกสารการแนะแนว 
แบบสงัเกต สมัภาษณ์ 

3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมแนะแนว 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

นกัเรียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม มีทกัษะการด าเนินชีวติ  
ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
หลกัสูตร 

 
 
 
          ผูเ้สนอโครงการ 
          (นายวราพงษ ์แดงส าอาง) 
                          ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางเพญ็ทิพา อ าพฒัน์                                                    
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 13 
 

  
1. หลกัการและเหตุผล 
        ในการด ารงชีวติและการประกอบอาชีพของแต่ละคนนั้น  บางคร้ังอาจจะประสบปัญหาท่ีไม่สามารถ
แกไ้ขดว้ยตวัเองเพียงล าพงัได ้การรวมกลุ่มยงัเป็นวธีิการท่ีจะช่วยแกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้เช่นปัญหาราคา
ผลผลิตตกต ่า ปัญหาจากการซ้ือของจากร้านในราคาสูง ปัญหาการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเป็น
ตน้  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนจึงเป็นกิจกรรมท่ีวางพื้นฐานใหแ้ก่ชุมชนไดใ้นอนาคต  หากเร่ิมท่ีโรงเรียน
และกิจกรรมสหกรณ์ยงัเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยดว้ย ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ท่ีวา่การ
ร่วมกนัคิดและแกปั้ญหาของตนเองและผูอ่ื้น 
  
วตัถุประสงค์ 
            1.  เพื่อปลูกฝังความรู้ และทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัสหกรณ์ร้านคา้ใหก้บันกัเรียน 

 2.  เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงหลงัจากไดเ้รียนรู้หลกัการ  อุดมการณ์ และภาคทฤษฎี 
 3.  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คณะครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง ในการซ้ือสินคา้ 
 4.  เพื่อใหส้มาชิกไดซ้ื้อสินคา้ท่ีมีราคาต ่ากวา่ทอ้งตลาด 
 5.  เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดีในการท างานร่วมกนัใหแ้ก่นกัเรียน 
 6.  เพื่อสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ 

เป้าหมายตัวช้ีวดั 
1.นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6  ทุกคนไดรั้บความรู้และประสบการณ์ขั้นพื้นฐานสามารถ

น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
2.โรงเรียนมีรายได ้ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ช่วยเหลือนกัเรียนขาดแคลน และการด าเนินการ

ดา้นต่าง  ๆ  ของโรงเรียน 
3.สมาชิกไดรั้บประโยชน์จากการเป็นสมาชิก  และการใชบ้ริการกบัสหกรณ์ 

 
 



 
 

แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 2559      134 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ/กจิกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1.เสนอโครงการต่อผูบ้ริหาร 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานสหกรณ์ 
3.ประกาศรับสมคัรสมาชิกและ
รวบรวมหุน้เพื่อเป็นทุนด าเนินการ 
4.ด าเนินการตามโครงการ 
5.สรุปรายงานผลการด าเนินการ  

พ.ค. 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
พ.ค.-มี.ค. 
มี.ค. 

- นางเพญ็ทิพา อ าพฒัน์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมินผล 
 ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผล 

1. นกัเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
2. นกัเรียนใชบ้ริการของสหกรณ์ 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 

1. ทะเบียนหุน้สมาชิกสหกรณ์ 
2. บญัชีเงินสด 
 

  
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
            นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของการรวมกลุ่มสหกรณ์ สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้สามารถด าเนินงานมีผลก าไรและจ่ายปันผลแก่สมาชิกได ้
 
          ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางเพญ็ทิพา  อ าพฒัน์) 
                                ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  โครงการการจดัการศึกษาพิเศษ เด็กพิเศษท่ีเรียนร่วมกบัเด็กปกติ 
สนองกลยุทธ์ที ่3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางอารีรัตน์ วฒันาหิรัญชยั 
ลกัษณะโครงการ         โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 11 

หลกัการและเหตุผล 
                 การจดัการศึกษาเด็กพิเศษท่ีเรียนร่วมกบัเด็กปกติเตม็เวลา เป็นการเปิดโอกาสใหก้บัเด็กพิเศษท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาร่วมกบัเด็กปกติในชั้นเรียน เพื่อให้
เด็กพิเศษไดมี้โอกาสช่วยเหลือตนเอง สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและอยูใ่นสังคมได ้โดยไดรั้บการยอมรับ
จากคนทัว่ไป และมีพฒันาการดา้นต่างๆดีข้ึนตามศกัยภาพ 
วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อเปิดโอกาสใหก้บัเด็กพิเศษไดเ้ขา้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเปิด 

2.เพื่อใหเ้ด็กพิเศษไดรู้้จกัช่วยเหลือตนเองและสามารถอยูใ่นสังคมได ้
3.เพื่อใหส้ังคมและบุคคลทัว่ไปยอมรับและเขา้ใจคนพิการ 

เป้าหมายตัวช้ีวดั 
1.เด็กพิเศษท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีไดรั้บการศึกษาตามความตอ้งการทุกคน 

2.เด็กพิเศษท่ีเขา้มาเรียนร่วมทุกคน ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนๆและครู 
3.เด็กพิเศษทุกคนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการช่วยเหลือตนเองและอยูร่่วมกบัสังคมได ้

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

ต.ค-
ธ.ค 

ม.ค-
มี.ค 

เม.ย-
มิ.ย 

ก.ค-
ก.ย 

ครูผูส้อน 
1.จดัอบรมครูในโรงเรียนทุกคนใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคดักรอง
เด็กพิเศษ 9 ประเภท  
2.อบรมดา้นการท าแผน  IEP  
3.พฒันาส่งเสริมใหค้รูไดเ้ขา้รับการ
อบรม เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนและการผลิตส่ือ 

 *** *** *** *** นางอารีรัตน์วฒันาหิรัญชยั 

ผูเ้รียน  *** *** *** *** 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1.เปิดรับสมคัรเด็กเขา้เรียนในโรงเรียน
โดยการประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครองและ
ชุมชนทราบคดักรองเด็กชั้นเร่ิมแรกเขา้  
โดยครูดา้นวชิาการภาษาไทย ส ารวจ 
จดัท าขอ้มูล ประวติัส่วนตวัและ
ครอบครัว 
2.เชิญผูป้กครองมาร่วมพดูคุยปรึกษา  ถึง
การจดัท าแผนการสอน IEP ใหเ้หมาะสม
กบัสภาพและความสามารถของเด็กแต่
ละคน  โดยมีครูประจ าชั้นและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3.ด าเนินการสอนตามแผนการสอน
รายบุคคลและมีการประเมินผลเป็นระยะ 
4.จดัท าแผนการสอนส่งเขตการศึกษา
และศูนยก์ารศึกษาเพื่อขอรับคูปองใน
สิทธิท่ี เด็กพิเศษพึ่งได ้ 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1.เด็กพิเศษไดเ้ขา้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเปิด 

2.เด็กพิเศษไดรู้้จกัช่วยเหลือตนเองและสามารถอยูใ่นสังคมได ้
3.สังคมและบุคคลทัว่ไปยอมรับและเขา้ใจคนพิการ 

 
 

         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางอารีรัตน์ วฒันาหิรัญชยั) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
      

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
สนองกลยุทธ์ที ่3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายทวศีกัด์ิ มิตรเจริญรัตน์ 
ลกัษณะโครงการ         โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 13 
 

  
1. หลกัการและเหตุผล  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 
มาตรา  7    ก าหนดวา่กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษา
ผลประโยชน์ส่วนร่วมและของชาติใหมี้การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มี
ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง    

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ซ่ึงอยูใ่นชุมชนโรงเรียนการบิน กองทพัอากาศ  และอยูติ่ดกบั
ชุมชนต่างๆ   เป็นสถานท่ีท่ีมีแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากมาย  เช่นโรงพยาบาลจนัทรุ
เบกษา วหิารพระพุทธศรีนภาภิธรรม  สนามบิน สนามกอลฟ์ สวนสัตว ์ สวนสุขภาพ    การท าอาหารแปรรูป
จากสัตวน์ ้า ปลานิลแดดเดียว มหศัจรรยข์องกลว้ย การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  นอกจากน้ียงัมีแหล่ง
รวบรวมภูมิปัญญาไทยเดิม เช่น วดัโพธ์ิงาม และการอบสมุนไพรจากวดัไผร่ื่นรมย ์ การเรียนรู้ศิลปะมวย
ไทยและการตีกลองยาว  การท าบายศรีสู่ขวญั  การท ามาลยั  การท าส่ิงประดิษฐจ๋ิ์ว  เป็นตน้  โรงเรียนประถม
ฐานบินก าแพงแสนไดต้ระหนกัเห็นความส าคญัของการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และเพื่อด าเนินกิจกรรมตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการจาก สมศ.ในการประเมินรอบท่ีสอง     จึง
ไดจ้ดัท าโครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินข้ึน  เพื่อรวมรวม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหเ้ป็นท่ีศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เป็นส่ือการเรียนการสอน  ให้
บุคลากรและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เสริมสร้าง พฒันาคุณลกัษณะ “อยูอ่ยา่งพอเพียง”  
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2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจดัท า พฒันา เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
2.2 เพื่อใหบุ้คลากรครูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เสริมสร้าง พฒันาคุณลกัษณะ 

“อยูอ่ยา่งพอเพียง” 
              2.3 เพื่อส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 จ านวนคร้ังของการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
3.1.2 จ านวนคร้ังของการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    
          และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูล กบัแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
3.2.2 มีฐานขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
3.3.3 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งพึงพอใจในการบริหารจดัการ และการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  

4. วธีิด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1  ประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการการ 
2  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการและก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
3  แต่งตั้งคณะท างานโครงการ 
4 จดัเตรียมสถานท่ี/จดัป้ายนิเทศ/เอกสารประชาสมัพนัธ์ 
5  ด าเนินการกิจกรรมดงัต่อไปน้ี      
1.  กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน      
2.  กิจกรรมจดัท าขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
3.  กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พ.ค.  นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

1.  กจิกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในหอ้งปฏิบติัการเพื่อ
สนบัสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-หอ้งอินเตอร์เน็ต              -หอ้งสมุด 
-หอ้งเรียนสีเขียว               -หอ้งคอมพิวเตอร์ 1,2 
-หอ้งคณิตศาสตร์              -หอ้งหมอภาษา 
-หอ้งโสต                          -หอ้งวทิยาศาสตร์ 
-หอ้งปฏิบติัการทางภาษา   

พ.ค.-ก.พ.  นายทวศีกัด์ิ มิตรเจริญรัตน ์
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กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
-สวนวทิยาศาสตร์            -สวนสมุนไพร 
-ศูนยท์รัพยากร-น ้าตก     -ตน้ไมพ้ดูได ้               
2.  กจิกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
-จงัหวดันครปฐม 
     2.  กิจกรรมจดัท าขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
-จดัท าขอ้มูลสารสนเทศหรือท าเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ิมเติม 
-ท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษา 

พ.ค.-ก.พ.  คณะครูทุกท่าน 
 

     3.  กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-ท าหน่วยการเรียนรู้   
-ท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชา 

พ.ค.-ก.พ.  คณะครูทุกท่าน 
 

6  ประเมินผลการด าเนินการ/รายผลการด าเนินงาน มี.ค.  คณะครูทุกท่าน 
 

 
5. การติดตามและประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดัและประเมนิผล เคร่ืองมอืทีใ่ช้ประเมนิ 
1   จ านวนคร้ังของการเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนขอ้มูล กบัแหล่งเรียนรู้ และ  ภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ิน 
2   จ านวนคร้ังของการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการใชแ้หล่ง 
เรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรระดบั
สถานศึกษา 
3    ร้อยละของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
พึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1   วเิคราะห์เอกสาร 
2   การสอบถามความพึงพอใจ 

1  แบบตรวจสอบรายการ 
2   แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 6. งบประมาณ 

งบประมาณ    
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7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีหลกัสูตรทอ้งถ่ินของสถานศึกษา 
2.  มีทะเบียนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
3.  นกัเรียนไดรั้บความรู้จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
4.  นกัเรียนมีความตระหนกัในการอนุรักษ ์แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง 

 
          ผูเ้สนอโครงการ 
      (นายทวศีกัด์ิ มิตรเจริญรัตน์) 
                                    ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการช่วยเหลือนกัเรียนขาดแคลน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางอ านวย  บวัโต 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  10,11 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัเด็กไทยท่ีอยูใ่นการศึกษาภาคบงัคบั  ยงัขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการเรียนอยูจ่  านวนไม่นอ้ย  
ถึงแมว้า่ปัจจุบนันโยบายของรัฐในโครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  15  ปี  แต่ก็ยงั
ไม่เพียงพอส าหรับนกัเรียนบางคน  โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการช่วยเหลือนกัเรียนขาดแคลนเพื่อดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนยากจนไดมี้โอกาสเรียนตลอดการศึกษาภาคบงัคบั 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนยากจนในเร่ืองของอุปกรณ์การเรียน  เส้ือผา้  กระเป๋า รองเทา้ และ
ทุนการศึกษา 
เป้าหมาย  

1.นกัเรียนขาดแคลนทุกคน ไดรั้บความช่วยเหลือเหลือจากโรงเรียน 
2.นกัเรียนขาดแคลนร้อยละ  90  ไดรั้บความช่วยเหลือจากโรงเรียนไดต้ามความตอ้งการ 

 
กจิกรรม 
กจิกรรม 

กิจกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1. ส ารวจความตอ้งการของนกัเรียน 
2. จดัสรรใหน้กัเรียนยากจน ดงัน้ี 
- ค่าหนงัสือและอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเส้ือผา้และวสัดุแต่งกาย 
- ค่าอาหารกลางวนั 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง 
3. จดัซ้ือตามงบประมาณท่ีไดรั้บ 
4. รับ – จ่าย อยา่งถูกตอ้ง 

ต.ค.56-กย.57 
- 
 

436,000 
 
 

นางอ านวย  บวัโต 
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การประเมินผล 
 

ส่ิงท่ีประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.   แบบส ารวจความตอ้งการ 
2.  กระเป๋า,รองเทา้ – ถุงเทา้ 
3.   บญัชีรายช่ือผูรั้บทุนการศึกษา 
4.  จกัรยานยมืเรียน 
5.  ตารางบนัทึกการเจริญเติบโต 

ส ารวจ 
การเบิก-จ่าย 

ล าดบัความตอ้งการ
ยมืเรียน 

เปรียบเทียบน ้าหนกั-
ส่วนสูง 

เกณฑก์ารประเมิน 
การลงลายมือช่ือ 
เกณฑก์ารประเมิน 

การลงช่ือยมื 
เกณฑก์ารประเมิน 

 
 
งบประมาณ  ปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน 436,000 บาท 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  นกัเรียนไดรั้บความช่วยเหลือจากโรงเรียนตามความตอ้งการ 
2. นกัเรียนมีความพยายามในการเรียนมากข้ึนหลงัไดรั้บความช่วยเหลือ 
3. นกัเรียนพึงพอใจและยอมรับฐานะตนเองในการขาดแคลน 

 
 
 
 
          ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางอ านวย  บวัโต) 
                             ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรุ้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางกนกวรรณ จนัทร์ตะคุ  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
 

หลกัการและเหตุผล 

      ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ไดบ้ญัญติัว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอใน

การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  ซ่ึงเป็น

นโยบายเร่งด่วน "  คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ให้กบัทั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยในส่วนของงบประมาณท่ีรัฐช่วยเหลือนั้นไดแ้ก่ ค่าหนงัสือเรียน  ค่า

อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยจะไดรั้บเงินสดไปจดัซ้ือเอง 2 ส่วน 

คือ ค่าเส้ือผา้และค่าอุปกรณ์การเรียนทั้งน้ี โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ จึงเป็นโครงการท่ีนอกจาก

สะทอ้นใหเ้ห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการศึกษาและการลงทุนดา้นปัญญา 

ยงัเป็นโครงการท่ีช่วยลดภาระของผูป้กครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมี

คุณภาพอยา่งทัว่ถึงเท่า เทียม  

วตัถุประสงค์ 

     เพื่อ ใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ส าหรับรายการหนงัสือเรียน อุปกรณ์

การเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน  

เป้าหมาย  

      นกั เรียนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ส าหรับรายการหนงัสือเรียน อุปกรณ์การ

เรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน  
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ขั้นตอนการด าเนินการ/กจิกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1.จดัซ้ือหนงัสือเรียน 
2.จ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนและอุปกรณ์
การเรียนใหน้กัเรียนทุกคน 
3.จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

3.1. กิจกรรมวชิาการ โดยก าหนดให้
ด าเนินการกิจกรรม ดงักล่าว ปีละ 1 คร้ัง 

3.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตร
นารี / ยวุกาชาด โดยก าหนดใหด้ าเนินการ
กิจกรรมดงักล่าว ปีละ 1 คร้ัง 

3.3 ทศันศึกษา เป็นกิจกรรมศึกษา
ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยก าหนดให้
ด าเนินการกิจกรรมดงักล่าว ปีละ 1 คร้ัง 
4.  เป็นกิจกรรมการใหบ้ริการ ICT ไม่นอ้ย
กวา่ 40 ชัว่โมงต่อปี 

เม.ย.-พ.ค. 
มีนาคม  

 
พ.ค.-กพ. 

948,542 
1,110,500 

 
745,150 

อ.อ านวย 
อ.กนกวรรณ 

 
รองฯศราวดี 
อ.วราพงษ ์
อ.สุนนัทา 
อ.วนิดา 

และหวัหนา้สายชั้น 
 

  
งบประมาณ 

       ค่าใชจ่้ายในกิจกรรม                                                         ……………………บาท   

การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการประเมินผล เคร่ืองมือ 

 ความพึงพอใจของผูรั้บบริหาร จากการประเมิน แบบประเมิน 

  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

           1. นกั เรียนไดรั้บการสนบัสนุนรายการหนงัสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน และ
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียม 
           2. นกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนหนงัสืออุปกรณ์การเรียน และ
เคร่ืองแบบนกัเรียนครบทุกคน 
           3. สถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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           4. ผู ้ปกครองนกัเรียนไดรั้บการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เน่ืองจากลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองหนงัสือ
แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน สามารถน าเงินส่วนน้ีไปใช้
ในชีวติประจ าวนัในเร่ืองอ่ืนๆ ได ้เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง 
 

 
 

         ผูเ้สนอโครงการ 
            (นางกนกวรรณ จนัทร์ตะคุ) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการส่ือสารสัมพนัธ์ 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางลดาวลัย ์จินดาวงษ์ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  13 
 

 
หลกัการและเหตุผล 
                 ปัจจุบนัสถานศึกษามีภารกิจหนา้ท่ีในการด าเนินงานตามนโยบายเพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์
ไดก้ าหนดไวใ้นการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จดงักล่าว “การประชาสัมพนัธ์” เป็นส่วนช่วยใหก้าร
ด าเนินงานขององคก์รราบร่ืนดียิง่ข้ึน ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือ ใหส้ถานศึกษาและประชาชนมีความร่วมมือท่ีดีต่อกนัเพื่อใหมี้การถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อกนั เกิดการยอมรับและ
ใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนงานในดา้นต่างๆ 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของโรงเรียนแก่ผูป้กครอง ชุมชน ทราบ 
2. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนทางเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปี(ทองกวาวสาร)และ

จุลสาร 
3. เพื่อจดักิจกรรมในเวลาพกักลางวนั ใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ สาระจากการกิจกรรมเสียงตามสาย 
 

เป้าหมายตัวช้ีวดั 
1. ผูป้กครอง ชุมชน รับทราบการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
2. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนทางเวบ็ไซตต์ลอดปีอยา่งสม ่าเสมอและรายงาน

ประจ าปี(ทองกวาวสาร)ปีละ 1 คร้ัง และจุลสารเดือนละ 1 ฉบบั 
3. มีกิจกรรมในเวลาพกักลางวนั ใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ สาระจากการกิจกรรมเสียงตามสายทุกวนั 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1. พฒันาเวบ็ไซตโ์รงเรียน พ.ค.-มี.ค. 2,500 น.ส.ศราวดี ม่วงสด 

2. การจดัท ารายงานประจ าปี ก.พ.-มี.ค. 5,000 น.ส.ศราวดี ม่วงสด 

3. พฒันาระบบเสียงเพื่อการ
ส่ือสารในโรงเรียน 

พ.ค.-มี.ค. 10,000 นายทวศีกัด์ิ มิตรเจริญรัตน ์

4. พฒันาเพจโรงเรียนในเฟส
บุค 

พ.ค.-มี.ค. 2,500 นางลดาวลัย ์จินดาวงษ ์

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ผูป้กครอง ชุมชน ทราบการด าเนินงานของโรงเรียน 
2. ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนทางเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปี(ทองกวาวสาร)และ

จุลสาร 
3. ใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ สาระจากการกิจกรรมเสียงตามสายในเวลาพกักลางวนั 

 
 
 

         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางลดาวลัย ์จินดาวงษ์) 
                       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่าเรียน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 3   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
หัวหน้าโครงการ  นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายทวศีกัด์ิ มิตรเจริญรัตน์ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  11 

 
หลกัการและเหตุผล 
            ปัจจุบนัการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนและสภาพแวดลอ้มของ
นกัเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะจะมีผลต่อการพฒันาการทางดา้นร่างกายร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของนกัเรียน  ซ่ึงตอ้งใช้ชีวิตในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีแวด
ลอ้มรอบดา้นมากกวา่อยูท่ี่บา้น จึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ในการจดัสภาพแวดลอ้มให้มีบรรยากาศ
ท่ีดี เหมาะสม เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของนกัเรียนให้ดีท่ีสุด อีกทั้งการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะตามท่ีคาดหวงันั้น  บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มก็เป็นส่วนส าคญั
ท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและย ัง่ยนื  การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศสามารถเอ้ือให้ผูเ้รียน
รักการเรียนรู้  มีความสุข  สบายใจ สบายตา  และมีผลต่อการรับรู้ท่ีมีความหมายและมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อปรับปรุงพฒันาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

2. เพื่อสร้างบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให ้สะอาด เป็นระเบียบ ร่มร่ืน ปลอดภยั เอ้ือต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ การด าเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี สะอาดและปลอดภยั 
 
เป้าหมายตัวช้ีวดั 

1.อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยูใ่นสภาพใชง้าน 

2.บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนสวยงาม สะอาด ร่มร่ืนเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ผูเ้รียนทุกคนไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและปลอดภยั 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน/รายละเอยีดกจิกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ร้ัว ประตูหนา้ต่าง
อาคารเรียนและเคร่ืองปรับอากาศ 

พ.ค.-มี.ค. 50,000 นายทวีศกัด์ิ มิตรเจริญรัตน์ 

2.ปรับปรุงสนามหลงัโรงเรียน พ.ค.-มี.ค. 10,000 
3.ซ่อมบ ารุง รักษาเคร่ืองกรองน ้า พ.ค.-มี.ค. 50,000 
4.ปรับปรุงภูมิทศัน์ พ.ค.-มี.ค. 200,000 
5.จดัจา้งคนงาน เพื่อท าหนา้ท่ี ท าความ
สะอาด ดูแลรดน ้าตน้ไม ้ก าจดัขยะ ตดั
หญา้ ลา้งหอ้งน ้า ถูพื้นอาคารเรียน และ
อ่ืนๆ  

พ.ค.-มี.ค. 300,000 

 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

2. บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนสวยงาม สะอาด ร่มร่ืนเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู้ 

3. ผูเ้รียนไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี สะอาดและปลอดภยั 
 

 
         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นายทวศีกัด์ิ มิตรเจริญรัตน์) 
                                  ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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โครงการ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
สนองกลยุทธ์ที ่ 4 ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ  นางอ านวย  บวัโต 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  2,13,14,15 

หลกัการและเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบนั โลกก าลงัประสบปัญหาพลงังานท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก  
ทั้งภาวะเรือนกระจก  กากสารพิษท าลายธรรมชาติ  การใชพ้ลงังานต่างๆ อยา่งฟุ่มเฟือยอนัเป็นสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษทั้งทางน ้า ทางอากาศ สภาพพื้นดิน และสภาพทางทศันาการ ซ่ึงท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติมากมาย ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากร และความเป็นอยูข่องมนุษยใ์น
ปัจจุบนั ถึงเวลาแลว้ท่ีมนุษยจ์ะหนัมาใส่ใจกบัส่ิงแวดลอ้มร่วมมือกนัประหยดัพลงังานใชพ้ลงังานสะอาด 
และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง สู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน  ก็ประสพปัญหาเช่นเดียวกนั นกัเรียน บุคคลกรในโรงเรียน
และชุมชนบางส่วนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังานท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน บางคนขาดจิตส านึกและความตระหนกัท่ีดีในการใชพ้ลงังานท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งในโรงเรียนและชุมชน  บางคนขาดจิตส านึกและความตระหนกัท่ีดีในการใชพ้ลงังานท าให้
เกิดผลกระทบในโรงเรียน เช่น ปริมาณขยะในโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน ค่ากระแสไฟฟ้าสูงข้ึน  ครูยงัตอ้งคอย
ควบคุมดูแลการท าความสะอาด การปิด – เปิดน ้าและอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีพอดีกบัความตอ้งการ  การ
นิยมซ้ืออาหารท่ีใส่ถุงพลาสติกหรือขาดประโยชน์ เป็นตน้ 
 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนไดเ้ห็นความส าคญัของปัญหาเหล่าน้ีจึงไดห้าวธีิแกปั้ญหาการ
ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนั  โดย
เห็นสมควรวา่จะจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมเจตคติท่ีดีในการสร้างจิตส านึกและตระหนกั  รู้คุณค่าของการใช้
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม  ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วม 
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม  จนสามารถปฏิบติัไดจ้นเป็นนิสัย สามารถเช่ือมโยงสู่ชุมชนและสังคมไดต่้อไป 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อเสริมสร้างใหน้กัเรียน  มีความรู้  ความเขา้ใจ  มีความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี  รู้คุณค่า
ของพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพือ่ส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนเป็นนิสัย และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
อนุรักษพ์ลงังานและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
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เป้าหมาย  

1. นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม  การอนุรักษพ์ลงังานและพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
2. นกัเรียนร้อยละ  92  รู้คุณค่าของพลงังานและส่ิงแวดลอ้มตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
กจิกรรม 

กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. กิจกรรมนกัประดิษฐน์อ้ย 
     *  เรียนรู้  5  R 
     *  ประดิษฐเ์ศษวสัดุใบตอง 
     *  สร้างความตระหนกัในเร่ืองพลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม 
     *  สรุปผลทุก  3  สปัดาห์ 

พ.ค.-มี.ค. 5,000 นางสวา่งจิต  ก ามะณี 
 

2.  กิจกรรมคอยพิทกัษค์วามสะอาด 
     *  เรียนรู้ประเภทของขยะ 
     *  แบ่งเขตท าความสะอาดและดูแล 
     *  ตรวจและรายงานผล 

พ.ค.-มี.ค. 5,000  

3.  กิจกรรมลดการใชพ้ลงังาน 
   

พ.ค.-มี.ค. 5,000 อ.นอ้งนุช เกา้ล้ิม 

4. กิจกรรมโครงงานเพ่ือแกปั้ญหา 
     *  ส ารวจปัญหา 
     *  วางแนวทางแกปั้ญหา 
     *  ปฏิบติัการแกปั้ญหา 
     *  จดัท ารายงานและเผยแพร่ 

พ.ค.-มี.ค. 5,000 นางอ านวย  บวัโต 
 

5. กิจกรรมปราศจากสารพิษ 
 

พ.ค.-มี.ค. 5,000 นางอ าภร  นนัตา 
 

6. กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ลดการใช้
พลงังานรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
     *  เปรียบเทียบเสน้ทางพลงังานของ
อาหาร 
     *  วางแผนการปฏิบติัการท าอาหาร 
     *  ท าอาหารท่ีมีประโยชน์ 
     *  สร้างแนวปฏิบติัเป็นนิสยั 

พ.ค.-มี.ค. 5,000  

7.  กิจกรรมส่ือสารและรู้ค่าของเทคโนโลย ี
     *  สืบคน้ขอ้มูล 

พ.ค.-มี.ค. 5,000 นางสาวสมาพร   
               เพชรปานกนั 
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กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
     *  จดัป้ายนิเทศเผยแพร่ 
     *  วางแนวปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยอียา่ง
คุมค่า 
     *  ดูแลและปรับปรุง 
8.  กิจกรรมหอ้งเรียนสีเขียว 
     *  จดักิจกรรมการเรียนการสอนไฟฟ้าและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
     *  จดักิจกรรมส่งเสริม 
     *  ส ารวจการใชไ้ฟฟ้า 
     *  แผนภูมิเปรียบเทียบ 
     *  รณรงคใ์หรู้้คุณค่า 
     *  สรุปผลภาคเรียน/คร้ัง 

พ.ค.-มี.ค. 5,000 นางสาวชฎาพร ภูมิพรม 

9.  กิจกรรมวนัส าคญัทางส่ิงแวดลอ้ม 
     *  วนัส่ิงแวดลอ้มโลก 
     *  วนัส่ิงแวดลอ้มไทย 

พ.ค.-มี.ค. 5,000 นางสาวผสุดี  จงมีสุข
และคณะ 
 

 
การประเมินผล 
 

ส่ิงท่ีประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.   ผลงานส่ิงประดิษฐ ์
2.   บนัทึกการตรวจของสารวตัรนกัเรียน 
3.   ปุ๋ยหมกัท่ีน ามาใช ้
4.  โครงงานส่ิงแวดลอ้ม 
5.  บนัทึกการเปรียบเทียบถงุพลาสติก 
6.  บนัทึกการซ้ือขนมรับประทาน 
7.  ป้ายนิเทศ 
8.  *  แผนภูมิเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า 
     *  บนัทึกการตรวจของสารวตัรนกัเรียน 
 

ตรวจผลงาน 
ตรวจ 
ส ารวจ 
ตรวจ 
ตรวจ 
ตรวจ 
ตรวจ 
ส ารวจ 
ตรวจ 

เกณฑก์ารประเมิน 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 

 

 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1. นกัเรียนรู้คุณค่าของพลงังานและส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ 
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
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3. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลงังานและพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน 
4. นกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม รักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
5. นกัเรียนมีวินยั  มีความรับผดิชอบ  ประหยดั  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าทุกเวลา  ทุกสถานท่ี 
6. นกัเรียนมีความสุขท่ีมีส่วนร่วมในดารดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และภูมิใจในโรงเรียนของตนเอง 
7. นกัเรียนสามารถตั้งประเด็นค าถามเม่ือมีปัญหาในเร่ืองพลงังาน หรือส่ิงแวดลอ้มและสามารถ

แกปั้ญหาได ้
8. นกัเรียนมีสุขนิสัยและทกัษะชีวติในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
9. นกัเรียนน าวสัดุท่ีเหลือใชม้าประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์
10. ครูมีแผนการจดัการ การเรียนรู้เร่ืองพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มเพื่อพฒันาผูเ้รียนไดต้ามศกัยภาพ 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
          (นางอ านวย บวัโต) 
                               ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  ปฐมวยัอนุรักษพ์ลงังานและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
สนองกลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ นางยพุา แดงส าอาง 
ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานท่ี 2,3 
 
หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากในสภาพปัจจุบนั จ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน ท าใหมี้การใชท้รัพยากรจ านวนมาก    เป็น
ผลท าใหส้ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกท าลายลง สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจาก ภยัพิบติั
ต่าง ๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงข้ึนทุกวนั 

ดงันั้นโรงเรียนจึงจดัท าโครงการปฐมวยัอนุรักษพ์ลงังานและพฒันาส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพื่อเร่งปลูกฝัง
จิตส านึกใหน้กัเรียนรักสถานศึกษา รักทอ้งถ่ินและสาธารณสมบติั มีความหวงแหนทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัปฐมวยั 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อให้รู้คุณค่า รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมปฐมวยัอนุรักษพ์ลงังานและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
2. นกัเรียนร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

กจิกรรม 

กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
การเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว 
1. ประชุมครูผูส้อนและครูแต่ละหอ้ง 
2. เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หอ้งเรียนสีเขียว 
3. สรุปและรายงานผล 

พ.ค.-มี.ค. - ครูปฐมวยั 
ทุกคน 
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การประเมินผล 

ส่ิงทีป่ระเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ 
1.การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน สังเกต แบบบนัทึก 
2.การมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

สังเกต แบบบนัทึกการสังเกต 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นกัเรียนรับรู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าความรู้ในการอนุรักษไ์ปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัได้ 

 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางยพุา แดงส าอาง) 
                               ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ  โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ  วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนอ้งนุช  เกา้ล้ิม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 2,14,15 
_____________________________________________________________________________ 
หลกัการและเหตุผล 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวถีิการด ารงชีวติในการใชคุ้ณธรรมน าความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ใหก้า้วหนา้ไปพร้อมกบัความสมดุลและมัน่คง  เป็นหลกัปฏิบติัท่ี
ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัวฒันธรรม  การด าเนิน
ชีวติโดยค านึงถึงความพอดี มีเหตุผล และสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัตนเองและครอบครัวเพื่อรับความ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีความรู้ รอบคอบ  และอยูบ่นพื้นฐานของคุณธรรม  เป็นหลกัการส าคญัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อเป็นการนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั  โรงเรียนจึงไดจ้ดัท ากิจกรรม  
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกสาระการเรียนรู้ และจดักิจกรรมต่างๆ 
ส่งเสริม โดยขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงเนน้ใหน้กัเรียนสามารถผสานความรู้ความเขา้ใจ 
และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจดัการศึกษา 
2. เพื่อนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3. เพื่อนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. เพื่อส่งเสริมใหค้รู นกัเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษานอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจดัการ

สถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 
2. บุคลากรและนกัเรียนทุกคน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละ 80  ของบุคลากรและนกัเรียนในโรงเรียนสามารถปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทุกคน มีหน่วยการเรียนรู้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
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5. ครูร้อยละ 100  มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกระดบัชั้น 

กจิกรรม 

กจิกรรม/วธีิการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1.แต่งตั้งคณะด าเนินงานขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พฤษภาคม  นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

2.น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
บริหารจดัการสถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 

พ.ค.-มี.ค.  

2.จดัท าหน่วยการเรียนรู้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

พ.ค.-มี.ค. คณะครูกลุ่มสาระฯ
สังคม 

3.จดัท าแผนการสอนบูรณาการหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

พ.ค.-มี.ค. คณะครูทุกคน 

4.จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ค.-มี.ค. นายวราพงษ ์

คณะครูทุกคน 

5. สรุปและรายงานผล มี.ค. วา่ท่ีร.ต.หญิงนอ้งนุช 

เกา้ล้ิม 

 

การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมิน เคร่ืองมือ 
1.มีแผนบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีนอ้มน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นโยบาย
และแผนงานโครงการต่างๆ 

ตรวจแผนปฏิบติั
การสถานศึกษา 

เกณฑป์ระเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

1.ร้อยละ 80  ของบุคลากรและนกัเรียนใน
โรงเรียนสามารถปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส ารวจความ
คิดเห็น 

สังเกตพฤติกรรม 

แบบส ารวจ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.ครูร้อยละ 100  มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 
 

ตรวจผลงาน เกณฑก์ารตดัสิน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1. สถานศึกษาและบุคลากรทุกคนไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนใน
สถานศึกษา เกิดความสมดุลย ัง่ยนืพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม
และวฒันธรรม 

2. ผูส้อนไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และปรับเปล่ียน
วถีิชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และน ามาใชใ้นการด าเนินชีวิต  โดยเฉพาะ
เง่ือนไข ความรู้คู่คุณธรรม และการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในขณะท่ีโลกมีความเปล่ียนแปลงทั้ง
วฒันธรรมและเทคโนโลยอียา่งไม่หยดุย ั้ง  การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในการรักษาวฒันธรรม
ประเพณีไทยและส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหผู้เ้รียนเป็นบุคคลคุณภาพต่อไปในอนาคต 

 

 
ผูเ้สนอโครงการ 

                          (วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนอ้งนุช เกา้ล้ิม) 
                                 ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที ่ 4   ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวสมาพร เพชรปานกนั 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน มาตรฐานท่ี  3,13,14,15 

 
หลกัการและเหตุผล 
               ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( ICT : Information and Communication Technology)มี
ประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิถีความเป็นอยูข่องคนสมยัใหม่อยูม่าก เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกบัโลก
คร้ังใหญ่ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต หรือกล่าวไดว้า่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลกระทบต่อทุกส่ิง
ทุกอย่างทั้งทางการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและอ่ืนๆ ลกัษณะเด่นท่ีส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร คือ ช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดตน้ทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ประกอบกับ
วิทยาการใหม่ๆเกิดข้ึนมากมายทุกวนัมีการพฒันาคิดคน้ วิจยั และสร้างความรู้ใหม่ตลอดเวลา การเรียนการสอนใน
ยุคสมัยใหม่จึงต้องเรียนรู้ได้เร็ว ทันยุคทันสมัยและได้ความรู้มาก ในเวลาสั้ น ลงทุนต ่ามีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเขา้ช่วยในเร่ืองการเรียนการสอน กระจายการเรียนการสอนออกไปอย่างกวา้งขวาง มุ่ง
ตรงไปสู่ผูเ้รียนโดยเขา้ถึงผูเ้รียนไดทุ้กหนทุกแห่ง และทุกเวลา 

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนไดต้ระหนกัถึงความส าคญั ความจ าเป็น และประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการด าเนินชีวิต  จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรในโรงเรียนประถม
ฐานบินก าแพงแสนทุกคน ตอ้งไดเ้รียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาเรียนรู้ การบริหารจดัการ การพฒันาวิชาชีพเพ่ือพฒันาการศึกษาในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ  
 ดงันั้นโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนจึงได ้คิดคน้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีจะสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้หเ้กิดประโยชนคุ์ม้ค่า สูงสุดกบับุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือใหก้าร
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วย
ประหยดัเวลาในการเรียนการสอน  ในรูปแบบการด าเนินการ “โครงการส่งเสริมการใช ้ICTเพ่ือพฒันาการเรียนรู้”  

และจากการนโยบาย One Tablet PC per Child ของรัฐบาลในการให้นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์พกพา
(Tablet)ในการเรียนรู้ โรงเรียนจึงตอ้งเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี และเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนและครูใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ 
2. เพื่อจดัหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 
3. เพื่อพฒันาระบบเครือข่ายภายใน(LAN)เพื่อใช ้Internet และ Intranet 
4. เพื่อพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอนดว้ย ICT 
5. เพื่อพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้โดยใช ้ICTเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั 
1. นกัเรียนทุกคนและครูทุกคนใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ 
2. มีฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
3. มีระบบเครือข่ายภายใน(LAN)เพื่อใช ้Internet และ Intranet 
4. มีคลงัส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน 
5. มีศูนยก์ารเรียนรู้โดยใช ้ICTเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1.พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
      1.1.การจดัหาฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เพื่อการเรียนการ
สอนและการซ่อมบ ารุง 

พ.ค.-มี.ค.  ศราวดี ม่วงสด 
 

      1.2.การพฒันาระบบเครือข่ายภายใน(LAN) พ.ค.-มี.ค. - ศราวดี ม่วงสด 

      1.3.เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและ
จดัเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยICT  

พ.ค.-มี.ค. 70,000 สมาพร เพชรปานกนั 
 

2.ส่งเสริมครูและนกัเรียนใช ้ICT เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ 

พ.ค.-มี.ค. - ศราวดี ม่วงสด 
 

3.พฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอนดว้ย 
ICT 

พ.ค.-มี.ค. - สมาพร เพชรปานกนั 

 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. นกัเรียนและครูใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ 
2. มีฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 
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3. มีระบบเครือข่ายภายใน(LAN)เพื่อใช ้Internet และ Intranet 
4. มีส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอนดว้ย ICT 
5. มีศูนยก์ารเรียนรู้โดยใช ้ICTเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

 
         ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางสาวสมาพร เพชรปานกนั) 
                                   ครูโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
         ผูอ้นุมติัโครงการ 
      (นายธนนัธร สิริอาภรณ์) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ชื่อโครงการ     เพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน 
สนองกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนันธร สิริอาภรณ์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่  5 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้” และนักเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้
เป็นรูปธรรมนั้น 

จากการประเมินการอ่าน ครั้งที่ 5 ด้วยเครื่องมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยประเมินนักเรียน ระดับชั้น ป.1 – 6 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน มีนักเรียนเรียนเข้ารับการประเมิน
ทั้งสิ้น 1,285 คน พบว่ามีนักเรียนอ่านได้ดีเยี่ยม 670 คน อ่านได้ดีมาก 339 คน อ่านได้ดี 207 คน อ่านได้
พอใช้ 34 คน และอ่านระดับควรปรับปรุง 6 คน ซึ่งจากผลการปะเมินท าให้เห็นกลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่
ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านตั้งแต่ระดับควรปรับปรุง ถึงระดับ ดี มีจ านวนทั้งสิ้น 277 คน  ฝ่ายบริหาร
โดย ผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์ จึงได้มอบนโยบาย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่าน เพ่ือเร่งรัดพัฒนานักเรียน
กลุ่มเป้าหมายให้อ่านออก 100% อย่างมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้น เร่งเร้าครูและนักเรียนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านทั้งระบบ 
2. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านค าในบัญชีค าพ้ืนฐานได้ทุกค า 
3. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อา่นค าใหม่ในบทเรียนได้ทุกคน 
4. เพ่ือให้โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก 

 
เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคน อ่านหนังสือออก 100 % อย่างมีคุณภาพมากข้ึน 

 
วิธีด าเนินการ  

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินการ 
      -  เสนอโครงการ 
      -   แต่งตั้งคณะท างาน 
      -   ประชุมชี้แจง 

ม.ค.2559 นายธนันธร สิริอาภรณ์ 
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กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ด าเนินการตามแผน 
   2.1   ก าหนดวันที่ทดสอบคือ จันทร์ / อังคาร / พุธ 
                  - วันจันทร์ ทดสอบ ป.1  และ ป.2 
                  - วันอังคาร ทดสอบ ป.3 และ ป.4 
                  - วันพุธ ทดสอบ ป.5 และ ป.6 
   2.2  ก าหนดขอบเขตของค าที่ใช้ทดสอบ และคัดเลือก 10 
ค ามาทดสอบแต่ละครั้ง 
   2.3 ประชากรที่ใช้  
               ระยะที่ 1 สุ่มนักเรียนทุกชั้นห้องละ 2 คน 
               ระยะที่ 2 เจาะจงกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มีผล
การประเมินการอ่านในระดับปรับปรุง 
   2.4  ด าเนินการทดสอบ 
   2.5  ประกาศผลการทดสอบแต่ละครั้ง เพ่ือให้ก าลังใจและ
เพ่ือการพัฒนา 

1 ก.พ.59 
ถึง 

29 ก.พ.59 

นายธนันธร สิริอาภรณ์ 
น.ส.ศราวดี ม่วงสด 
นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย 
น.ส.เพ็ญพร ดวงแก้ว 

3. ติดตาม ตรวจสอบ ปัญหาระหว่างด าเนินการ ก.พ.59 นายธนันธร สิริอาภรณ์ 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 59 นางสาวศราวดี ม่วงสด 

 
งบประมาณ   จ านวน 5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
 จัดซื้อกระดาษ เพ่ืออัดส าเนาค าในบัญชีค าพ้ืนฐานและค าใหม่ในบทเรียน ให้นักเรียนทุกคน 
การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินการ
อ่านสูงขึ้น 

ทดสอบ  แบบทดสอบ  
 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก 
 
         ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายธนันธร สิริอาภรณ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ชื่อโครงการ     ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนันธร สิริอาภรณ์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่  5 
 
หลักการและเหตุผล 
           การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ที่เห็นพ้องกันกับ
แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้
พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกก าลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะ
ประสบความส าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
            นอกจากนั้น จากผลการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และผลการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ พบว่า 
             - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ผลการสอบ PISA ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นเวลา 7 หรือ 8 ชั่วโมงต่อ
วัน 
              - เด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
              - เด็กนักเรียนมีภาระงาน การบ้านมากเกินไป หรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน 
              - เด็กเครียด และต้องเรียนพิเศษมาก 
              จากที่กล่าวข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ได้น้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง(กระทรวงศึกษาธิการ 
2558:1) 
 
วัตถุประสงค์  
             1. เพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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              2. เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ตามความถนัด
ของนักเรียนแต่ละบุคคล 
              3. เพ่ือบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ตามความถนัดของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 
              4. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
              5. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณและคุณภาพ 
           นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
วิธีด าเนินการ  

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินการ 
      -  เสนอโครงการ 
      -   แต่งตั้งคณะท างาน 
      -   ประชุมชี้แจง 

ม.ค.2559 นายธนันธร สิริอาภรณ์ 

2. ด าเนินการตามแผน 
2.1 ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเวลา
เรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
และชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
2.2  ก าหนดตัวชี้วัดภาพความส าเร็จ ของการบริหารจัดการ
เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน 
อย่างชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน 
2.3 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่
ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
2.4  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด 
และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2.5  วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการน า
หลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้นเรียน ความพร้อมของ
ครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และ
ห้องปฏิบัติการ 

 
ก.พ-มี.ค. 

 
 

ก.พ-มี.ค. 
 
 
 

ก.พ-มี.ค. 
 

เม.ย-พ.ค. 
 

เม.ย-พ.ค. 
 
 
 

ผู้บริหารและคณะครูทุกคน 
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กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.6 ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อการ “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามแนวทางการ 
บริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้  
2.7 ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย 
สนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ๔
2.8 ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตาราง
เรียนที่ก าหนด 

เม.ย-พ.ค. 
 
 

เม.ย-พ.ค. 
 

พ.ค.-มี.ค. 

3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ปัญหาระหว่างด าเนินการ  
ประเมินผลการด าเนินการ 

ก.ย. และ 
มี.ค.60 

นายธนันธร สิริอาภรณ์ 

4. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน มี.ค.60 นางสาวศราวดี ม่วงสด 
 
งบประมาณ   จ านวน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 จัดซื้อกระดาษ เพ่ืออัดส าเนาค าในบัญชีค าพ้ืนฐานและค าใหม่ในบทเรียน ให้นักเรียนทุกคน 
 
การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดภาพความส าเร็จ 
สถานศึกษา 

1. มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ระดับ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
4. มีตารางเรียนที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ “ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
6. มีกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
7. มีการน าผลการพัฒนานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
8. มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
9. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าเสนอผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
10. มีการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
11. มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
12. ชุมชนเข้าใจ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการบริหารจัดการเวลาเรียนของโรงเรียน 

นักเรียน 
1. ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติกิจกรรม

อย่างเหมาะสม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม

ความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน 
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3. มีการประเมินตนเอง และน าผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. มีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน การบ้าน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด 
5. มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาต่างๆ ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด 
ผู้ปกครอง 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
2. มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก 
 
         ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวศราวดี ม่วงสด) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายธนันธร สิริอาภรณ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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บทที ่4 

การก ากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโครงการ 
 

 ปัจจุบนัสถานศึกษามีอ านาจในการบริหารและการจดัการศึกษา ในการใหบ้ริการดา้น
วชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารทัว่ไป และดา้นการบริหารงานบุคคลใหป้ระสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของการจดัการศึกษาของชาติ ตามแผนพฒันา
การศึกษา และน าสู่การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการต่อไป ซ่ึงส าหรับขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบติั
นั้น สถานศึกษาจะตอ้งมีระบบการก ากบั ติดตาม และประเมินผลแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

ระบบการก ากบั ติดตาม และการประเมินผล เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากในระหวา่งการ
ปฏิบติัหรือการน าแผนไปสู่การปฏิบติั และหากมีปัญหา อุปสรรคเกิดข้ึนสถานศึกษา มีความจ าเป็นจะตอ้งมี
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติัใหม่ และยงัเป็นกระบวนการของการตรวจสอบ ควบคุม ส่งเสริม 
สนบัสนุนในกระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การน าแผนไปปฏิบติั และการประเมินผลแผน ส าหรับ
กิจกรรมการติดตามและการประเมินผลจึงเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบั
กระบวนการบริหารงานตามแผนพฒันาการศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีความเหมาะสม  โรงเรียนประถม
ฐานบินก าแพงแสนจึงมีแนวทางในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามแผน เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบและท าความเขา้ใจร่วมกนั ดงัน้ี 
วตัถุประสงค์ของการก ากบั ติดตาม  

1. เพื่อก ากบั ติดตามและตรวจสอบดูวา่การปฏิบติังาน โครงการ กิจกรรมเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
อยา่งไร มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบา้ง  

2. . เพื่อก ากบั ติดตามและตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งการด าเนินกิจกรรม โครงการ ของ
แผนปฏิบติัการ 

3. เพื่อติดตามผลของกิจกรรมในระหวา่งด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมวา่เป็นอยา่งไร แตกต่างจาก
ท่ีก าหนดไวต้ามวตัถุประสงคห์รือไม่ อยา่งไร มีปัญหาหรือไม่  

การติดตามและการประเมินผล ยงัเป็นภารกิจท่ีจ าเป็น เพื่อใหท้ราบวา่การด าเนินการเป็นไปตาม
แผน กิจกรรม โครงการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผน จะตอ้งมีการปรับกลยทุธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานใหม่ใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใหม่  
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รูปแบบของการติดตามประเมินผลงาน กจิกรรม โครงการ มีหลกัจ าแนกการติดตาม 3 ลกัษณะคือ  

1) การประเมินผลก่อนการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ ซ่ึงเป็นการศึกษาความเป็นไปไดก่้อนท า
โครงการ โดยศึกษาความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการ เหตุผล จุดประสงค ์เป้าหมาย วธีิด าเนินการ 
งบประมาณ ช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบติั และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

2) การประเมินผลขณะด าเนินงาน ขั้นตอนน้ีท่ีมีความส าคญัมาก เพราะเป็นการประเมินผล เพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการ หรือเรียกวา่เป็นการประเมินคร่ึงโครงการ  

3) การประเมินผลหลงัการด าเนินงาน เป็นการประเมิน สรุปผลหลงัจากด าเนินงาน หรือส้ินสุด
โครงการแลว้ เพื่อดูวา่โครงการบรรลุตามวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เกิดผลตามท่ีคาดหวงัไว้
เพียงใด  

ผูมี้หนา้ท่ีติดตามและประเมินผลงาน กิจกรรม โครงการนั้น เป็นหวัหนา้งานบริหาร 4 ฝ่าย หวัหนา้
โครงการ ตลอดจนผูท่ี้ท าหนา้ท่ีปฏิบติังานเอง ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานนั้นไดบ้รรลุตามแผนงานหรือ
โครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และผูท่ี้มีหนา้ท่ีติดตามนั้นจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและจะตอ้งท าหนา้ท่ีก ากบัติดตามงานของตนเองอยูเ่สมอวา่ งานท่ีท า
นั้นไดเ้ป้าหมายตามแผนหรือไม่ ทนัเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ เป็นตน้ 

ระบบการก ากบั ติดตาม และการประเมินผลนั้นเป็นภารกิจท่ีจ าเป็นในการบริหารจดัการสมยัใหม่ 
และหลกัการบริหารการพฒันาองคก์รเดิมนั้น จะไม่ค  านึงหรือจ ากดัเฉพาะการประเมินผลส าเร็จแต่เพียงดา้น
ผลผลิตท่ีไดจ้ากการด าเนินงานตามโครงการแต่ละดา้นเท่านั้น แต่ความส าเร็จของการพฒันาองคก์รนั้น 
จะตอ้งมีการพิจารณาอยา่งครอบคลุมถึงผลกระทบจากการพฒันา และการน าระบบการก ากบั ติดตามและ
การประเมินผล มาปฏิบติันั้นท าใหเ้กิดระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะ
ยอ้นกลบัและจะเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีท าใหไ้ดแ้ผนท่ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน ท าใหไ้ดง้าน โครงการ กิจกรรม ท่ีเหมาะสม 
มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และเกิดผลตามเป้าหมาย รวมถึงมีการกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติัมีความกระตือรือร้น 
มีความเอาใจใส่และระมดัระวงัในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ และท าใหท้ราบผลส าเร็จท่ีควรภาคภูมิใจ หรือ
ปัญหา อุปสรรค เพื่อจะไดส่้งเสริม แกไ้ข ปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย หรือ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงต่อไป  
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แบบติดตาม ก ากบั ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

  ประจ าปีการศึกษา…………….. 
โครงการ……………………………………………………………………………………………………… 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ…………………………………………….................................................................... 
1. ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน……………………………………………………………………………….. 
2. ข้อมูลการปฏิบัติกจิกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 

คร้ังท่ี 1(เม.ย.-ก.ย.)  คร้ังท่ี 2 (ต.ค.-มี.ค.) 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ 
ความกา้วหนา้ของโครงการอยูใ่นช่วง 
 20 %  
 50% 
 80% 
 ด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 
 ยงัไม่ไดด้ าเนินการเพราะ

.................................................................................

......................................................... 
ลงช่ือ..............................................ผูร้ายงาน 

........./........................../............. 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 
ความกา้วหนา้ของโครงการอยูใ่นช่วง 
 20 %  
 50% 
 80% 
 ด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 
 ยงัไม่ไดด้ าเนินการเพราะ

.................................................................................

......................................................... 
ลงช่ือ..............................................ผูร้ายงาน 

........./........................../............. 
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จงกรอกข้อมูลตามรายละเอยีดต่อไปนี ้(เมือ่ส้ินสุดโครงการ/ กจิกรรม) 
1. ข้อมูลการประเมนิสัมฤทธ์ิผลของโครงการ และแผนปฏิบัตริาชการ 

1.1 วตัถุประสงค ์
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                          บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการทุกประการ 
                  ไม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
เน่ืองจาก………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

1.2 เป้าหมาย/ ตวัช้ีวดั 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………
บรรลุเป้าหมายของโครงการ./ กจิกรรม 

ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม (Output/ Outcome) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรม 
เน่ืองจาก………………………………………………………………………….…….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. งบประมาณทีใ่ช้………………………………………………… 
3.  ปัญหา / อุปสรรค ในการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรม  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                  ลงช่ือ...........................................................ผูร้ายงาน 
                                                                             (...................................................) 
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                                                                              ........./........................../............. 

ปฏิทนิการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1.แต่งตั้งคณะท างาน และประชุม
คณะกรรมการช้ีแจงกรอบการ
ด าเนินงาน 

1- 15 พฤษภาคม นายธนนัธร สิริอาภรณ์ 

2.การประเมินก่อนการด าเนินงาน 
กิจกรรม โครงการ ซ่ึงเป็นการศึกษา
ความเป็นไปไดก่้อนท าโครงการ โดย
ศึกษาความสอดคลอ้งระหวา่ง
หลกัการ เหตุผล จุดประสงค ์
เป้าหมาย วธีิด าเนินการ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบติั และผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ ก่อนอนุมติัโครงการ 

16- 31 พฤษภาคม คณะกรรมการ 

3.ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ คร้ังท่ี 1 สิงหาคม คณะกรรมการ 
4.ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ คร้ังท่ี 2 มกราคม คณะกรรมการ 
5.การประเมินผลหลงัการด าเนินงาน 
เพื่อดูวา่โครงการบรรลุตาม
วตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
เกิดผลตามท่ีคาดหวงัไวเ้พียงใด 

มีนาคม คณะกรรมการ 

6.รายงานการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

เมษายน คณะกรรมการ 
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ค าสั่งโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ที่     / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
----------------------------- 

               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญ
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาดังนั้น    เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน   ด าเนินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    ที่ ศธ 04006/2279      ลงวันที่  16 ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

               โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    เพ่ือรวมด าเนินการวางแผนการ
จัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559  ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1 นายธนันธร สิริอาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2 นางสาวศราวดี ม่วงสด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
3 นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
4 นางสาวเพ็ยพร ดวงแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 

 
2. คณะกรรมการด าเนินการ 

1. นางสาวศณาวดี ม่วงสด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สุวารี ค ายินด ี  ครู    กรรมการ 
3. นางกฤษณา พรหมลัมภัก  ครู    กรรมการ 
4. น.ส.ดาราวรรณ ดอนกอนไพร ครู    กรรมการ 
5. นางนัยนา จิตพรไพศาล  ครู    กรรมการ 
6. นางพชัรี เจริญสุข   ครู    กรรมการ 
7. นางยุพา แดงส าอาง  ครู    กรรมการ 
8. นางพรเพ็ญ แสนชมพ ู  ครู    กรรมการ 
9. น.ส.รัตนา วฒันาสิริพงศ ์  ครู    กรรมการ 
10. นางลดาวลัย์ จินดาวงษ์  ครู    กรรมการ 
11. นางอรทัย  สามกองงาม  ครู    กรรมการ 
12. น.ส.ศิริวรรณ ขุนเนียม  ครู    กรรมการ 
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13. นางกริษฐา เก่งการช่าง  ครู    กรรมการ 
14. น.ส.พรพรรณ ทรงสุหมัด  ครู    กรรมการ 
15. นางอมินตา นาคสุขปาน  ครู    กรรมการ 
16. น.ส.พิจิตรา พิสทุธิ์สกุลรัตน ์ ครู    กรรมการ 
17. น.ส.ชไมพร สางห้วยไพร  ครู    กรรมการ 
18. นางปัญญ์ชลี สุวรรณภูม ิ  ครู    กรรมการ 
19. นางนฤมล ศรีเมือง  ครู    กรรมการ 
20. นางอ าภร นนัตา   ครู    กรรมการ 
21. น.ส.โศภิณ ธนะวัฒนานนท ์  ครู    กรรมการ 
22. นางวิจติรา อวยพร  ครู    กรรมการ 
23. นางศิริวรรณ สุวรรณศรี  ครู    กรรมการ 
24. นางจรุงรัตน์ จันทร์สืบสาย  ครู    กรรมการ 
25. นางแดงต้อย สารรัมย ์  ครู    กรรมการ 
26. นางกมลชนก ยรรยง  ครู    กรรมการ 
27. นางอมร นูมหันต ์   ครู    กรรมการ 
28. นางวาสนา นิติกุล   ครู    กรรมการ 
29. น.ส.วัชรินทร์ ฉายอรุณ  ครู    กรรมการ 
30. นายเอกวุฒิ กิตติวิไลธรรม  ครู    กรรมการ 
31. น.ส.ยุพิน กัณหา   ครู    กรรมการ 
32. นางอาทิตยา สุดสุข  ครู    กรรมการ 
33. นายวราพงษ์ แดงส าอาง  ครู    กรรมการ 
34. น.ส.สมาพร เพชรปานกัน  ครู    กรรมการ 
35. น.ส.นิตยา สระกบแก้ว  ครู    กรรมการ 
36. นางชุติมา พงศ์อรพินท์  ครู    กรรมการ 
37. นางสว่างจิต ก ามะณี  ครู    กรรมการ 
38. น.ส.ชฎาพร ภูมิพรม  ครู    กรรมการ 
39. น.ส.สุพัตรา เกาะประเสิรฐ  ครู    กรรมการ 
40. น.ส.เพ็ญทิพย์ เกลื่อนสันเทียะ ครู    กรรมการ 
41. นางพนูสุข ญาณยุทธ  ครู    กรรมการ 
42. นายณชิพน  เจริญสุข  ครู    กรรมการ 
43. นางเพ็ญทิพา อ าพฒัน ์  ครู    กรรมการ 
44. นางสาวนิตยา แพก าเนิด  ครู    กรรมการ 
45. นางวนิดา แก้วคงคา  ครู    กรรมการ 
46. น.ส.ผุสดี จงมีสุข   ครู    กรรมการ 
47. นางเขมจิรา เหล็งบ ารุง  ครู    กรรมการ 
48. น.ส.เกษรา  มีค า   ครู    กรรมการ 
49. น.ส.สุวรรณณา สุขสุมิตร  ครู    กรรมการ 
50. นางเบญจพร ผลโต  ครู    กรรมการ 
51. น.ส.สุทิศา สนธ ิ   ครู    กรรมการ 
52. นายทวีศักดิ์ มิตรเจริญรัตน ์  ครู    กรรมการ 
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53. น.ส.ธัญญ์นภัส มณีพันธุ์วงศ ์ ครู    กรรมการ 
54. น.ส.อรวรรณ เจริญธรรมรักษา ครู    กรรมการ 
55. นางเทียนศรี มีวิทยาภรณ ์  ครู    กรรมการ 
56. นางอ านวย บัวโต   ครู    กรรมการ 
57. นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร ์ ครู    กรรมการ 
58. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้องนชุ เก้าลิ้ม ครู    กรรมการ 
59. นางกนกวรรณ จนัทร์ตะค ุ  ครู    กรรมการ 
60. นายมนต์ชัย เดชะ   ครู    กรรมการ 
61. นางสุนนัทา กาญจนะวสิต  ครู    กรรมการ 

 
มีหน้าที่ ดังนี้ 

 

                1.ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี  พ.ศ.2556-2560                    
                2.สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558  น าข้อมูล
ผลการประเมิน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ปีงบประมาณ 2559  
               3.จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี  พ.ศ.2556-2560 สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา  
2559 
                4.พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการ
ต่างๆแต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
                   5.พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/
โครงการต่างๆ แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
                 6. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2559  โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานผลการ
ด าเนินงาน ของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ   

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   30   ธันวาคม   พ.ศ.  2558 
 

                             
 

     (  นายธนันธร สิริอาภรณ์  ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน    
 


