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โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                 ใหม่                          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวอรนิชา    สุดใจ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดและเน้นให้สถำนศึกษำทุกแห่ง ด ำเนินงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำกครู
ประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำและโรงเรียนอย่ำงทั่วถึง  

ในปัจจุบันสังคมของประเทศได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะในด้ำนเทคโนโลยี กำร
สื่อสำรที่ทันสมัยอย่ำงรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตและจิตใจของนักเรียน ก่อให้เกิดปัญหำในค้ำน
ต่ำง ๆ ตำมมำ ซึ่งเยำวชนเหล่ำนี้ยังเป็นเด็กในวัยเรียนที่ต้องกำรกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งต้องกำร
ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ ในกำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักเรียน โดยมุ่งหวังว่ำนักเรียนที่เติบโต
อย่ำงมีคุณภำพทั้งสติปัญญำ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม และด้ำนทักษะกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ในสังคม 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนที่มีแบบแผนขั้นตอนที่ชัดเจนในกำรส่งเสริม 
พัฒนำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำให้นักเรียนได้รับพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพบนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล โดยยึดหลักกำรมีส่วนรับผิดชอบ  ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหำจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

โรงเรียนประถมนนทรีได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง  
 
จุดประสงค์ 
 1. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับโรงเรียน 
 2. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีกำรร่วมมือ โดย
ผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจนเป็นระบบ พร้อมด้วยเอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน สำมำรถตรวจสอบและ
รับกำรประเมินได ้
 3. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือได้ทันถ่วงทีและ 
   มีประสิทธิภำพ 
 4. เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคนและน ำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรจัด   
   ควำมช่วยเหลือได้ตรงควำมต้องกำรของนักเรียน 
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เป้าหมาย 
1 ด้านปริมาณ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี จ ำนวน 416 คน   
1.2 ครูและบุคลำกรโรงเรียนประถมนนทรี จ ำนวน 23 คน 

    1.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
2 ด้านคุณภาพ 
    2.1 โรงเรียนกับชุมชนมีควำมสัมพันธ์ 
    2.2 นักเรียนได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึงและตรงตำมสภำพปัญหำร้อยละ 80 
    2.3 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80 ให้ควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือนักเรียน 
    2.4 ครูและบุคลำกรร้อยละ 80 มีศักยภำพในกำรร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 

 
 
วิธีด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 

   1.ศึกษำนโยบำยของโรงเรียน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ในส่วนที่ 
      เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ 
   2.ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ปีที่ผ่ำนมำ 
   3.ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
   4.จัดท ำโครงกำรฯ น ำเสนอต่อผู้บริหำร 

ขั้นด าเนินการ 
      1.ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือมอบหมำยเพ่ือชี้แจงโครงกำรฯและมอบหมำยภำระงำน 
      2.ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 
          -กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          -กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
          -กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
          -กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
            -กลุ่มปกติ 
            -กลุ่มเสี่ยง 
            -กลุ่มท่ีมีปัญหำ 
         -จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมภำวะเสี่ยงของนักเรียน 

       (ดูแลชว่ยเหลือตำมสภำพปัญหำที่แท้จริง) 
 
 

**หมายเหตุ: จ  านวนนกัเรียนอาจมีการเปล่ียนตามการเขา้ออกของนกัเรียน 
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กิจกรรม
ที ่

กิจกรรม /  
ขั้นตอนด าเนินงาน 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. 1.ประชุมคณะท ำงำนเพื่อมอบหมำยเพื่อช้ีแจงโครงกำรฯและ
มอบหมำยภำระงำน 
2.ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 
    - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    - กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
    -  กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
    -  กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรยีน 
            -กลุ่มปกต ิ
            -กลุ่มเสี่ยง 
            -กลุ่มที่มีปญัหำ 
    - จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมภำวะเสี่ยงของนักเรียน 
       (ดูแลช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำที่แท้จริง) 
3.ผูร้ับผดิชอบโครงกำรฯ นิเทศตดิตำมกำรด ำเนินงำน และคอยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมภำระ
งำนท่ีโครงกำรฯก ำหนด 
4.ขั้นประเมินและรำยงำน ผลน ำเสนอฝ่ำยบริหำร 

- 
 
 

300 
300 
100 
300 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

16 
พฤษภำคม 

2561 
ถึง 
31 

มีนำคม  
2562 

1. .ผูร้ับผดิชอบ
โครงกำรฯ งำน
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
 

รวม 1,000   

 
ขั้นนิเทศติดตามผล 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน และคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมภำระงำนที่โครงกำรฯก ำหนด 

ขั้นประเมินและรายงานผล 
1.สรุปประเมินโครงกำรฯ 
2.จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
16 พฤษภำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562 

งบประมาณ 1,000 บำท 
สถานที ่

โรงเรียนประถมนนทรี 
การประเมินผล 

1.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   1.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนกำรวิธีกำรและเครื่องมือที่มีคุณภำพได้ 
          มำตรฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
   1.2  ครูได้เยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคนและได้ข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนมำใช้ในกำรช่วยเหลือนักเรียน 
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   1.3  ครูและผู้ปกครองมีศักยภำพในกำรร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
   1.4  นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือ เฝ้ำระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับ 
           กำรพัฒนำจำกโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษำ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 กำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์และ

นักเรียนทุกคนได้รับกำรช่วยเหลือตำมควำมแตกต่ำงอย่ำงทั่วถึง 
 

                                                                         
 
 

  ผลการพิจารณาโครงการ 
 
                  ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ........................................................... 
          (นำงสำวอรนิชำ    สดุใจ)  
      หวัหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือ 
       วันที่  …..………….  พ.ศ.2561 

           อนุมัติ    ชะลอโครงกำร 
           ระงับโครงกำร เนื่องจำก....................... 
 
       ลงชื่อ...........................................................  
                         (นำยชำตรี   นำมคุณ) 
                  ผู้อ ำนวยโรงเรยีนประถมนนทรี 
                   วันที่ …………..…..  พ.ศ. 2561 
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งาน / โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  5 

จุดเน้นที่     5.6 

สนองกลยุทธ์  สพป.กทมข้อ  3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ 1 

สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

มาตรฐาน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่  12 
.............................................................................................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ.2542  ได้ก ำหนดมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำไว้ว่ำ ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ   
ประกอบด้วยระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก 
พร้อมกันนี้ให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้มี
กำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ ให้สถำนศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ 
ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำตลอดจนบุคลำกรในกำรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน จำก
ข้อก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น  ท ำให้สถำนศึกษำจ ำเป็นจะต้องมีกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ   และแสดงร่องรอยของกำรพัฒนำให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม   
  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวโรงเรียนประถมนนทรีจึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
แบบมีส่วนร่วมขึ้น โดยน ำแนวคิดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ที่เริ่มตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน   
ร่วมน ำมำตรฐำนที่ได้จัดท ำไปปฏิบัติ  ร่วมในกำรประเมินผลและปรับปรุงผลกำรปฏิบัติจนเกิดควำมผูกพันใน
อันที่จะพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอย่ำงแท้จริง        
 

2.วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ และผลกำรปฏิบัติส่งผลต่อ
มำตรฐำนด้ำนผลผลิต  และด้ำนปัจจัย    
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2. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองเกิดควำมตระหนักเห็นคุณค่ำ  มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
ก ำกับติดตำม และสรุปรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพของโรงเรียน 

3.เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  1. จัดประชุมเพ่ือวำงแผนและด ำเนินงำนประกันคุณภำพ  จ ำนวน  4 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

     2. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี  (SAR) จ ำนวน 1 เล่ม/ปีกำรศึกษำ 

    3. จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 เล่ม 

 เชิงคุณภาพ 

 1. ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร้อยละ  80 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบประกัน 

คุณภำพของโรงเรียน 

 2. โรงเรียนมีคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ และน ำสู่กำรปฏิบัติ 
  

4.สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนประถมนนทรี 

 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีกำรศึกษำ  2561 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

6. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ /  กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  2561 

ภาคเรียนที่  1 / 61       ภาคเรียนที่  2 / 61 

พ.
ค.

 6
1 

มิ.
ย. 

61
 

ก.ค
.6

1 
ส.ค

.6
1 

ก.ย
.6

1 
ต.

ค.
61

 
พ.

ย. 
61

 
ธ.ค

. 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.พ
. 6

2 
มี.

ค.
 6

2 
เม

.ย.
 6

2 

ขั้นเตรียมการ               

กลุ่มงำน
ประกัน
คุณภำพ 

1. ติดตำม รวบรวมข้อมูลกำร
ประกันคุณภำพ  และอ่ืนๆ 

 
           

 

2. จัดท ำปฏิทินงำน              

3.  ติดตำมกำรปฏิบัติงำน               

ขั้นด าเนินการ               

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร              

2. ประชุมชี้แจงแนวทำงปฏิบัติ              

ขั้นด าเนินการ               

ครูทุกท่ำน 

 

 

ครูทุกท่ำน 

 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร              

2. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ปฏิบัติ 

 
            

3.  ประชุมปฏิบัติกำรทบทวน              

4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
มำตรฐำนและตรวจติดตำม
คุณภำพภำยใน 

 
            



๔๐ 

 

5. จัดท ำมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพสถำนศึกษำและคู่มือกำร
ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
            

 

 

 

ครูทุกท่ำน 

 

 

ครูทุกท่ำน 

 

6. ด ำเนินงำนประกันคุณภำพตำม
คู่มือ 

 

            

ขั้นติดตามและประเมินผล              กลุ่มงำน
ประกัน
คุณภำพ 

7. ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน              

8. ท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง              

10. น ำผลกำรประเมินเป็นข้อมูล
ในกำรปรับปรุงงำน 

 
            

 

7.เนื้อหาสาระ 

 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  

1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้วยกำรท ำจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
ให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนทุกคนมีส่วนร่วมและมีกำรประชำสัมพันธ์กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
เพ่ือก ำหนดแนวทำงให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลท ำกำรตรวจสอบ ทบทวนและ
รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำ และจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนพัฒนคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือน ำมำ
ก ำหนดวิสัยทัศน์ภำรกิจและแผนพัฒนำ 
               2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา   โดยมุ่งเน้นมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนช่วงชั้นที่หลักสูตรก ำหนดจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ  
               3) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  จะประกอบด้วยกำรตรวจสอบและ
ทบทวนภำยในโดยคณะกรรมกำรในสถำนศึกษำด ำเนินกำรและกำรตรวจสอบและทบทวนจำกหน่วยงำนต้น
สังกัด 



๔๑ 

 

              4) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี เป็นกำรน ำข้อมูลผลกำรประเมินมำตรฐำน
คุณภำพ กำรตรวจสอบและทบทวนภำยในและภำยนอกประมวลรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพประจ ำปี
กำรศึกษำซึ่งจะน ำไปใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพต่อไป 
             5) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภำพภำยใน เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือกำรส่งเสริม พัฒนำและประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของ
ระบบประกันคุณภำพ 

  

8.งบประมาณโครงการ 

รายการ 

แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ อุดหนุน รายได้ฯ สมาคม
ฯ 

อ่ืนฯ รวม 

1. จัดท ำคู่มือกำรประกัน
คุณภำพ พร้อมเผยแพร่ 

500    500  

2. ปรับปรุงระบบจัดเก็บ
เอกสำร 

500    500  

รวม 1,000    1,000  

 

 9.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

 - กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
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11. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 

ล าดับ
ที ่

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่
เน้นกำรมีส่วนร่วม และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ตรวจผลงำน แบบประเมิน 

ผลงำน 

 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คร ูนักเรียนและผู้ปกครองเกิดควำมตระหนักเห็นคุณค่ำ  มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ก ำกับติดตำม และ
สรุปรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพของโรงเรียน 

 

 

       ลงชื่อ........................................ผู้ขออนุมัติโครงกำร 

                (นำงสำวสนธยำ  คันธำวัฒน์) 

                                           หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 

 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                  (นำยชำตรี  นำมคุณ) 

                                                                   ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ    พัฒนำงำนวัดผลประเมินผล 
ประเภทโครงกำร   ใหม่                        ต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหำร  วิชำกำรงำนวัดผลและประเมินผล 
สนองนโยบำย   กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่   1 ,3               กลยุทธ์แผนงำน  ข้อที่    1.1,1.2 ,3.1   

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่  5                    กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  ข้อที่   1,4 
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  มำตรฐำนที่   16  ตัวบ่งชี้ที่ 11  

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช   2551 เป็นหลักสูตรกำรศึกษำของประเทศ 

มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนำคุณภำพของนักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีปัญญำ  มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน  มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพของนักเรียนให้สูงขึ้น  สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยและควำมเป็นสำกล รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพหรื อศึกษำต่อ
ตำมควำมถนัด  ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลและสืบเนื่องจำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกสถำนศึกษำโดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กรมหำชน)  
        ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกำรวัดและกำรประเมินผล 
กำรเรียนรู้    และพัฒนำกำรของนักเรียนให้สอดคล้อง  และครอบคลุมมำตรฐำนกำรศึกษำด้วยวิธีกำรที่ 
หลำกหลำยเหมำะสมกับสิ่งที่ต้องกำรวัดธรรมชำติของวิชำและระดับช่วงชั้นของนักเรียน   โดยจัดท ำเอกสำร
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนหลักฐำนแสดงวุฒิทำงกำรศึกษำของนักเรียน เป็นกำรรำยงำน
ผลกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับชั้นต่ำงๆให้นักเรียน   ครูผู้สอน    ผู้ปกครอง และ      ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ และผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน   
        เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  มีประสิทธิภำพ  และบรรลุตำมมำตรฐำน งำนวัดผลและ
ประเมินผลจึงได้ก ำหนดระบบกำรวัดและกำรประเมินผลของนักเรียนให้ครอบคลุมภำรกิจทั้งหมด   โดย
ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินงำนเป็นระบบ  มีระเบียบเป็นข้อก ำกับกำรปฏิบัติในส่วนที่ต้องมีผลต่อกฎหมำย  และ
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่ำงๆ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน  กิจกรรมงำนทะเบียน   กิจกรรม
กำรวัดผลและกำรประเมินผล   งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ขึ้นเพ่ือรองรับกำรพัฒนำคุณภำพของ
นักเรียนและยกระดับคุณภำพโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1 .เพ่ือให้สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบกำรบันทึก กำรรำยงำนผล และกำรส่งต่อข้อมูลของนักเรียน 
     2. เพ่ือให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับสภำพกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน         

 3. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรออกเอกสำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
 4. เพ่ือให้ ครูมีกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพกำรเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน  
5. เพ่ือให้โรงเรียนมีกำรจัดระบบกำรวัดและประเมินผลตำมมำตรฐำน 
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3.เป้าหมาย 
   3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.1 มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับสภำพกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน 
       3.1.2 มีกำรจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับงำนทะเบียนวัดผลมีควำมเป็นระบบ ครอบคลุม มีควำมทันต่อกำรใช้
งำน 
       3.1.3 มีกำรออกเอกสำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลำที่ก ำหนด 
   3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
        3.2.2 ผู้รับบริกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน 

วันเริ่มต้นโครงกำร 16  พฤษภำคม 2561 
วันสิ้นสุดโครงกำร 31  มีนำคม  2562 
 

5. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำน มีนำคม 2561 - - 

2. ประชุมวำงแผนกำรท ำงำน มีนำคม 2561 - - 

3. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน มีนำคม 2561 - - 

4. ติดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พ.ค. – ธ.ค. 2561 - - 

5. ด ำเนินกำรจัดซื้อเอกสำรและอุปกรณ์ พ.ค.2561–ก.ย.
2561 

30,000 นำงสำวเบญจมำศ ตันเที่ยง 

6. ประเมินผล  
   -  จำกกำรสังเกต 
   - จำกผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำร   
      กำรปฏิบัติงำน   

มีนำคม 2562  
 
 

นำงสำวเบญจมำศ ตันเที่ยง
และคณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

6. ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมำณท้ังสิ้น  20,000  บำท จ ำแนกตำมรำยกำรใช้จ่ำย และแหล่งงบประมำณ ได้ดังนี้ 

รายการ 

แหล่งงบประมาณ/จ านวนเงิน 

หมายเหต ุเงิน 
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

เงิน 
สมาคม 

เงิน 
ระดม 

อ่ืน ๆ รวม 

1.  บัญชีเรียกชื่อเวลำเรียน 378     378  
2.แบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 3,380     3,380  
3. แบบบันทึกผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ 4,800     4,800  
4. ไส้แฟ้มขนำด A4 
    (ห่อใหญ่ 200 ชิ้น) 

160     160  

5. กระดำษควำมหนำ 110 แกรม     
   (ส ำหรับปริ้น) 

520     520  

6.อุปกรณ์กำรสอบ 
   (หมุดเย็บ ข้อสอบ,เชือกร้อยข้อสอบ) 

100     100  

7.กระดำษกำร์ดหอมท ำวุฒิบัตร 400     400  
8.หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet 
M1120MFP 

1,400     1,400  

9.ค่ำติดตั้งเครื่องถ่ำยเอกสำร 18,302     18,302  
รวม 30,000     30,000  

 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    งำนวัดผลประเมินผล 
 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    1. ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน 
    2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร   
 
9. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรยีนประถมนนทรี 
 
10. การติดตามประเมินผล 
     1. จำกสรุปแบบสอบถำม 
     2. จำกเอกสำรกำรขอใช้บริกำร 
 
 
 
 



๔๖ 

 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1. สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบกำรบันทึก กำรรำยงำนผล และกำรส่งต่อข้อมูลของนักเรียน 

2. ครูมีกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพกำรเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน  
3. มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับสภำพกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน      
4. ออกเอกสำรหลักฐำนอย่ำงถูกต้องและเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด 

     5. โรงเรียนมีกำรจัดระบบกำรวัดและประเมินผลตำมมำตรฐำน 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงกำร 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (นำงสำวเบญจมำศ ตันเที่ยง) 
หัวหน้ำงำนวัดผลประเมินผล 

วันที่  31  มีนำคม  พ.ศ. 2561 

ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 

ลงชื่อ...........................................................  
  (นำงสำวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง) 

         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
             วันที่  31  มีนำคม  พ.ศ. 2561 

 
ผลการพิจารณาโครงการ 

                                            
        อนุมัติ      ชะลอโครงกำรไว้ก่อน 
                                                    ระงับโครงกำร เนื่องจำก..................................................... 

 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                      (นำยชำตรี  นำมคุณ) 
                                                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
                                                                                 วันที่  31   มีนำคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๗ 

 

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร   งำนวัดผลประเมินผล 

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รำยได้สถำนศึกษำ   เงินระดม    เงินสมำคม    อ่ืนๆ 
 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet M1120MFP 2 อัน 1,400 1,400  
3 บัญชีเรียกชื่อเวลำเรียน 18 ชุด 378 378  
4 แบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 13 เล่ม  3,380 3,380  
4 แบบบันทึกผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ 130 เล่ม 4,800 4,800  
5 อุปกรณ์กำรสอบ 

  (หมุดเย็บ ข้อสอบ,เชือกร้อยข้อสอบ) 
6 กล่อง 100 100  

6 กระดำษควำมหนำ 110 แกรม (ส ำหรับปริ้น) 4 รีม 520 520  
8 แฟ้มเอกสำร ขนำด A4 หนำ 3นิ้ว 5 แฟ้ม 560 560  

9 กระดำษกำร์ดหอมท ำวุฒิบัตร  200 แผ่น 400 400  
10 ไส้แฟ้มขนำด A4(ห่อใหญ่ 200 ชิ้น) 1 ห่อ 160 160  
11 ค่ำเอกสำรกำรวัดและกำรประเมินผล  18,302 18,302  

รวม 30,000  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 

 

โครงการ   ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

แผนงาน   แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่ปรับใหม่ตามกลยุทธ์การศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสนธยา  คันธาวัฒน์ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม2561 – มีนาคม 2562 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตำมที่ รัฐบำลประกำศนโยบำยกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรน ำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติ เป็นแนวทำงในกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมอีกนโยบำยหนึ่ง เพื่อมุ่งเน้นกำรลดเวลำกำรเรียนภำค
วิชำกำรลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหำหลักท่ีนักเรียนควรรู้  เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำนเป็นทีม เสริมสร้ำงคุณลักษณะ ค่ำนิยมที่ดีงำม กำรมีน้ ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลำทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตำมควำม
สนใจ ควำมถนัด และได้ค้นพบศักยภำพของตนเอง นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 อันได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะกำรท ำงำน 
และทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง จึงน ำมำสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดให้นักเรียนเรียนภำควิชำกำร ถึงเวลำบ่ำย 2 โมงครึ่งหรือ
เวลำ 14.30 น. แต่เวลำเลิกเรียนยังคงเหมือนเดิมตำมก ำหนดของโรงเรียน 

ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” สู่กำรปฏิบัติในโรงเรียนอย่ำง
เป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง
มำกขึ้น นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพ และมีควำมสุขในกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
โรงเรียนประถมนนทรี จึงจัดท ำโครงกำร“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู ้”   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดพัฒนำจัด
กำรศึกษำของทุกระดับชั้น  โดยเน้นคุณภำพผู้เรียน  ก ำหนดมำตรกำรเพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนด ำเนินกำรอย่ำง
เคร่งครัด เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

 

 

 

 



๔๙ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขับเคลื่อนกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำม
หลักกำรของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ และมีควำมสุขกับ
กำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือพัฒนำนักเรียนตำมเวลำเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้” ได้อย่ำง
เหมำะสม ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมสนใจและ
ถนัดของแต่ละบุคคล 

4. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

   

 3. เป้าหมาย 

        ด้ำนปริมำณ 

   1. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–ประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกคน 

   2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–ประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกคน 

       ด้ำนคุณภำพ 

  1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–ประถมศึกษำปีที่ 6 ร้อยละ 85 มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัด
อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้  

  2. ครูผู้สอน ร้อยละ 95  น ำหลักสูตรสถำนศึกษำ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตำมหลักกำรของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

   3. ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
  

 

 



๕๐ 

 

 4. กิจกรรมด าเนินงาน / ปฏิทินการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ปฏิบัต ิ

1. ประชุมและวำงแผน 

2. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ

4. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

   - จัดประชุมครูรับทรำบนโยบำยและปฏิบตัิกำร
ออกแบบกิจกรรม 

   - ครูผูส้อนจัดกิจกรรมลดเวลำเรยีน เพิ่มเวลำรู้ 
ตำมนโยบำยที่โรงเรียนก ำหนด 

    - ผู้บริหำรโรงเรียน และครูวิชำกำร  นิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม   

5. กำรรวบรวมข้อมลู   

6. ประเมินผลโครงกำร 

7. สรปุโครงกำร 

1 พ.ค. 61 

10 พ.ค. 61 

 

12 พ.ค. 61 

 

16 พ.ค.61 – 20 มี.ค. 62 

 

16 พ.ค.61 – 20 มี.ค. 62 

28 มี.ค. 61 

16 พ.ค.61– 20 มี.ค. 62 

31 มี.ค. 62 

คณะกรรมกำรบรหิำรงำนวิชำกำร 

นำงธนัญญำ เจียมศรีพงษ ์

 

ครูผูส้อนทุกคน 

 

ครูผูส้อนทุกคน 

 

คณะกรรมฝ่ำยนเิทศ 

 

คณะกรรมกำรบรหิำรงำนวิชำกำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรงำนวิชำกำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรงำนวิชำกำร 

 

5. งบประมาณ 

งบประมำณที่ใช้ในโครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นเงิน 6,000   บำท 
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 6. การติดตาม ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช ้

1.นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิ เครำะห์  พัฒนำตนเองตำม
ควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็ม
ตำมศักยภำพ และมีควำมสุขกับ
กำรเรียนรู้ 

กำรสังเกต 

ประเมินควำมพึงพอใจ 

 

  

 

 

แบบสังเกต 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 

 

 

 

2.ครูผู้สอนน ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตำมหลักกำรของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

กำรสังเกต กำรนิเทศกำรสอน แบบนิเทศกำรสอน 

3.ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจ
ในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู้สอนน ำหลักสูตรสถำนศึกษำ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักกำรของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

2. นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำม
สนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ 

3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมเวลำเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้” ได้อย่ำงเหมำะสม 

ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 

4. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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                 ผู้เสนอโครงการ 

        

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

                   (นำงสำวสนธยำ  คันธำวัฒน์)   

                                          ครู โรงเรียนประถมนนทรี  

 

                          ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(นำงสำวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง)         (นำยชำตรี  นำมคุณ) 

         หัวหน้ำงำนวิชำกำรโรงเรียนประถมนนทร ี   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนประถมนนทรี 
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ชื่อโครงการ  พัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  ปีกำรศึกษำ  2561 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำสำมำรถ
ด ำรงตนในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงำนวิชำกำร (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์) 

ลักษณะโครงการ      (      )   ใหม ่   (  ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินงาน      ปีกำรศึกษำ  2561 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ  2561  ในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1  และ  4  โดยปรับจำกสำระกำรเรียนรู้  8  สำระ  
ให้เหลือ  4  สำระกำรเรียนรู้  และเพ่ิมเทคโนโลยีเข้ำมำในสำระที่ 4  จึงท ำให้สถำนศึกษำต้องมีกำรวิเครำะห์
หลักสูตรและจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  และสถำบัน
ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ได้จัดด ำเนินกำรแข่งขันคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3  
และปีท่ี  6  จำกท่ัวประเทศเข้ำโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์   ทำงโรงเรียนจึง
ได้สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันดังกล่ำว  ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในด้ำน
กำรเรียนวิทยำศำสตร์  และเป็นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถไปแข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอกได้     
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดี   นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ได้รับกำรพัฒนำในทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนร่ำงกำย   ด้ำนสติปัญญำ  และด้ำนจิตใจ  มีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วม
แข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอกได้   

 นอกจำกจะเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนในกำรเตรียมสอบโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์แล้ว  ยังเป็นกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนและส่งเสริมรักกำรเรียนรู้โดยมีกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนนอกบทเรียน  โดยผ่ำนกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กิจกรรมหน้ำเสำธงยำม
เช้ำ  และกำรสอนเสริมให้กับนักเรียนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสอบ   O-NET  ในระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 6  และกำรสอบ NT  ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  3   ซึ่งนักเรียนต้องผ่ำนกำรประเมินผลด้ำนกำรเรียนทั้ง
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หน่วยงำนภำยนอกและภำยในโรงเรียน   ดังนั้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์จึงได้ร่วมกันจัดท ำโครงกำร
พัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์นี้ขึ้นมำ   

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรให้มีทักษะมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมแข่งขันวิชำกำร
กับหน่วยงำนภำยนอกได้ 

 2.  เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจรักในด้ำนกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 

 3.  เพ่ือเป็นกำรเสริมทักษะกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนส่งผลให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

 4. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  

1 . นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรชั้นประถมศึกษำปีที่  1-6  สำมำรถพัฒนำควำมรู้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิชำวิทยำศำสตร์สูงขึ้น  ร้อยละ 90 

 2.  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6 ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีผลสัมฤทธิ์กำรสอบ  O-NET 

สูงกว่ำขีดจ ำกัดล่ำงร้อยละ  60 

 3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  3  ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีผลสัมฤทธิ์กำรสอบ  NT 

ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ  55  ขึ้นไป 

 4. สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ร้อยละ 100 

 

 เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนเห็นคุณค่ำของกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์  มีทักษะในกำรเรียนรู้  เกิดควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  และมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  100 

2. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 

3. สถำนศึกษำมีหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
ประเมินกำรใช้หลักสูตรได้ในระดับดีข้ึนไป 
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4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและแข่งขันกับหน่วยงำน
ภำยนอก  อย่ำงน้อย  5  รำยกำร 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนประถมนนทรี 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีกำรศึกษำ  2561 

วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ/ 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ปีการศึกษา  2561 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

พ.
ค.

25
61

 

มิ.
ย.

 
25

61
 

ก.
ค.

 
25

61
 

25
55

 

ส.
ค.

25
61

 

ก.
ย.

 
25

61
 

25
55

 

พ.
ย.

 
25

61
 

ธ.ค
. 

25
61

 
ม.

ค.
 

25
62

 
ก,

พ.
25

62
 

มี.
ค.

 
25

62
 

ขั้นเตรียมการ 

ประชุมคณะกรรมกำร 

          น.ส. ภัทรพร 

        ภูบุญทอง 

น.ส. ทัศนนันท ์

เกลี้ยงไธสง 

น.ส.นิรำลักษณ ์

ศรีบุญเรือง 

ขั้นด าเนินการ 

- จัดท ำโครงกำร/เสนอโครงกำร 

          

- ด ำเนินงำนตำมโครงกำร           

ขั้นติดตามและประเมินผล           

- ส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนและ
ครูผูส้อนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

-ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีน 

-ผลกำรแข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอก 

-ผลกำรสอบ O-NET  ของนักเรียน 
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ช้ัน ป. 6 

-ผลกำรสอบ  NT ของนักเรียน 

ช้ัน ป. 3  ด้ำนกำรมีเหตุผล 

-ประเมินกำรใช้หลักสตูรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร ์

 

 

 เนื้อหาสาระ 

 โรงเรียนประถมนนทรีได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรดังต่อไปนี้ 

1. จัดกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์และกิจกรรมวิชำกำร 
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในวันส ำคัญและเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์แข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอก 
4. สอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสอบประเมินผล O-NET  ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6  และ  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  กำรสอบ  NT   
5. ส่งเสริมศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรแสดง  Science  Show    เครื่องร่อน

และโครงงำนวิทยำศำสตร์เพื่อกำรแสดงภำยในโรงเรียนและแข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอก 
6. ให้ควำมร่วมมือกับ  สสวท. ในกำรด ำเนินกำรจัดสนำมสอบตำมโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำง

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
7. มีกำรทดสอบวัดประเมินควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ตำมหลักสูตรทุกเดือน   
8. ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นและจัดซื้อส ำหรับกิจกรรมกำรทดลองไว้ในห้องปฏิบัติกำรทำง

วิทยำศำสตร์ 
9. จัดท ำ  PLC  ของคณะครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  เพ่ือแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียนกำร
สอน 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

งบประมาณโครงการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคมฯ อื่นๆ รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฐำนกิจกรรม 1,000 - - - 1,000 - 

2. ของรำงวัลนักเรียนที่เข้ำร่วมกจิกรรม - - - 1,000 1,000 - 

3. อุปกรณ์กำรฝึกซ้อมกำรแสดง 

  Science  Show 
800 - - - 800 - 

4. เอกสำรสอนเสรมินักเรยีนที่เข้ำร่วม 

   โครงกำร 
500 - - - 500 - 

5. ค่ำด ำเนินกำรสอบตำมโครงกำร 

   อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และ 

    คณิตศำสตร ์

- - 12,000 - 12,000 - 

6.  ซื้อสำรเคมี   อุปกรณ์ส ำหรับกำร
ทดลอง  และสื่อกำรเรยีนกำรสอน 

500 - - - 500 - 

7. ค่ำอุปกรณ์ในกำรท ำโครงงำน 

    วิทยำศำสตร์และเครื่องร่อน 
800 - - - 800 - 

8. อื่นๆ - - - 500 - - 

รวม 3,600 - 12,000 1,500 17,100 - 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 -กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิยำศำสตร์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 -ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนประถมนนทรี 

 -สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 



๕๘ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรเกิดทักษะทำงวิทยำศำสตร์  มีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมแข่งขันทำง
วิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกได้ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กำรสอบประเมินผลระดับชำติ   (O-NET) สูงกว่ำขีดจ ำกัดล่ำงร้อยละ 60 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กำรสอบประเมินผลระดับชำติ   (NT) สูงกว่ำร้อยละ  55 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
5. นักเรียนรู้จักพัฒนำตนเอง  เกิดกำรใฝ่เรียนรู้วิทยำศำสตร์มำกข้ึน  
6. สถำนศึกษำมีหลักสูตรวิทยำศำสตร์ที่มีคุณภำพส่งเสริมให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

การติดตามและการประเมินผล 

- สังเกตจำกพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก 

- สังเกตจำกควำมสนใจของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

- ผลกำรสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  และผลกำรทดสอบระดับชำติ 

- กำรสัมภำษณ์และควำมพึงพอใจ  ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง 

- รำงวัลที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอก 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงกำร 

                         (นำงสำวภัทรพร  ภูบุญทอง) 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงกำร 

                      (นำงสำวทัศนนันท์    เกลี้ยงไธสง) 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงกำร 

                     (นำงสำวนิรำลักษณ์   ศรีบุญเรือง 

      ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                ( นำยชำตรี   นำมคณุ ) 

                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 



๕๙ 

 

 

  

ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิรารัตน์   การะเกษ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา     2561 

๑. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็น

ระบบ กำรวำงแผนและด ำเนินกำรตำมหลักกำรและทฤษฎี โดยใช้กำรบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อย่ำงมีเหตุผล 
สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องรำวต่ำงๆในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และยังเป็นวิชำที่ต้องอำศัยกำร
คิดค ำนวณ เป็นศำสตร์ที่ไม่ได้อำศัยเพียงแค่ควำมรู้ ควำมจ ำ เพียงอย่ำงเดียว แต่ยังจะต้องอำศัยควำมเข้ำใจ และ
ในบำงครั้งอำจต้องวิเครำะห์ และสังเครำะห์อีกด้วย แต่กำรเรียนกำรสอนภำยในห้องเรียนยังไม่สำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนให้สมบูรณ์ครบทุกมิติได้ 

ดังนั้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์จึงจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้        
คณิตศำสตร์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรมดังนี้ คณิตคิดในใจ วำงทุกงำนท่องทุกวัน เพ่ือให้นักเรียน
มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรำยวิชำคณิตศำสตร์
เพ่ิมข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ : 
1.   เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์  
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรำยวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมข้ึน 
3.   เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมสนุกสนำนในกำรเรียน 
4.   เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมมมำกข้ึน 
5.   เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์เข้ำแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรม 

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ด้ำนปริมำณ:   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6  เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 100 
     ด้ำนคุณภำพ  : ผู้เรียนมีควำมรู้ มีกำรพัฒนำตนเองในกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงต่อเนื่อง 

 



๖๐ 

 

4. แนวทางด าเนินงาน      
              1.   น ำเสนอโครงกำรเพื่ออนุมัติ                                                                                                                                          

2.   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน                                                                                                                                         
3.   ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน                                                                                                             
4.   ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน      

 - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำร                                                                                                                                       
- วำงแผน  ก ำหนดกิจกรรมและแนวทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 

          5.   สรุปผลและประเมิน - ติดตำมผล                                                                                                                                                                                                  
- สรุปผลและประเมินผล                                                                                                                                                        
- รำยงำนผล                             

  5. งบประมาณ   

       -   

 ๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   นักเรียนมีทัศนคติและเจตคติท่ีดีต่อวิชำคณิตศำสตร์  
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรำยวิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมข้ึน 
3.   นักเรียนเกิดควำมสนุกสนำนในกำรเรียน 
4.   นักเรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ที่เพ่ิมมมำกข้ึน 

        5.   นักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์เข้ำแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรม 

๗. การติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                               
1. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้เรยีนกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณติศำสตร์ 

2. ผลที่ได้จำกกำรแข่งขัน 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงกำร          

        (นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ)                                              

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                            

 
ลงชื่อ........................................... ผู้อนุมัติโครงกำร 

           (นำยชำตรี   นำมคณุ) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 

 



๖๑ 

 

แผนปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนประถมนนทรี   ปีการศึกษา  2561 
 

กิจกรรม 

รายการปฏิบัติ 

ระยะเวลา 

 

ผู้รับผิดชอบ 

เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.  น ำเสนอโครงกำรเพื่อ
ขออนุมัติ 

            
นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

            นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

3.  ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

            
นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

4. ขั้นตอนในกำร
ปฏิบัติงำน 

4.1 ประชุมชี้แจงวัตถุ 
ประสงค์ของโครงกำร 

             

นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

4.3 วำงแผน  ก ำหนด
กิจกรรมและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละ
กิจกรรมพร้อมก ำหนด
ปฏิทินปฎิบัติงำน 

             

 

ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

๏  ด ำเนินกำรโครงกำร
พัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

            
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์ 

5. สรุปผลและประเมิน             นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

 



๖๒ 

 

กิจกรรมคณิตคิดในใจ 

ล าดับที่ กิจกรรม 

1. ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นจัดเตรียมเอกสำรเพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรมคณิตคิดในใจ 

2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้ฝึกคิดในใจทุกวันก่อนกำรเรียนกำรสอนวิชำ
คณิตศำสตร์ใช้เวลำ 10 – 15 นำที จ ำนวนวันละ 10 ข้อ 

3. ครูผู้สอนท ำกำรตรวจเช็คควำมถูกต้องจำกงำนของนักเรียนแล้วให้คะแนน 

4. ด ำเนินกำรจนครบชั่วโมงเรียน แล้วจัดให้มีกำรสอบแข่งขันในแต่ละระดับชั้นเพื่อหำผู้ที่มี
พัฒนำกำรดีที่สุด 3 ล ำดับแรกรับเกียรติบัตร 

5. ครูน ำผลจำกกำรจัดกิจกรรมคณิตคิดในใจไปสรุปผลเพื่อพัฒนำกะบวนกำรเรียนกำรสอน
ต่อไป 

 

กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน 

ล าดับที่ กิจกรรม 

1. ครูผู้สอนให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นท่องสูตรคูณก่อนหมดชั่วโมงเรียนทุกวัน วันละ 5 นำท ี

2. นักเรียนทุกคนร่วมกันท ำกิจกรรมสูตรคูณพำเพลิน ในกิจกรรมหน้ำเสำธงทุกวันจันทร์ มี
กำรแข่งขันกำรเต้นประกอบเพลงสูตรคูณพำเพลินในแต่ละระดับชั้น 

3. ครูน ำผลจำกกำรจัดกิจกรรมวำงทุกงำนท่องทุกวันไปสรุปผลเพื่อพัฒนำกะบวนกำรเรียน
กำรสอนต่อไป 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจกจิกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

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

ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

 ๔  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด     ๓  หมายถึง  พึงพอใจมาก       ๒  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง    ๑  หมายถึง  
พึงพอใจน้อย 

ข้อที ่ รายการสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

๑ 

สถานที ่

๑.๑   ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี 

    

๑.๒   ระบบเครื่องเสียง     

๒ 

กิจกรรม 

๒.๑   กิจกรรมมคีวำมเหมำะสมกบันักเรียนในทุก
ระดับชั้น 

    

๒.๒   กิจกรรมคณิตคดิในใจ     

๒.๓   กิจกรรมวำงทุกงำนท่องทุกวัน     

๓ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๓.๑   ควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 

    

๓.๒   ควำมรู้ที่ไดจ้ำกครผูู้สอน     

๓.๓   เนื้อหำสำระตรงตำมวัตถุประสงค ์     

๓.๔   ควำมสนุกสนำนเพลดิเพลินจำกกำรท ำกิจกรรม     

๓.๕   นักเรยีนได้รับประสบกำรณต์รงจำกกำรปฏิบัติ
กิจกรรม 

    

๓.๖   เนื้อหำมีประโยชน์ต่อกำรน ำไปประกอบกำรเรียน     

๓.๗   กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะใน
กำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

    



๖๔ 

 

 

 

โครงการ   นิเทศภำยในโรงเรียน 

แผนงาน   วิชำกำร 

ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  นำงเยำวเรศ   อัจจุตมำนัส 

งบประมาณ  1,000   บำท 

ระยะเวลา   1 พฤษภำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

  กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 หมวด 7 ครูคณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มำตรำ 52 ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่เหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง  โดยกำรก ำกับให้
สถำบันที่ท ำหน้ำที่ผลิตและพัฒนำครู  คณำจำรย์รวมทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อม และเข้มแข็งใน
กำรเตรียมบุคลำกรใหม่และกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน  พัฒนำสมรรถนะของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือ
พัฒนำระบบกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  ฉะนั้นกำรนิเทศภำยในเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุง
แก้ไข  ปฏิรูปกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ  โดยอำศัยควำมร่วมมือของบุคลำกรภำยในโรงเรียน  ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน  แนะน ำให้ค ำปรึกษำเพ่ือร่วมมือกันปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมแนวปฏิรูป  ซึ่งจะส่งผล
ต่อนักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีควำมสุข  และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของครูให้บรรลุ
ตำมจุดประสงค์ และบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร  โดยอำศัยกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียน
กำรสอนของครูเป็นกำรช่วยเหลือและสนับสนุน  ส่งเสริมจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียน 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  โรงเรียนประถมนนทรีจึงได้จัดท ำโครงกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
ขึ้น เพื่อช่วยให้กำรท ำงำนของบุคลำกรมีประสิทธิภำพ 

 



๖๕ 

 

2.   วัตถุประสงค์ 

 2.1   เพ่ือส่งเสริมขวัญก ำลังใจของครูให้อยู่ในสภำพที่ดี และเข้มแข็ง  รวมหมู่คณะ 

 2.2   เพ่ือให้ครูพัฒนำกำรสอนของตน 

 2.3   เพ่ือให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ท ำงำนแล้วเสร็จทันเวลำและมีประสิทธิภำพ 

              2.4   เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้เต็มศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

3.   เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมำณ 

   ครู ร้อยละ 80  มีควำมสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  3.2  เชิงคุณภำพ 

                     ครูพัฒนำกำรสอนของตนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ร้อยละ 80 

  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

4.   การด าเนินงานและกิจกรรม 

              

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  2561  2560 2560    2562 2561      งบ 

ประมำณ 

 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.
พ. 

มี.ค.   

1. ขออนุมัติ
โครงกำร 

             1,000 นำงเยำวเรศ   
อัจจุตมำนสั 

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

            -ผู้อ ำนวยกำร  
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-รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

3.  ด ำเนินกิจกรรม 

3.1 กำรเยี่ยมนิเทศ
ช้ันเรียน 

   - จัดท ำแบบนิเทศ
ภำยใน 

 3.2 สังเกตกำร
สอน 

   - จัดท ำแบบ
บันทึกกำรสอน 

            -ผู้อ ำนวยกำร  

-รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

-เพื่อนครูในสำย
ช้ัน 

4. ติดตำมและ
ประเมินผล 

            -รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

5. สรปุรำยงำน
โครงกำร 

            รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

รวม            1,000  
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5. การควบคุมก ากับและติดตามผล 

              

ผู้ประเมิน 

กิจกรรม  2561  2560 2560    2562 2561      ผู้ 

รับผิดชอบ 

 

 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.   

1.นิเทศโครงกำร              

2.รำยงำนโครงกำร            คณะ 

กรรมกำร
ก ำกบั
ติดตำม 

-ผู้อ ำนวยกำร  

-รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

3.สรุปโครงกำร             -เพื่อนครูใน
สำยชั้น 

 

6. งบประมาณ 

1,000  บำท 

 

7. การประเมินผล 

  7.1 ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 
   7.1.1 ครูผู้สอน จัดส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สอน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
   7.1.2 ครูผู้สอน ได้รับกำรนิเทศภำยใน กำรเยี่ยมชั้นเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
    

  7.2 วิธีกำรประเมิน 
7.2.1 กำรสังเกต 
7.2.2 กำรสอบถำม 
7.2.3 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
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    (นายชาตรี    นามคุณ) 

                                                           ผู้อ านวยการโรงเรยีนประถมนนทร ี

 

 

 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   8.1 ครูมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และร่วมกันท ำงำนเป็นหมู่คณะ 

   8.2 ครูสำมำรถพัฒนำกำรสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

          8.3 ครูสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยท ำงำนเสร็จทันเวลำและมีประสิทธิภำพ 

 8.4 นักเรียนมีควำมรู้และทักษะเต็มศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

 

 

     

 

                               ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงกำร 

        (นำงเยำวเรศ   อัจจุตมำนสั) 

                   ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

    ลงช่ือ..............................................................ผูเ้ห็นชอบโครงกำร 

             (นำงสำวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง) 

                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 

    

      ลงช่ือ.............................................................ผู้อนุมตัิโครงกำร 
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ชื่อโครงการ   โครงการสะเต็มศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิรารัตน ์ การะเกษ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง                            

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา     256๑ 

1. หลักการและเหตุผล 
           กำรจัดกิจกรรม STEM Education. ในระดับประถมศึกษำนั้น ถือเป็นกิจกรรมที่สำมำรถปลูกฝังให้
ผู้เรียนได้มีควำมรู้และควำมสำมำรถที่จะด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพในโลกศตวรรษที่  21 ซึ่งเป็นยุคที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น กำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) 
นั้นจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงมำกในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และ
ควำมมั่นคงของประเทศ โดยทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ควรมีดังต่อไปนี้  
           1. กระบวนกำรทำงควำมคิด โดยมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถคิดวิเครำะห์วิจำรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำ 
และตัดสินใจได ้ 
           2. กระบวนกำรในกำรท ำงำน โดยมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรท ำงำนประสำนงำนกันได้เป็น
อย่ำงดี  
           3. เครื่องมือส ำหรับกำรท ำงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรได้  
           4. ทักษะส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ตระหนักถึงกำรเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม และมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรประกอบอำชีพได้  
           ส ำหรับโครงกำรสะเต็มศึกษำโรงเรียนประถมนนทรีนี้ จัดท ำขึ้น เนื่องจำกว่ำโลกของเรำทุกวันนี้มีกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและได้มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันเป็นอย่ำงมำก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่
ใกล้ตัวมนุษย์มำก และสำมำรถน ำพำควำมเสียหำยมำสู่มนุษย์ได้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรเรียนรู้ 
กำรเตรียมตัวเพ่ือป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้น ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ รวมไปถึงกำรด ำรงชีวิตเมื่อเกิดปัญหำ
ขึ้นแล้ว และกำรฟื้นฟู เพ่ือให้กลับคืนสู่สภำวะปกติได้อย่ำงรวดเร็ว ส ำหรับโครงกำร สะเต็มศึกษำโรงเรียนประถม
นนทรีนั้นจะต้องอำศัยกำรบูรณำกำรควำมรู้ทั้ง 4 แขนง อันได้แก่ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์ นอกจำกนี้สำมำรถเพ่ิมในส่วนของศิลปะและดนตรีได้ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือใช้หลักกำร “สะ
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เต็มศึกษำ” (STEM Education) มำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน และน ำไปสู่กำรพัฒนำต่อยอด
ควำมรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ  

 

2.วัตถุประสงค์ : 
      2.1   เพ่ือให้นักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษำ” (STEM Education) มำกยิ่งขึ้น และมี
ทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี  
      2.2 เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ ในเชิงบูรณำกำรควำมรู้ทั้ง 4 แขนง มำเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำ สถำนกำรณ์
ปัญหำในชีวิตจริง (Project based learning) โดยสำมำรถคิดวิเครำะห์วิจำรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำ  
      2.3 เพ่ือสนับสนุนกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดค้นผลงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี ภำยใต ้“สะเต็มศึกษำ” (STEM Education) น ำไปสู่กำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
      2.4 เพ่ือปลูกฝังให้เยำวชนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรท ำงำนประสำนงำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี 
ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
      2.5 เพ่ือให้เยำวชนนั้นมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นวิทยำกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืน 
 

3.   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ด้ำนปริมำณ    : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 จ ำนวน  400 คน เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 
    ด้ำนคุณภำพ   : ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ และใช้ทักษะกระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้และมีกำร

พัฒนำตนเองในกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
๔. แนวทางด าเนินงาน      

              1.   น ำเสนอโครงกำรเพื่ออนุมัติ                                                                                                                                          
2.   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน                                                                                                                                         
3.   ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน                                                                                                             
4.   ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน      

  -   ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำร                                                                                                                                       
 -   วำงแผน  ก ำหนดกิจกรรมและแนวทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 
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          5.   สรุปผลและประเมิน - ติดตำมผล                                                                                                                                                                                                  
-   สรุปผลและประเมินผล                                                                                                                                                        
-   รำยงำนผล    

         ๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

       16 พฤษภำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562 

  ๖. งบประมาณ   

       -  ๕,000  บำท                                                                                                                                                                         

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๗.1   นักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษำ” (STEM Education) มำกยิ่งขึ้น และมีทัศนคติท่ีดี
และตระหนักถึงควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี  
      7.2  ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ ในเชิงบูรณำกำรควำมรู้ทั้ง 4 แขนง มำเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำ สถำนกำรณ์ปัญหำ
ในชีวิตจริง (Project based learning) โดยสำมำรถคิดวิเครำะห์วิจำรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำ  
      7.3  สนับสนุนกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดค้นผลงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 
ภำยใต ้“สะเต็มศึกษำ” (STEM Education) น ำไปสู่กำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม  
      7.4  ปลูกฝังให้เยำวชนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรท ำงำนประสำนงำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี ได้มี
โอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
      7.5   เยำวชนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นวิทยำกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศท่ียั่งยืน  
 
๘. การติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                                

1.   แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียน ในกำรท ำกิจกรรม STEM Education.                                                                                                             
         2.   แบบประเมินชิ้นงำน  
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงกำร          

       (นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ) 

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 
  ลงชื่อ........................................... ผู้อนุมัตโิครงการ 

               (นำยชำตรี   นำมคุณ) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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แผนปฏิบัติงาน โครงการสะเต็มศกึษาโรงเรียนประถมนนทรี 

ปีการศึกษา  25๖๑ 
 

 

กิจกรรม 

รายการปฏิบัติ 

ระยะเวลา 

 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 

 
1.  น ำเสนอโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัต ิ

          
นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

          นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

3.  ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

          นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

ครูประจ ำช้ัน 

4. ข้ันตอนในกำรปฏิบตัิงำน 

4.1 ประชุมชี้แจงวัตถุ ประสงค์
ของโครงกำรและอบรมพัฒนำ
ครูผูส้อน 

          

นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

ครูประจ ำช้ัน 

 
4.2 วำงแผน  ก ำหนดกิจกรรม
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน
แต่ละกิจกรรมพร้อมก ำหนด
ปฏิทินปฎิบัติงำน 

          

5. ด ำเนินกำรโครงกำรสะเต็ม
ศึกษำโรงเรยีนประถมนนทร ี

          นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 

ครูประจ ำช้ัน 

5. สรุปผลและประเมิน            

นำงนิรำรัตน์   กำระเกษ 
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โครงการ   การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
แผนงาน   บริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวชลรัตน์  กอหำญ 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ  …………………………………………………………………………… 
    จุดเน้นที่ผู้เรียน  …………………………………………………………. 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ …………………………………………………………………………………. 
สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานด้านผู้เรียน  มำตรฐำนที่…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงการ  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑.  หลักการและเหตุผล  

ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนประถมนนทรี จ ำเป็นต้องจัดให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้เกิดควำมรู้คู่
คุณธรรม  เพ่ือให้เป็นคนดีมีคุณภำพและเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์  ถือเป็นภำรกิจหลักของกำรจัดกำรศึกษำ  
ซึ่งกำรที่จะให้โรงเรียนแต่ละแห่งได้พัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพนั้น   นอกจำก
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูผู้สอน  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จะเน้นกระบวนกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนแล้ว  
ยังจ ำเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะทำงวิชำกำรของตนเองออกมำในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม  ดังนั้น  กำรจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร  จึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพทำงวิชำกำรตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
และใช้เป็นเครื่องชี้วัดประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียน  อันจะเป็นผลท ำให้เกิด
กำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑  เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพทำงวิชำกำรโดยน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ

มำใช้ในกำรปฏิบัติจริงในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 
 ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียน  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยน 
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เรียนรู้ประสบกำรณ์ทักษะทำงวิชำกำร  และมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของโรงเรียนประถมนนทรี 
 ๒.๔  เพ่ือประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  กิจกรรม  และผลงำนทำงวิชำกำร 
ของโรงเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
 ๒.๕  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและครูผู้สอน 
 
๓.  เป้าหมาย         

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ตัวแทนนักเรียนจำกโรงเรียนประถมนนทรีจ ำนวน ๑๗๐ คน 

 -  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนประถมนนทรีจ ำนวน 
              ๓๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมงำนมหกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรมีควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   

- ผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทักษะทำง
วิชำกำรและมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   
 

๔.  วิธีด าเนินงาน  
๔.๑  เสนอโครงกำร (Plan) เดือน  พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
๔.๒  ประชุมชี้แจง (Plan)  เดือน  สิงหำคม  ๒๕๖๑ 
๔.๓  แต่งตั้งคณะท ำงำน (Plan)       เดือน  สิงหำคม  ๒๕๖๑ 
๔.๔  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (Do) กันยำยน  ถึง  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
๔.๕  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (Check) พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
๔.๖  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร (Act) ธันวำคม  ๒๕๖๑ 

 
แผนปฏิบัติการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ดูหนังสือแจ้งประกำศรำยละเอียดกำรแข่งขันจำก สพป.กทม. กันยำยน  ๒๕๖๑ 
๒. ประชำสมัพันธ์ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรยีนทรำบ กันยำยน ๒๕๖๑ 
๓. รับลงทะเบยีนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ กันยำยน-ตุลำคม ๒๕๖๑ 
๔. ตรวจสอบรำยชื่อ แก้ไข ตุลำคม ๒๕๖๑ 
๕. พิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำแข่งขันระดับเขต ตุลำคม ๒๕๖๑ 
๖. สิ้นสุดกำรปิดระบบกำรลงทะเบียนนักเรียน/คร ู ตุลำคม ๒๕๖๑ 
๗. จัดกำรแข่งขันระดับเขตพื้นที ่ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
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๘. ประกำศผลกำรแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
๙. พิมพ์เกียรติบตัรกำรแข่งขัน ตั้งแต่  พฤศจิกำยน เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ  แผนปฏิบัติกำรหรือข้ันตอนกำรด ำเนินงำนอำจเปลี่ยนแปลงตำมประกำศของเขตพ้ืนที่ 
๕.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ  

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ ถึง  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนประถมนนทรี 

 
 
๖.  งบประมาณในการด าเนนิงาน 
      - รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ที ่ รายละเอยีดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 
๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๓,๐๐๐ 
๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๔,๐๐๐ 
๓. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (รวมดนตรี) ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๖,๐๐๐ 
๔. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๓,๐๐๐ 
๕. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๓,๐๐๐ 
๖. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๔,๐๐๐ 
๗. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๓,๐๐๐ 
๘. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๑,๐๐๐ 
๙. ปฐมวัย ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๒,๐๐๐ 

๑๐. เรียนร่วม (กำรศึกษำพิเศษ) ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ๑,๐๐๐ 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สามหม่ืนบาทถ้วน) ๓๐,๐๐๐ 

 
๗.  การประเมินโครงการ  

๑.  สังเกตพฤติกรรม 
๒.  กำรสอบถำมควำมคิดเห็นด้วยแบบสอบถำม 
๓.  จำกแบบประเมินผลโครงกำร 

๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๘.๑  นักเรียนได้แสดงศักยภำพทำงวิชำกำรในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม  
๘.๒  นักเรียน  ครู  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประสบกำรณ์ทักษะวิชำกำร  และมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
๘.๓  นักเรียน  ครู  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำน ำประสบกำรณ์ท่ีได้รับ 
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ไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำงำนและยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  
๘.๔  โรงเรียนได้ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  กิจกรรม  และผลงำนวิชำกำร              
๘.๕  โรงเรียนประถมนนทรีจัดกำรศึกษำได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และเป็นที่รู้ยอมรับของสังคมทั่วไป 

ผู้เสนอโครงกำร                                                   ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

     ลงชื่อ……………………………………………….                     ลงชื่อ……………………………………………… 
   (นำงสำวชลรัตน์  กอหำญ)                                            (นำยชำตรี  นำมคุณ) 
     ครูโรงเรียนประถมนนทรี                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

ลักษณะของโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางสาวสนธยา    คันธาวัฒน์  

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

1.หลักการและเหตุผล 
           วิชำภำษำไทยเป็นวิชำที่เน้นทักษะ กำรฟัง พูด อ่ำน เขียน และกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภำพในกำรสื่อสำร จำกกำรประเมินผลของครูประจ ำวิชำภำษำไทยในชั้นเรียนที่ผ่ำนมำของนักเรียน 
พบว่ำ มีนักเรียนจ ำนวนมำกที่ยังไม่สำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ตำมเกณฑ์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยจึงจัดให้มีกำรคัดกรองนักเรียน จ ำแนกเป็นกลุ่ม เพ่ือสอนซ่อมเสริม
กลุ่มที่อ่อน และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตลอดจนได้มีส่วนร่วมในกำรแข่งขันด้ำนทักษะ
วิชำกำร มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และเผยแผ่ภำษำไทยสืบต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือช่วยแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก ส ำหรับกลุ่มนักเรียนอ่อน 
    2.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ส ำหรับกลุ่มนักเรียนเก่งได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมรักและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ภำษำไทย 
3.เป้าหมาย 
   3.1   เชิงปริมาณ 
        นักเรยีนชั้นประถมศึกษำปีที่    1  – 6        จ ำนวน     418        คน 
    3.2   เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ   80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6   
4.  สถานที่ด าเนินการ 
        ห้องสมุด และ ห้องเรียน 

 
5. ระยะเวลาในการด าเนินการ 



๗๘ 

 

           พฤษภาคม  2560  -  กุมภาพันธ์  2561 

  6.  วิธีการด าเนินการ 

      6.1  จัดเตรียมแบบทดสอบกำรอ่ำนเพ่ือคัดกรองนักเรียน 
      6.2  ครูประจ ำวิชำ คัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียน 
      6.3  สร้ำงนวัตกรรมและจัดสอนเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อนหลังเวลำเลิกเรียน 
       6.4   จัดกิจกรรมกำรเขียนไทยและวิเครำะห์ข้อสอบทุกชั่วโมงในเวลำเรียนตำมตัวชี้วัด

ภำษำไทยในแต่ละช่วงชั้น 
       6.5   จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภำษำไทยและแข่งขันทักษะด้ำนวิชำกำร 
       6 .6 ด ำเนินกำรสอบโดยใช้เครื่องมือและประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน        

ของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำตลอดปีกำรศึกษำ  
       6. 7  ทดสอบและวิเครำะห์ประเมินผลหำแนวทำงในกำรปรับปรุงและแก้ไขในครั้งต่อไป 
       6 .8  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

7.   แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมแบบทดสอบกำรอ่ำนเพื่อคัดกรอง
นักเรียน 

พฤษภำคม ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

2.  ครูประจ ำวิชำ คัดกรองและจัดกลุ่ม
นักเรียน 

พฤษภำคม ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

3. จัดสอนเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อนหลังเวลำเลิก
เรียน 

พฤษภำคม ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

4. จัดกิจกรรมกำรเขียนไทยและวิเครำะห์
ข้อสอบทุกชั่วโมงในเวลำเรียน 

พฤษภำคม ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

5. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 และวันภำษำไทย 

มิถุนำยน 
กรกฎำคม 

ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

6. ด ำเนินกำรสอบโดยใช้เครื่องมือและ
ประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน  ตลอดปีกำรศึกษำ ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

6. ทดสอบและวิเครำะห์ประเมินผลหำ
แนวทำงในกำรปรับปรุงและแก้ไขในครั้งต่อไป 

กุมภำพันธ์ ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

7. สรุปผลกำรด ำเนินงำน มีนำคม ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

8.   งบประมาณ 

        600   บำท 
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9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนเกิดควำมรักและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ภำษำไทย 
9.2 นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมเกณฑ์  
9.3 นักเรียนที่เก่งได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงเต็มศักยภำพ 
 
 
ลงชื่อ.............................................                                  ลงชื่อ................................................ 
      ( นำงสำวสนธยำ  คันธำวัฒน์  )                                        (นำยชำตรี    นำมคุณ) 

           หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ระยะสั้น) 

เพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ  (NT/O-NET) 

ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

โรงเรียนประถมนนทรี 

1. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาพื้นฐานระดับชาติ NT/O-
NET 

2. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยเร่งด่วนในเรื่องกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมสัมพันธ์กัน 
เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำ และสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมีทักษะที่จ ำเป็น ส ำหรับศตวรรษท่ี 21 โดยกำรอ่ำนออกเขียนได้ถือว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น ประกอบกับกำรมุ่งให้มีกำรยกระดับคุณภำพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ ในกลุ่ม
สำระหลักมีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ประกอบกับ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ โรงเรียนประถมนนทรี มี
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนกำรค ำนวณและด้ำนเหตุผล นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ต่ ำ
กว่ำระดับชำติ และพบว่ำมีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ต่ ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับชำติในบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  จำกผลกำรประเมินคุณภำพผลสัมฤทธิ์ดังกล่ำว จึงเป็นภำระส ำคัญของโรงเรียนที่จะต้องหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำเพ่ือพัฒนำกระบวนกำร พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนกำรค ำนวณ และด้ำนเหตุผล 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 อันจะน ำไปสู่คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษำธิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ และยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นโรงเรียนประถมนนทรี 
จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพ่ือกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-NET) เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
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3.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำน
กำรคิดค ำนวณ และด้ำนเหตุผลให้สูงขึ้น  

3.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียนชั้น ป.
6 ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระ  

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ           

     4.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล  

(สอบ NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

     4.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (สอบ O-Net) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำ 

ปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

5.  เป้าหมาย 

  5.1 ประชุมชี้แจงกำรเตรียมควำมพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน   

(สอบ NT/O-Net) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

5.2  จัดสอบ Pre O-Net นักเรียนทุกคน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ Pre-NT นักเรียนทุกคน ใน 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

5.3  ประชุมชี้แจงเตรียมควำมพร้อมกำรสอบและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และ 
ด้ำนเหตุผล (สอบ NT) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   

5.4  นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบระดับชำติ (O-Net) และกำรน ำผลกำรสอบ  
Pre O-Net / Pre-NT ไปวำงแผนพัฒนำนักเรียนรำยบุคคล  
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6.วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
และจัดท ำฐำนข้อมูล 

 

 

- น ำผลกำรสอบสอบ NT /O-Net  

ปี 2560  ไปใช้วำงแผนพัฒนำ และ
ออกแบบกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

ตุลำคม 

คณะครูที่
เกี่ยวข้อง 

 

2.กำรสร้ำงควำมตระหนักสื่อสำร 
และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

1. ประชำสัมพันธ์ผลกำรสอบระดับ 

ชำติทั้ง 2 ลักษณะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทรำบ 

2. วำงแผนด ำเนินกำรตำมแนวทำง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
นักเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
และผู้ปกครองนักเรียน ให้เข้ำใจและ
ตระหนักในควำมส ำคัญ 

พฤศจิกำยน 

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

3.กำรพัฒนำครูและบุคลำกร 

ที่เก่ียวข้อง 

 

1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ำควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรสร้ำงเครื่องมือชนิดต่ำงๆ
ไปใช้ในกำรพัฒนำระบบงำนวัดผล
ประเมินผลในระดับชั้นเรียน  

2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ำควำมรู้ไป
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

3. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบกำร
สอนเพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มี

พฤศจิกำยน 

ถึง 

มีนำคม 

คณะครูที่
เกี่ยวข้อง 
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ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเขียนเพื่อ
กำรสื่อสำร(อ่ำนเข้ำใจ) 

4. จัดตำรำงสอนติว (NT/O-NET) ให้
ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ที่สอบ (NT/O-NET) 

4.กำรก ำกับ  ติดตำม และกำร
ด ำเนินกำร 

1. ใช้กำรนิเทศภำยในเป็นเทคนิคใน
กำรขับเคลื่อนคุณภำพผลสัมฤทธิ์ใน
โรงเรียน 

2. ให้ขวัญและก ำลังใจครู บุคลำกร
ในโรงเรียน 

มีนำคม 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
และฝ่ำย
วิชำกำร 

 

7.รายละเอียดงบประมาณ 

   7.1 งบประมำณจ ำนวน 20,000 บำท 

   7.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดท ำฐำนข้อมูล 
ค่าใช้จ่าย 
1. ประชุมชี้แจงวิเครำะห์ และน ำผลกำรประเมิน  NT/O-NET ไปใช้วำงแผน  
    ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปี 2561 

 

 

- 

กิจกรรมที่ 2 กำรสร้ำงควำมตระหนักสื่อสำร และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ค่าใช่จ่าย 
1. ประชำสัมพันธ์ผลกำรสอบระดับชำติทั้ง 2 ลักษณะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 

2. ประชุมวำงแผนด ำเนินกำรตำมแนวทำงยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่   
    ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  นักเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง      
    นักเรียน ให้เข้ำใจและตระหนักในควำมส ำคัญ 
 

- 
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กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช่จ่าย 
1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงเครื่องมือชนิดต่ำงๆไปใช้ในกำร 

    พัฒนำระบบงำนวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียน  

2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำยน ำควำมรู้ควำมเข้ำในไปใช้ออกแบบกำรสอนเพ่ือ   

    พัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเขียนเพื่อกำรสื่อสำร(อ่ำนเข้ำใจ) 

 

 

 

2,000 บำท 

 

 

กิจกรรมที่ 4  กำรวำงระบบสนับสนุน ส่งเสริม และสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ค่าใช่จ่าย 
- จัดตำรำงติวเข้ม (NT/O-NET)ภำยในโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำง 
  กำรเรียน (NT/O-NET)  
- ค่ำเอกสำร , วัสดุ/อุปกรณ ์
- ค่ำอำหำรกลำงวัน/สร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

 

 

18,000 บำท 

กิจกรรมที่  5   กำรก ำกับ  ติดตำม และวำงแผนกำรด ำเนินกำร 
ค่าใช่จ่าย 
 - ฝ่ำยวิชำกำรด ำเนินกำรก ำกับ และติดตำมเพ่ือหำแนวทำงวำงแผนด ำเนินกำรส่งเสริม   
   ปรับปรุง ในกำรด ำเนินกำร 
 

 

- 

รวม 20,000 

 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

    8.1 โรงเรียนประถมนนทรี มีผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติสูงขึ้น (NT/O-NET)  

    8.2 ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบกำรสอนเพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเขียนเพ่ือกำร
สื่อสำร 

    8.3 ครูและบุคลำกรที่เก่ียวข้องในสังกัดได้แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับ 

         ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
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          ผู้เสนอโครงกำร  

ลงชื่อ  .........................................................                            

          (นำงสำวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง) 

         ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนวิชำกำร 

     

 

 

 ผู้อนุมัติโครงกำร 

  ลงช่ือ............................................................ 

                 (นำยชำตรี  นำมคณุ) 

        ต าแหน่ง ผู้อ ำยวนกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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(แผนระยะยาว) 

โครงการ    ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  

         โรงเรียนประถมนนทรี 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  งำนวิชำกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงสำวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง และบุคลำกร 

ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภำคม 2561 – มกรำคม 2562 

สอดคล้องกับนโยบาย   ยุทธศำสตร์ที่ 1: หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

                            ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกัน และกำรพัฒนำมำตรฐำน 

        กำรศึกษำ 
      

1.  หลักการและเหตุผล       

กระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยเร่งด่วนในเรื่องกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมสัมพันธ์กัน เพ่ือให้
ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำ และสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมีทักษะที่จ ำเป็น ส ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยกำรอ่ำนออกเขียนได้ถือว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ตนเองและกำรเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น ประกอบกับกำรมุ่งให้มีกำรยกระดับคุณภำพนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำร
ทดสอบระดับชำติ ในกลุ่มสำระหลักมีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ  3 ประกอบกับ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
โรงเรียนบ้ำนท่ำหลวง มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนกำรค ำนวณและด้ำนเหตุผล นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ต่ ำกว่ำระดับชำติ และพบว่ำมีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (สอบ O-NET) ชั้น
ประถมศึกษำปีที ่6 ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับชำติในบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   

จำกผลกำรประเมินคุณภำพผลสัมฤทธิ์ดังกล่ำว จึงเป็นภำระส ำคัญของ โรงเรียนประถมนนทรี จึงต้องหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำเพ่ือพัฒนำกระบวนกำร พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนกำรค ำนวณ และด้ำนเหตุผล 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
(4กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 อันจะน ำไปสู่คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2560 ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำน
กำรศึกษำ และยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นโรงเรียนบ้ำนดีลัง จึงได้จัดท ำ
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โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพ่ือกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-NET) เพ่ือพัฒนำผู้เรียน
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนกำรคิด
ค ำนวณ และด้ำนเหตุผลให้สูงขึ้น   

2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ให้
สูงขึ้น          

      2.3 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 เรื่อง กำรสอนอ่ำนเขียนเพื่อกำรสื่อสำร (อ่ำนเข้ำใจ) 
 
3.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล  

(สอบ NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

 3.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (สอบ O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำ 

ปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

      3.3 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

      3.4 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถออกแบบกำรสอนเพ่ือให้
นักเรียน  มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเขียนเพื่อกำรสื่อสำร (อ่ำนเข้ำใจ)  

     4.  เป้าหมาย 

      4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์และน ำผลกำรประเมิน NT/O-NET ไปใช้วำงแผนยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำปี 2561 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6  

      4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ระดับ            
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในเรื่องต่อไปนี้ 

  4.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
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  4.2.2 กำรจัดตำรำงอบรมเพ่ือยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

       4.3 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และวิจัยผลกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

 

5. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กำรวิเครำะห์ผล
กำรประเมินและจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 

 

- น ำผลกำรสอบสอบ NT /O-Net  

ปี 2560  ไปใช้วำงแผนพัฒนำ และออกแบบ
กำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

พฤษภำคม 

คณะครูที่
เกี่ยวข้อง 

 

2. กำรสร้ำงควำม
ตระหนักสื่อสำร และ
สร้ำงควำมเข้ำใจแก่
ผู้เกีย่วข้อง 

 

1. ประชำสัมพันธ์ผลกำรสอบระดับชำติทั้ง   

    2 ลักษณะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 

2. วำงแผนด ำเนินกำรตำมแนวทำงยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่  ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  นักเรียน  
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง
นักเรียน ให้เข้ำใจและตระหนักในควำมส ำคัญ 

พฤษภำคม 

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

3. กำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรสร้ำงเครื่อง 

มือชนิดต่ำงๆไปใช้ในกำรพัฒนำระบบงำนวัดผล
ประเมินผลในระดับชั้นเรียน  

2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ำควำมรู้ไปพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

กรกฎำคม 

ถึง 

สิงหำคม 

คณะครูที่
เกี่ยวข้อง 

 



๘๙ 

 

3. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบกำรสอนเพ่ือ
พัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
เขียนเพ่ือกำรสื่อสำร(อ่ำนเข้ำใจ) 

4. จัดตำรำงสอนติว(NT/O-NET) ให้ครูผู้สอน
ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สอบ (NT/O-
NET) 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการของโรงเรียน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. กำรก ำกับ  ติดตำม และ
กำรด ำเนินกำร 

1. ใช้กำรนิเทศภำยในเป็นเทคนิคในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

2. ให้ขวัญและก ำลังใจครู บุคลำกรใน
โรงเรียน 

สิงหำคม 

ถึง 

กันยำยน 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
และฝ่ำย
วิชำกำร 

 

6.รายละเอียดงบประมาณ 

    6.1 งบประมำณจ ำนวน 20,000 บำท 

    6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดท ำฐำนข้อมูล 
ค่าใช้จ่าย 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์ และน ำผลกำรประเมิน  NT/O-NET ไปใช้
วำงแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปี 2561 
    

 

 

- 

กิจกรรมที่ 2  กำรสร้ำงควำมตระหนักสื่อสำร และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ค่าใช่จ่าย 
    - ประชุมเชิงชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
     

 

- 
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กิจกรรมที่ 3  กำรพัฒนำครูและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

ค่าใช่จ่าย 
1.จัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำครูด้ำนกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลใน 
ระดับชั้นเรียนใน  7 เรื่อง ต่อไปนี้           

          1.1 กำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือวินิจฉัยผู้เรียน  

          1.2 กำรสร้ำงข้อสอบแบบเลือกตอบ 

          1.3 กำรสร้ำงแบบทดสอบแบบอัตนัย กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินภำคปฏิบัติ    

          1.4 กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินควำมสำมำรด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำน
เหตุผล 

  2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำย เรื่อง กำรออกแบบกำรสอน      
เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร(อ่ำนเข้ำใจ) 

 

 

 

2,000 บำท 

 

กิจกรรมที่ 4  กำรวำงระบบสนับสนุน ส่งเสริม และสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ  
ค่าใช่จ่าย 
  - ประชุมปฏิบัติกำรถอดองค์ควำมรู้และประกำศเกียรติคุณครู นักเรียน 
  - ค่ำใช้สอย (อำหำร / อำหำรว่ำง) และค่ำเอกสำร 

 

 

18,000 บำท 

กิจกรรมที่  5   กำรก ำกับ  ติดตำม และวำงแผนกำรด ำเนินกำร 
   

 

- 

รวม 20,000 บาท 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติสูงขึ้น (NT/0-NET) และเป็นแนวทำงในกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

7.2 ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบกำรสอนเพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเขียนเพ่ือกำร
สื่อสำร (อ่ำนเข้ำใจ) 

       7.3 ครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในได้แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

 

         ผู้เสนอโครงกำร  

ลงชื่อ  .............................................................
          (นำงสำวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง) 

        ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนวิชำกำร 

     

 

 

ผู้อนุมัติโครงกำร 

  ลงช่ือ............................................................ 

                   (นำยชำตรี  นำมคุณ) 

        ต าแหน่ง ผู้อ ำยวนกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกก ำลังประสบกับปัญหำวิกฤตพลังงำน ขณะที่ควำมต้องกำร
พลังงำนไฟฟ้ำของประเทศเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งภำรกิจของ กฟผ. คือกำรสร้ำงควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ ของ
ประเทศและจัดหำไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน นั่นหมำยถึง กฟผ. จะต้องขยำยก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่มักประสบกับปัญหำ กำรต่อต้ำนจำกประชำชนในพ้ืนที่
และไม่ได้รับกำรยอมรับจำกกลุ่มอนุรักษ์ต่ำง 

เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนมีอุปนิสัยในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกำรเรียนรู้จำก
กำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยควำมสนุกสนำนเพ่ือให้เกิดทัศนคติในกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด ปฏิบัติ จน
เป็นปกตินิสัย และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนกำรส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงำนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตระหนักถึงคุณค่ำของพลังงำนและใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของประเทศ 
และสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยั่งยืน จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่
โรงเรียนสีเขียวเพ่ือสร้ำงนิสัยกำรรักษ์พลังงำนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 
 

จุดประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีเขียว  
 1. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้คุณค่ำและรักษำสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยำวชน
ของชำติและให้มีกำรปฏิบัติเป็นปกตินิสัย  
 2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ ให้เกิดกำรพัฒนำทำงควำมคิดของผู้เรียน 
 3.เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำของพลังงำนให้เกิดกับผู้เรียน 
 

เป้าหมาย 

 นักเรียนชั้นอนุบำล 1-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนประถมนนทรี 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. นักเรียนมีทัศนคติกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้คุณค่ำและรักษำสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยำวชนของชำติ   
    และให้มีกำรปฏิบัติเป็นปกตินิสัย  
2. ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ 
3.ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่ำของพลังงำนมำกข้ึน 
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วิธีการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงกำร 
2. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
3. ด ำเนินกำรตำมแผนโครงกำร 
4.วัดและประเมินผล 
 5.ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ 
 

ระยะเวลา 16 พฤษภำคม 2561- 31 มีนำคม 2565 
 
งบประมาณ 
 7,000  บำท 
 
สถานที ่
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนประถมนนทรี 
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งาน/โครงการ พัฒนาการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ  …….. 
         จุดเน้นที่ผู้เรียน  ………. 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ  ……. 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
มำตรฐำนด้ำนผู้เรียน        มำตรฐำนที่  ……….  
 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 ภำษำต่ำงประเทศเป็นสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำนซึ่งก ำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยมุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภำษำต่ำงประเทศ สำมำรถใช้
ภำษำต่ำงประเทศ สื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แสวงหำควำมรู้ ประกอบอำชีพ และศึกษำต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องรำวและวัฒนธรรมอันหลำกหลำยของประชำคมโลก และสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ย่อย    ดังนี้ 
 1.1 กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ (English Camp) 

 1.2 กิจกรรมวันคริสต์มำส 

          1.3 ติววชิำกำรแบบเข้มเพ่ือพัฒนำควำมรู้ และทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
          1.4 ตะลุยศัพท์ 
   1.5 กิจกรรมเพลงภำษำอังกฤษ 

2. ความหมายและขอบข่าย 

 การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง 
โดยเน้นกระบวนกำรกลุ่มและกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน อีกทั้งยังปลูกฝังเจตคติที่ดี
ต่อภำษำ โดยจัดเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  
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 กิจกรรมวันคริสต์มาส  หมำยถึง  กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ  รูปแบบกำรจัดกิจกรรมโดยกำรให้ควำมควำมรู้จัด 
กำรแสดงนิทรรศกำรย่อย  เชิญวิทยำกร กำรแสดงผลงำนของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบำล และชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 1  -  6  และนักเรียนกำรศึกษำพิเศษ 

 ติววิชาการแบบเข้มเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
      กิจกรรมติววิชำกำรภำษำอังกฤษแบบเข้ม หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมวิชำกำรเพ่ือพัฒนำควำมรู้ 
ทักษะภำษำอังกฤษ  และสรุปองค์ควำมรู้ที่นักเรียนได้เรียนมำแล้ว ในรูปแบบของกำรจัดสอนเสริม 
ทำงวิชำกำรท้ังนี้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และเจตคติที่ดีต่อ  
กำรเรียนภำษำอังกฤษ 

   กิจกรรมตะลุยค าศัพท์ 
  กำรท ำบัญชีค ำศัพท์ส ำคัญให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 และมีกำรประเมินผลด้ำนควำมรู้
ค ำศัพท์โดยกำรท่อง และเขียนค ำศัพท์ทุกวัน 
   กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ 
   กิจกรรมบูรณำกำรภำอังกฤษกับวิชำดนตรี เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำน 
กำรร้องเพลงฝึกหัดกำรร้องเพลงตำมบทเพลงและเรียนรู้ควำมหมำยค ำศัพท์ ส ำนวน และประโยค จำกบท
เพลงภำษำอังกฤษ คัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรร้องเพลงเข้ำแข่งขันประกวด หรือร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน อีกท้ังเข้ำร่วมกิจกรรม Morning English 
 การจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  
   กำรจัดหำสื่อ  อุปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียน 

 กิจกรรมอ่ืน หมำยถึง กิจกรรมจำกหน่วยงำนภำยนอก ที่เข้ำมำร่วมจัดกิจกรรมด้ำน 
กำรพัฒนำส่งเสริมภำษำอังกฤษ  

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้น ำบทสนทนำภำษำอังกฤษมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันเพ่ือ 

กำรสื่อสำร 

 2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

 3. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนสนับสนุนให้เด็กกล้ำแสดงออกในทำงที่ถูกต้อง 
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 4.  เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกับกลุ่มกำร
เรียนรู้อื่นได้ 

 5. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 

 6.  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภำษำจำกเจ้ำของภำษำ 

 7. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่กำรเรียนภำษำอังกฤษ 
            8. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษที่บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และกำรใช้
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 

   9. เพื่อจัดหำสื่อ  อุปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
4. เป้าหมาย 

 4.1 เชิงปริมำณ 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 เข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำร พัฒนำกำรเรียน 

กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

 4.2 เชิงคุณภำพ 

 นักเรียนร้อยละ 100 สำมำรถน ำภำษำอังกฤษมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 นักเรียนร้อยละ 100 สำมำรถมีประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

 นักเรียนร้อยละ 100 กล้ำแสดงออกในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

 นักเรียนร้อยละ 100 สำมำรถแสวงหำควำมรู้ และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกับกลุ่ม 

      กำรเรียนรู้อ่ืน 

 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 

 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษโดยเจ้ำของภำษำ 

 นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคติที่กำรเรียนภำษำอังกฤษ 

ครูผู้สอนมีเครื่องมือที่สะดวกและทันสมัยใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 4.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 4.2  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 4.3  ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 

 4.4  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 4.5  สรุปผลกำรจัดกิจกรรม 

5. งบประมาณโครงการ 
      5.1 เงินอุดหนุนรำยหัว 
    5.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
       5.3  เงินสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ และสวัสดิกำรโรงเรียน 

 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ฝ่ำยบริหำร / กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร/ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ/วิทยำกรภำยนอก/
ครูประจ ำชั้น และครูพิเศษ 

7. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 

ล ำดับที่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีควำมพอใจ
ในกำรร่วมกิจกรรม  

สอบถำม 

สังเกต 

แบบประเมิน 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 8.1 นักเรียนสำมำรถน ำภำษำอังกฤษมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 8.2 นักเรียน มีประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

 8.3 นักเรียนกล้ำแสดงออกในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

 8.4 นักเรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู้ และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกับกลุ่มกำรเรียนรู้อื่น 
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 8.5 นักเรียนได้เรียนรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 

 8.6 นักเรียนได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษโดยเจ้ำของภำษำ 

 8.7 นักเรียนมีเจตคติที่กำรเรียนภำษำอังกฤษ 

  8.8 ครูผู้สอนมีเครื่องมือที่สะดวกและทันสมัยใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
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กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 

กลุ่มงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2 

จุดเน้นที่  2.2, 2.6, 2.7 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ 2 

สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 5,6 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ 

__________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 กำรจัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยภำษำอังกฤษ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์
ตรงเพ่ือพัฒนำทักษะทำงภำษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันโดยเน้นกระบวนกำรกลุ่มและ
กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน อีกทั้งยังปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ ตำมนโยบำย
โรงเรียนเครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ ศูนย์ PEER โรงเรียน
พระต ำหนักสวนกุหลำบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่ง
ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรูปแบบสองภำษำ English Bilingual Education เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยเน้นกำรเชื่อมโยงเนื้อหำวิชำต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกลำง  
ความหมาย/ขอบข่าย 

 กำรเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงโดยเน้น
กระบวนกำรกลุ่มและกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน อีกทั้งยังปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อภำษำ
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ รูปแบบกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. กำรใช้กิจกรรมสันทนำกำรในรูปแบบของเพลง และเกมภำษำอังกฤษ ซึ่ง 
เน้นที่มีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยที่เหมำะสมกับธรรมชำติของนักเรียนระดับประถมศึกษำ  
   2. กำรใช้กิจกรรมเกม เพลง กิจกรรม Active Learning เพ่ือพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร 
เน้นทักษะกำรฟังและกำรพูด 
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2. วัตถุประสงค์ 

    2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

    2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภำษำอังกฤษ 

    2.3 เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ใช้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษตำมควำมเหมำะสม 

 

3. เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 

 3.1.1 จัดเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นอนุบำล นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 นักเรียน
โรงเรียนประถมนนทรี จ ำนวน 414 คน และวิทยำกรคณะครูและบุคลำกร จ ำนวน 24 คน เป็นเวลำ 2 วัน 
โดยใช้กิจกรรมเพลง เกม กิจกรรมกำรฟัง และพูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  
    2.2 ด้านคุณภาพ 

 นักเรียน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีโอกำสได้ใช้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ และมีผลให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อภำษำอังกฤษ อีกท้ังได้แสดงออกได้อย่ำงเต็มที่ 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

 4.1 จัดท ำโครงกำร 

 4.2 เสนอโครงกำร 

 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 4.4 ประชุมคณะกรรมกำร 

 4.5 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

4.6 นิเทศ ก ำกับ และติดตำม 

 4.7 ประเมินผลโครงกำร 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ  

              

1 จัดท ำโครงกำร             คณะกรรมการ 

1. เสนอขออนุมัติโครงกำร             คณะกรรมกำร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร    

    ด ำเนินงำน 

            ผู้อ ำนวยกำร 

 

3. ประชุมคณะกรรมกำร 

    ด ำเนินงำน 

            คณะกรรมกำร 

4. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร             คณะกรรมกำร 

5. นิเทศ ก ำกับ  

    และตดิตำม 

            ผู้อ ำนวยกำร 

5. ประเมินผลโครงกำร             ผู้อ ำนวยกำร 

 

6. ทรัพยากร 

 6.1 บุคลำกร 

       6.1.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

       6.1.2 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

       6.1.3 คณะกรรมกำรครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
            6.1.4 ครูประจ ำชั้นและครูพิเศษสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 

 6.2 งบประมำณ 

       6.2.1 ค่ำวัสดุในกำรจัดกิจกรรม       2,000 บำท  
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7. การประเมินผล 

 7.1 ประเมินจำกควำมคิดเห็นของนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

 7.2 แบบสอบถำมคณะครู ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

 7.3 ประเมินผลตำมแบบประเมินผลโครงกำร 

 7.4 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

    8.1 นักเรียนมีประสบกำรณ์ตรงทำงกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

     8.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภำษำอังกฤษ 

     8.3 นักเรียนได้ใช้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษตำมควำมเหมำะสม 
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กิจกรรมวันคริสต์มาส 

กลุ่มงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2 

จุดเน้นที่  2.2,2.7 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ 2 

สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3,5,6,7 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ 
.................................................................................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 

 ในกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ  จ ำเป็นต้องเข้ำใจวัฒนธรรมของข้ำพเจ้ำของภำษำเพรำะ
ภำษำและวัฒนธรรมมิอำจแยกออกจำกกันได้  กำรเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชำติเจ้ำของภำษำเป็นสิ่งจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องกระท ำควบคู่กับไปกับกำรเรียนภำษำนั้น  เพรำะว่ำกำรใช้ภำษำ เพ่ือสื่อควำมหมำยและควำม
เข้ำใจของคนในสังคม  ไม่ว่ำจะเป็นภำษำพูด  ภำษำเขียน  มักแฝงไว้ด้วยควำมเชื่อ   ค่ำนิยม   เจตคติ   
ควำมรู้สึกนึกคิดหรือกำรกระท ำที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิต   ด้วยเหตุผลดังกล่ำว สำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ จึงจัดกิจกรรมวันคริสต์มำสขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์
ตรง  มีเจตคติท่ีดีต่อภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 

2. ความหมาย / ขอบข่าย 

 กิจกรรมวันคริสต์มำส  หมำยถึง  กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ     รูปแบบกำรจัดกิจกรรมเป็นกำรแสดงผลงำนของนักเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบำล และชั้นประถมศึกษำปีที่  1-6  อีกท้ังบูรณำกำรกับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกด้ำนกำรแสดง และกำรร้องเพลง 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
 3.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง และพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส ำคัญ 
 3.3  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 
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 3.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภำษำอังกฤษ 
4. เป้าหมาย 

 4.1  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนชั้นอนุบำล  และชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6  และนักเรียนกำรศึกษำพิเศษทุกคนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

4.2  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำและเข้ำใจวัฒนธรรม 

      ของเจ้ำของภำษำอีกท้ังได้แสดงออกอย่ำงเต็มที่ 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 5.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 5.2  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 5.3  ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 

 5.4  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 5.5  สรุปผลกำรจัดกิจกรรม 

6.  งบประมาณ 

 ค่ำวัสดุกำรจัดกิจกรรม    4,000 บำท 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  (ภำษำอังกฤษ) 
   ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 

8. การวัดผลประเมินผล 

 8.1 ประเมินจำกควำมคิดเห็นของนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

 8.2 แบบสอบถำมคณะครู ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

 8.3 ประเมินผลตำมแบบประเมินผลโครงกำร 

 8.4 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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ติววิชาการแบบเข้มเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ  1  

จุดเน้นที่ผู้เรียน  1.1 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ  1 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

มำตรฐำนด้ำนผู้เรียน        มำตรฐำนที่  1 , 7 

……………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 สภำพปัญหำกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  คือ   มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
มีแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษต่ ำ และจำกกำรประเมินผลกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี   
สังกัดส ำนักงำนเขตกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1  ปีกำรศึกษำ 2560  พบว่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ด้วยเหตุดังกล่ำวทำงโรงเรียนประถม
นนทรีตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว ทั้งนั้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และเจตคติที่ดีต่อ กำรเรียน
ภำษำอังกฤษ  
 
2. ความหมายและขอบข่าย 

 ควำมหมำย กิจกรรมติววิชำกำรภำษำอังกฤษแบบเข้ม หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรเพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ ทักษะภำษำอังกฤษ  และสรุปองค์ควำมรู้ที่นักเรียนได้เรียนมำแล้ว ในรูปแบบของกำรจัดสอน
เสริมทำงวิชำกำร 

ขอบข่าย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการด าเนินการ 

กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้ประถมศึกษำปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมนนทรีที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ต่ ำ โดยกำรคัดเลือกแบบเจำะจง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6  

 ระยะเวลาในจัดกิจกรรมค่ายวิชาการแบบเข้มภาษาอังกฤษ 

 ระหว่ำงภำคเรียนที่ 2  
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3. วัตถุประสงค์ 

     3.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษของนักเรียน 

     3.2 เพ่ือสร้ำงเจตคติที่ดีต่อ กำรเรียนภำษำอังกฤษของนักเรียน 

     3.3 เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะภำษำอังกฤษ และสรุปองค์ควำมรู้ที่นักเรียนได้เรียนมำแล้ว 

     3.4 เพ่ือนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรศึกษำต่อในระดับสูงต่อไป 

4. เป้าหมาย 

     4.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 

     4.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษสูงขึ้น 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่5- 6  

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ปีกำรศึกษำ 2561   

7. วิธีด าเนินการ 

     7.1 เสนอโครงกำร 

     7.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

     7.3 ประชุมคณะกรรมกำร 

     7.4 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

     7.5 กำรก ำกับติดตำม 

     7.6 ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 

     7.7 สรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
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8.  งบประมาณ 

 ค่ำวัสดุกำรจัดกิจกรรม    2,000 บำท 

 
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะศึกษำนิเทศก์ สพป.กทม. 

 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 หัวหน้ำสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

 ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ1-6 

 คณะครูสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 

 

10. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เพ่ิมขึ้น 1.กำรทดสอบ 1.แบบทดสอบ 

2 ร้อยละของคะแนนเจตคติ 2.ตอบแบบสอบถำม 2.แบบสอบถำม 

3 กำรประเมินทักษะทำงภำษำอังกฤษ 

 

3.กำรประเมิน
พฤติกรรม 

3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     11.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษสูงขึ้น 

     11.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

     11.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 สำมำรถพัฒนำควำมรู้ ทักษะภำษำอังกฤษ และสรุปองค์ควำมรู้ที่
นักเรียนได้ 

     11.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรศึกษำต่อในระดับสูงต่อไป 
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กิจกรรม  ตะลุยค าศัพท์ 

กลุ่มงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  

จุดเน้นที่   

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ  
สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

        กำรท ำบัญชีค ำศัพท์ เป็นสื่อในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่ส ำคัญ  เพรำะช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจได้ง่ำย  ช่วย
เร้ำควำมสนใจของผู้เรียน     อีกทั้งยังกระตุ้นจินตนำกำร กำรจัดท ำสมุดบัญชีค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ  เป็นกำร
ส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งยังสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น  เพ่ือเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ของตนเอง  ตลอดจนสำมำรถน ำเนื้อหำมำจัดบูรณำกำร  
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำยมีควำมหลำกหลำย  และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 
2.  ความหมาย / ขอบข่าย 

 กำรจัดท ำสมุดค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ  เป็นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะ
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1-6    

 
3.วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 

 3.2  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

 3.3  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

 3.4  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกับกลุ่มกำรเรียนรู้อ่ืนได้ 
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4.  เป้าหมาย 

 4.1  ด้านปริมาณ 

  กำรจัดท ำสมุดค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6    
และมีกำรประเมินผลด้ำนควำมรู้ค ำศัพท์ 

 4.2  ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ด้ำนค ำศัพท์สูงขึ้น และมี
โอกำสศึกษำหำควำมรู้ด้ำนภำษำด้วยตนเองตำมควำมสนใจ   

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 5.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 5.2  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 5.3  ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 

 5.4  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 5.5  สรุปผลกำรจัดกิจกรรม 

6.  งบประมาณ    

 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 3,000  บำท 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   คณะครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 

8.  การวัดผลและประเมินผล 

  แบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 

             กำรทดสอบ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  นักเรียนมีควำมรู้ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 

 9.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

 9.3  นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

 9.4  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกับกลุ่มกำรเรียนรู้อ่ืนได้ 
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กิจกรรมการอยู่ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 

กลุ่มงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2 

จุดเน้นที่  2.2, 2.6, 2.7 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ 2 

สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 5,6 

__________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

   กิจกรรมบูรณำกำรภำอังกฤษกับวิชำดนตรี เพ่ือส่งเสริมนักเรียนด้ำนควำมรู้ทำงค ำศัพท์ กำรฝึกกำร
อ่ำนออกเสียง โดยกำรร้องเพลงฝึกหัดกำรร้องเพลงตำมบทเพลงและเรียนรู้ควำมหมำยค ำศัพท์ ส ำนวน และ
ประโยค จำกบทเพลงภำษำอังกฤษ คัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรร้องเพลงเข้ำแข่งขันประกวด 
หรือร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งเข้ำร่วมกิจกรรม Morning English 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และมีประสบกำรณ์ตรง
ในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษโดยผ่ำนบทกลอน บทเพลง 

 2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ และมีควำมเพลิดเพลิน 

 3. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทำงด้ำนดนตรี และกำรใช้ภำอังกฤษ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

      นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 ที่เรียนวิชำภำษำอังกฤษ  

 3.2 ด้านคณุภาพ 

      นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 ที่เข้ำร่วมโครงกำร มีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษดีข้ึน  
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และมีผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

 4.1 จัดท ำโครงกำร 

 4.2 เสนอโครงกำร 

 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 4.4 ประชุมคณะกรรมกำร 

 4.5 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

4.6 นิเทศ ก ำกับ และติดตำม 

 4.7 ประเมินผลโครงกำร 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 

 ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5- 6  กิจกรรมยำมเช้ำ Morning English 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ปีกำรศึกษำ 2561   

7.  งบประมาณ    

 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ -  บำท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   คณะครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 

8.  การวัดผลและประเมินผล 

 แบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 

            ผลงำนนักเรียน กำรแสดงออกในช่วงกิจกรรม Morning English 
            แบบประเมินควำมพึงพอใจภำพกิจกรรม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  นักเรียนมีควำมรู้ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 

 9.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

 9.3  นักเรียนมีทักษะด้ำนดนตรีและกำรร้องเพลง 

 9.4  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกับกลุ่มกำรเรียนรู้อ่ืนได้ 
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            โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิต
สำธำรณะ  

ยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 5 พัฒนำศักยภำพควำมเป็นผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนให้เป็นผู้
อ ำนวยควำมสะดวกให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     

ยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 6 สร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน  

ยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 9 ส่งเสริมผู้น ำรุ่นใหม่เข้ำร่วมพัฒนำโรงเรียน  

   สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส ำคัญ 

3.  หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมกำรเกษตรงำนที่ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบเป็นอำชีพหลัก เพรำะสภำพภูมิ
ประเทศมีควำมเหมำะสมต่อกำรท ำกำรเกษตร  ประชำชนในแต่ละภูมิภำคจะท ำกิจกรรมกำรเกษตรแตกต่ำง
กันไปตำมสภำพดินฟ้ำอำกำศในแต่ละท้องถิ่น เช่น เพำะปลูก ท ำประมง เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  กำรให้นักเรียนได้
ฝึกฝนเรียนรู้หลักกำรท ำงำนด้ำนกำรเกษตรและอำชีพจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำมำกส ำหรับนักเรียน  กำรเรียนรู้งำน
เกษตรจะท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม  และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเกษตร และ
ก่อให้เกิดเจตคติที่ถูกต้องในกำรท ำงำน ซึ่งนับได้ว่ำเป็นกำรเตรียมนักเรียนให้พร้อมส ำหรับกำรท ำงำนใน
อนำคต และสำมำรถน ำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย 

 โรงเรียนประถมนนทรี เป็นโรงเรียนที่มีพ้ืนฐำนที่ที่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม กอปรกับ เป็น
โรงเรียนที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ ให้เป็น สถำนศึกษำพอเพียง ของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉะนั้น โรงเรียนจึงเห็น
ถึงควำมจ ำเป็นของกำรฝึกให้นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะในกำรท ำงำนเกษตร เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ไปใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนได้จริง  แต่กำรจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์กำร
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนที่ผ่ำนมำของโรงเรียนยังขำดควำมต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้นั กเรียนไม่มี
ประสบกำรณ์ท ำงำนที่เพียงพอ และมีเจตคติที่ไม่ถูกต้องต่อกำรท ำงำน   
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ดังนั้น โรงเรียนประถมนนทรีจึงจัดโครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือสร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำรกำรเรียนรู้และ
อำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน นอกจำกนี้ ผลผลิตที่ได้จำกกำรท ำงำนยังสำมำรถ
น ำไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้ และน ำไปประกอบเป็นอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียน ตลอดจนกำรต่อยอดเพ่ือ
พัฒนำเป็นอำชีพในอนำคตได้อีกด้วย   

 

4.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 5.1  เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้  ทักษะและเจตคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักกำรท ำงำน 

 5.2  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้หลักกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.3 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้กำรประกอบอำชีพจำกฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.4  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 

5.  เป้าหมาย 

 5.1  เชิงปริมำณ 

 นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี   จ ำนวน 418 คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัตกิำรเรียนรู้และอำชีพ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

          5.2  เชิงคุณภำพ 

 นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับกำรเรียนรู้และอำชีพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 
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6.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ครูอุทิศ   หมำยมั่น 

2. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร ตลอดปี   

2.1 กิจกรรมกำรเลี้ยงปลำ 2000 ครูอุทิศ 

2.2  กิจกรรมกำรปลูกผักเศรษฐกิจ 1000 ครทูุกคน 

2.3  กิจกรรมกำรเพำะเห็ด 1000 ครูอุทิศ 

2.5  กิจกรรมกำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ 1000 ครูอุทิศ 

จ านวนงบประมาณ  5,000  

 

7.  งบประมาณ 

- เงินอุดหนุนรำยหัว     5,000   บำท  

รวม     5,000              บาท 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 เมษำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

 2) ครูอุทิศ   หมำยมั่น 

 3)  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนประถมนนทรี ทุกคน 
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11. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

 1.  หน่วยงำนจำกภำคเอกชนตำมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 

 2.  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 3.  ผู้ปกครองนักเรียน 

 4.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  

12.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. คะแนนประเมินสมรรถนะด้ำน
กำรท ำงำนของนักเรียน ระดับ 
“พอใจ” ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนของ
นักเรียนโดยครู 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมกำร
ท ำงำน 

2. คุณภำพและจ ำนวนผลผลิตที่
ได้จำกกำรเรียน/กำรฝึกงำน 

ตรวจผลงำน แบบประเมินและบันทึกผลงำน 

3. คะแนนคุณลักษณะอยู่อย่ำง
พอเพียง ระดับ “พอใจ” ขึ้นไป 

สอบถำม แบบสอบถำม 

 

13.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 13.1  นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรท ำสวนเกษตรตำม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพหรือกำรด ำรงชีวิต 

 13.2  นักเรียนมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย/บริกำร จำกกำรเรียนรู้ 

 13.3  ได้ผลผลิตมำใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวัน 
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                                                           ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงกำร 

                                         (  นำยอุทิศ   หมำยมั่น  ) 

                                       ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

                                                               ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                                            (  นำยชำตรี  นำมคุณ  ) 

                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ      โครงกำรป้องกันสำรเสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำ ปี 2561 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพของผู้เรียน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ  
สำมำรถด ำรงตนในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุข 

แผนงาน/งบประมาณ      บริหำรทั่วไป   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนประถมนนทรี 

ผู้รับผิดชอบ      นำงสำวภัทรพร  ภูบุญทอง  และนำยโสภณ  สุขประเสริฐ 

ลักษณะโครงการ      (      )   ใหม ่   (  ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินงาน      ปีกำรศึกษำ  2561 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตำมนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว  ปลอดยำเสพติด  
และอบำยมุข  ของศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร
ขอให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ  เป้ำหมำยของแผนคือ ป้องกันเด็กและเยำวชนก่อนวัยเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันด้ำนยำเสพติด 
ให้ครอบคลุมนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่  1 – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  และเสริมสร้ำงกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดให้กับโรงเรียนและสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด  ด ำเนินงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมกระบวนกำร 5  ขั้นตอน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำกครูประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำ อย่ำงทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  

   เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยฯ โรงเรียนประถมนนทรีจึงจัดท ำโครงกำร     ป้องกันสำร
เสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2561  ขึ้น        
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขภำยใน
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน 

2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสำรเสพติดแก่นักเรียน 

2.3 เพ่ือให้โรงเรียนปลอดสำรเสพติด  และอบำยมุขทุกชนิด 

2.4 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักด้ำนมหัตภัยของยำเสพติดในระดับสถำนศึกษำ 

2.5 เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้ำระวังยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

2.6 เพ่ือร่วมรณรงค์ ต่อต้ำน และป้องกันยำเสพติดในโรงเรียน และชุมชน 

2.7 เพ่ือตอบสนองนโยบำยรัฐบำลด้ำนยำเสพติด 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมำณ  

-นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีร้อยละ  100   เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดและอบำยมุข และ
รับกำรประเมินผลประจ ำปี  

3.2 เชิงคุณภำพ  

-นักเรียนในโรงเรียนประถมนนทรีทุกคน มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด และ
อบำยมุข  ร้อยละ 100       

4. กิจกรรมส าคัญ 

 4.1   แต่งตั้งคณะกรรมกำรป้องกันสำรเสพติดในสถำนศึกษำ ปี 2561 

 4.2  ส ำรวจนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มปลอดยำเสพติด  กลุ่มที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดยำ 

เสพติด และกลุ่มท่ีติดยำเสพติดแล้ว 

 4.3 ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

              4.3.1 กำรป้องกันและสร้ำงภูมิคุ้มกันเยำวชนก่อนวัยเสี่ยง 

     -กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะชีวิตเพ่ือกำรป้องกันยำเสพติด 
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ในกำรเรียนกำรสอนทุกระดับชั้น ดังนี้ 

    -มอบหมำยให้ครูผู้สอนทุกคนบูรณำกำรกำรสอนทักษะชีวิตในทุกกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้    

   - มอบหมำยให้ครูประจ ำชั้นจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนและเยี่ยมบ้ำนนักเรียน(ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

   - ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพ่ือกำรป้องกันยำเสพติดในวิชำ 

สุขศึกษำพลศึกษำ ทุกชั้นเรียน 

    4.3.2  กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประกอบด้วย 

- ด ำเนินกิจกรรม กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดและอบำยมุขในโรงเรียนและชุมชน 

 - คณะสภำนักเรียนเป็นแกนน ำรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในวันส ำคัญ  เช่นวันต่อต้ำนยำเสพ
ติดโลก  โดยกำรให้ควำมรู้กับน้องๆ  และกำรแสดงละครบทบำทสมมุติ 

- ด ำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

- จัดวิทยำกรครู D.A.R.E , ครูต ำรวจจำก สน.ทุ่งมหำเมฆ  หรือครูพระสอนศีลธรรม 

ให้ควำมรู้ด้ำนทักษะกำรป้องกันตนเองจำกสำรเสพติดทุกชนิด 

- จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี  ต่อต้ำนยำเสพติด และอบำยมุข  ในกิจกรรมลูกเสือสุจริต 

- จัดกิจกรรมจิตอำสำ/บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 

- จัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร 

- แต่งตั้งครูและคณะกรรมกำรนักเรียนเป็นแกนน ำต่อต้ำนยำเสพติด  และอบำยมุข 

- จัดตั้งเครือข่ำยผู้ปกครอง   เฝ้ำระวังยำเสพติดให้กับบุตรหลำน 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

  ตลอดปีกำรศึกษำ 2561 

6. งบประมาณ 
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7. งบประมาณโครงการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคฯ อ่ืนฯ รวม 

จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง - - - 500 500  

ด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรม 500    500  

ด ำเนินงำนด้ำนกำรรณรงค์ 500    500  

ก ำกับติดตำมแผนปฏิบัติกำร - - - 500 500  

เอกสำร - - - 200 200  

รวม 1,000 - - 1,200 2,200  

  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีร้อยละร้อย เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดและอบำยมุข และ 

รับกำรประเมินผลประจ ำปี  

2. นักเรียนในโรงเรียนประถมนนทรีทุกคน มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
และอบำยมุข  สำมำรถร่วมเป็นก ำลังของสังคม ประเทศชำติ ในกำรต่อต้ำนยำเสพติด      

3. นักเรียนทุกคนมีควำมรู้และป้องกันตนเองจำกสำรเสพติดและอบำยมุขทุกชนิด  

 4.  ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมและเห็นควำมส ำคัญของกำรป้องกันยำเสพ
ติดและอบำยมุข   และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  

5. โรงเรียนประถมนนทรี  ไม่มีนักเรียนติดยำเสพติด และปลอดยำเสพติดและอบำยมุขทุกชนิด  

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

 

 

   (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 

                    (นำงสำวภัทรพร  ภูบญุทอง) 

                          ต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

                                                    

 

(ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 

                    (นำยโสภณ    สุขประเสริฐ ) 

                            ต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

                                         (ลงชื่อ)  .....................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 

                        ( นำยชำตรี   นำมคุณ ) 

                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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        โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ    ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ๑  
สนองมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
           มาตรฐานด้าน   คุณภาพผู้เรียน            มาตรฐานที่   ๑,   ๒   ๔ 
............................................................................................................................................................. 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ในสภำวะสังคมปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยังขำดคุณธรรม จริยธรรม ท ำให้สังคมไม่สงบสุขส่งผลต่อวิถี
ชีวิตควำมเป็นอยู่และกำรด ำเนินชีวิตในสังคมอ่อนแอ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำก กำรขำดคุณธรรมจริยธรรมข้ัน
พ้ืนฐำนของคนในสังคม ซึ่งมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท ำให้ขำดควำมสมดุลระหว่ำงควำมรู้คู่คุณธรรม 
ด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้องกระตุ้นและพัฒนำพฤติกรรมเหล่ำนี้ตั้งแต่ยังเป็นเยำวชน โดยกำรพัฒนำพ้ืนฐำนจิตใจที่ดีงำมในกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข 
 ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงกำรคุณธรรม   น ำควำมรู้ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย  ๘  ดังนี้ 

๑.๑.  กิจกรรมวันนี้วันพระ 
๑.๒  กิจกรรมพบพระธรรม 
๑.๓  กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมน ำสุจริต 

 ๑.๔. กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่น วันมำฆบูชำ, วันวสิำขบูชำ ,วันเข้ำพรรษำ 
 ๑.๕. กิจกรรมวันส ำคัญของชำติเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ฯลฯ 
 ๑.๖. กิจกรรมกำรสอนธรรมศึกษำในสถำนศึกษำ ชั้นตรี โท เอก 
 ๑.๗ กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ๑.๘  กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดำห์ 
 ๑.๙. กิจกรรมยิ้มง่ำยไหว้สวย 
              ๑.๑๐ กิจกรรมกำรบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน 
 ๑.๑๑ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่ำของกำรน ำเอำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำ 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำได้อย่ำงเหมำะสม 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำง ๆ ของ 

ศำสนำและวันส ำคัญของชำติ พร้อมทั้งสำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ได้ 
๓.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร

สถำนศึกษำ 
๔.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม รักควำมเป็นไทย 
๕.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตนคติที่ดีต่อกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ 

วัฒนธรรม 
 ๖. เพ่ือให้นักเรียนมีกิริยำ มำรยำทอ่อนน้อม ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตำมกำลเทศะ 

๗.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรฝึกคิดวิเครำะห์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑  เชิงปริมำณ    
    นักเรียนระดับชั้นอนุบำลและนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ เข้ำร่วมกิจกรรมตำม 
 โครงกำรคุณธรรม  น ำควำมรู้ 

  ๓.๒ เชิงคุณภำพ   
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมจริยธรรมตำมลักษณะอันพึงประสงค์ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ น ำเอำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีประสบกำรณ์ตรงในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของวันส ำคัญต่ำง ๆ ที่ทำง
โรงเรียนจัดกิจกรรม 
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ สำมำรถแสวงหำควำมรู้และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรกับกลุ่ม 
กำรเรียนรู้อ่ืน 
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมและประเพณี รักควำมเป็นไทย 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีเจตนคติที่ดีในกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 
 
 
๔.  สถานที่ด าเนินการ 

                         โรงเรียนประถมนนทรี 
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          ๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มตั้งแต่   มิถุนำยน  ๒๕๖๑ –   ๓๑ มีนำคม   ๒๕๖๒ 
 

 ๖. สาระส าคัญของกิจกรรม 
       ๖.๑  กิจกรรมวันนี้วันพระ 

การด าเนินกิจกรรม 
- นักเรียนระดับชั้นอนุบำล – ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ทุกคนสวดมนต์แปลและนั่งสมำธิ 

  - นิมนต์พระจำกวัดใกล้ชุมชนมำรับบิณฑบำตที่โรงเรียนในวันพระ โดยนักเรียน / ผู้ปกครอง /ครู 

มีส่วนร่วมในกำรท ำบุญตักบำตร    (ในกรณีท่ีเป็นวันส ำคัญ) 

  - พระภิกษุสงฆ์เทศนำอบรม นักเรียน โดยครูก ำหนดเนื้อเรื่องที่จะเทศนำเช่น ท ำบุญตักบำตรก่อน จะ
ถึงวันแม่ พระภิกษุเทศน์เรื่อง พระคุณของแม่   

 - กิจกรรมพบพระพบธรรม (กิจกรรมย่อย)  

 กำรด ำเนินกิจกรรม 

 - นักเรียนระดับชั้นป.1- ป.6 สวดมนต์วันศุกร์เสร็จเรียบร้อยมีพระอำจำรย์จำกวัดไผ่เงินโชติกำรำม 
พระอำจำรย์ธีรำวัฒน์   จันทสโร   มำให้เสริมควำมรู้เพิ่มเติมเรื่องธรรมมะ เกี่ยวกับกำรนั่งสมำธิและกำรปฏิบัติ
ตนตำมหลักเบญจศีลและเบญจธรรมที่ถูกต้อง    

       ๖.๒  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชา , วันวิสาขบูชา , วันอาสาฬหบูชา , วัน
เข้าพรรษา 
 วันออกพรรษา ฯลฯ 
  กิจกรรมในวันเข้าพรรษา 
          -  นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มำท ำบุญที่โรงเรียนนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้ำร่วมกิจกรรม 

          -  นักเรียน ผู้ปกครอง ครู หล่อเทียนพรรษำ และถวำยผ้ำอำบน้ ำฝน  

 -   ก่อนวันเข้ำพรรษำตัวแทนนักเรียนแห่เทียนในชุมชน    ใกล้เคียง ถวำยเทียนเข้ำพรรษำและ
ถวำยภัตตำหำร  เป็นกิจกรรมตำมประเพณี 

 -  กิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำอ่ืนๆ นักเรียนทุกระดับชั้นเข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์ 
ไหว้พระ ท ำสมำธิและแผ่เมตตำ 

 



127 

 

      ๖.๓ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมน าสุจริต 
             การด าเนินกิจกรรม 
 - นักเรียน ป.1 – ป.6 เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมน ำสุจริตคิดเป็นร้อยละร้อย  

 -  นิมนต์พระอำจำรย์จำกวัดไผ่เงินโชติกำรำมและวัดเขำขี้เหล็ก จ.สระบุรีและแม่ชีมำด ำเนินท ำ
กิจกรรมโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือเข้ำฐำนกิจกรรม ทั้งหมด 5 ฐำนกิจกรรม 

 - นักเรียนทุกคนแต่งกำยด้วยชุดสีขำว 

 - รวมเวลำในกำรเข้ำค่ำย  2 วัน 

      ๖.๔  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,  
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ,  
  การด าเนินกิจกรรม 
          -  นักเรียน / ครู / ผู้ปกครอง เข้ำร่วมกิจกรรมถวำยพระพร  
          -  มอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น /พ่อดีเด่น 
          -  นักเรียนกรำบขอพรจำก แม่  / พ่อ 
       ๖.๕  กิจกรรมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 

การด าเนินกิจกรรม  
 - แจ้งให้ครูประจ ำชั้นทุกระดับชั้นประถมศึกษำ คัดเลือกนักเรียนที่สนใจมำเรียนธรรมศึกษำ 
 - พระอำจำรย์วิทยำกำรจำกส ำนักวัดเรียนยำนนำวำมำสอนธรรมศึกษำ ตรี –โท – เอก 
 - ขอควำมร่วมมือครุจิตอำสำมำควบคุมดูแลก ำกับห้องเรียน 
 - แตง่ตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบนักธรรม ตรี –โท – เอก 

       ๖.๖  กิจกรรมการสอนมารยาทงามนามประถมนนทรี 
  การด าเนินกิจกรรม 

 - สอนมำรยำทเก่ียวกับกำรไหว้ผู้ใหญ่ , ไหว้พระ ,กำรกรำบแบบเบญจำงค์ประดิษฐ์ , กำรรับของ
จำกผู้ใหญ่ ในช่วงเช้ำวันจันทร์ของทุกสัปดำห์ 
 - กำรจัดประกวดมำรยำทโดยแต่ละสำยชั้นคัดเลือกตัวแทนมำเข้ำร่วมกำรแข่งขั้นในรอบชิง
ชนะเลิศ 

 - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน 
       ๖.๗  กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดาห์ 

 - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ –๖ สวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดำห์ทุกวันวันศุกร์ชั่วโมง
สุดท้ำย 
 การด าเนินกิจกรรม 
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  - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวน 460 คนเข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์ท ำนอง
สรภัญญะทุกสัปดำห์ 

               ๖.๘  กิจกรรม  งานประเพณีในท้องถิ่นเช่นเข้าร่วมงานวันอัฐมีบูชาที่วัดด่าน 
การด าเนินกิจกรรม 

  - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓-๕ 
       ๖.๙ กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดด่านพระราม 3 
  - กำรด ำเนินกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 4-6 เข้ำร่วมกิจกรรมบวชบรรพชำสำมเณร
ภำคฤดูร้อนที่วัดด่ำนพระรำม 3 
 
 ๖.๑๐  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - ส่งนักเรียนประกวดแข่งขันกับหน่วยงำนของรัฐและเอกชน 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
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๗.  วิธีการด าเนินการ 
 

 ขั้นตอนด ำเนินกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
ปีกำรศึกษำ 2561  

ภำคเรียนที่ 1/61 ภำคเรียนที่
2/61 

 

พ.
ค.6

1 
มิ.

ย.6
1 

ก.
ค.6

1 
ส.ค

.6
1 

ก.
ย.6

1 
ต.

ค.
61

 
พ.

ย.6
1 

ธ.ค
.6

1 
ม.

ค.
62

 
ก.

พ.
62

 
มี.

ค.
62

 
เม

.ย.
62

  

ขั้นเตรียมการ (P)    
 

          

เขียนโครงกำรส่งผู้บริหำรและเสนอโครงกำร  

 
            

ประชุมวำงแผนแบ่งงำนกันรับผิดชอบ               
ขั้นด าเนินการ (D)               
กิจกรรมวันนี้วันพระ               
กิจกรรมพบพระพบธรรม(ย่อย)               
กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมน ำสุจริต(ย่อย)               
กิจกรรมวันส ำคัญของชำติ เช่น วันเฉลิม 
พระชนมพรรษำ ฯลฯ 

              

กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่น  
วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันเข้ำพรรษำ ฯลฯ 

              

กิจกรรมกำรสอนธรรมศึกษำในโรงเรียน               
กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน               
กิจกรรมบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน               
กิจกรรมสวดมนต์วันหยุดศุกร์สัปดำห์               
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

              

กิจกรรมยิ้มง่ำยไหว้สวย               
ขั้นติดตามและประเมินผล (C)               
ออกแบบประเมิน               
ปรับปรุงและพัฒนา (A)               
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๘.  งบประมาณโครงการ  

รายการกิจกรรม 
รายได้ฯ สมาคมฯ อ่ืนฯ รวม  

รวม ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 

 
๙. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์     กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป   กลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร 
     กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
๑๑. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีควำมพึง
พอใจในกำรร่วมกิจกรรม 

- สอบถำม 
- สังเกต 
-ตรวจผลงำน 

แบบประเมิน 
แบบสอบถำมควำมพึง
พอใจในกิจกรรม 

 
๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นักเรียนเห็นคุณค่ำของกำรน ำเอำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำ 
ได้อย่ำงเหมำะสม 

๒. นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของวันส ำคัญต่ำง ๆ ของศำสนำและ 
วันส ำคัญของชำติ พร้อมทั้งสรุปองค์ควำมรู้ได้ 

๓.  นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔.  นักเรียนได้ปฎิบัติตนเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม รักควำมเป็นไทย 
๕.  นักเรียนมีเจตนคติที่ดีจำกกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๖.  นักเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรฝึกคิดวิเครำะห์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
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      ลงชื่อ ...................................................ผู้ขออนุมัติโครงกำร 
                                     ( นำงอุไรวรรณ  กะล ำพะบุตร )                                       
                  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
       
 
 
 
 
                                                   ลงชื่อ 
                                                               (  นำย ชำตรี       นำมคุณ ) 
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
                                                                    ผูอ้นุมัติโครงกำร 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐโรงเรียนประถมนนทรี 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำสำมำรถ
ด ำรงตนในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   บริหำรงำนวิชำกำร 

ลักษณะโครงการ      (      )   ใหม ่   (  ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินงาน      ปีกำรศึกษำ  2561 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ   เป็นโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกนโยบำยกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประชำรัฐ
เพ่ือเศรษฐกิจฐำนรำก รัฐบำล   ซึ่งเป็นกำรรวมพลังระหว่ำงภำครัฐ  ภำคเอกชน  และภำคประชำสังคม เพื่อ
พัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษำธิกำในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องกำรศึกษำของประเทศ 
ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จัดท ำโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ และ
จัดท ำบันทึกข้อตกลงสำนพลังประชำรัฐ ด้ำนกำรศึกษำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ ระหว่ำงภำครัฐ  3  
หน่วยงำน  (กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี)   ภำคเอกชน  22 หน่วยงำน และภำคประชำสังคม เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับกำรศึกษำของ
ประเทศไทย 

โรงเรียนประถมนนทรีได้เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ  ในกำรจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำร
ประชำรัฐทำงโรงเรียนมีพื้นฐำนที่ที่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม กอปรกับ เป็นโรงเรียนที่ได้รับกำรเชิดชู
เกียรติ ให้เป็น สถำนศึกษำพอเพียง ของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉะนั้น โรงเรียนจึงเห็นถึงควำมจ ำเป็นของกำร
ฝึกให้นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะในกำรท ำงำนประกอบอำชีพต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเกษตร ทักษะกำรท ำ
ขนม หรือแม้กระทั่งกำรตัดผม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้เป็นพื้นฐำนใน
กำรท ำงำนได้จริง    ในกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์กำรเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนที่
ผ่ำนมำทำงโรงเรียนได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกธนำคำรกรุงเทพ  ท ำให้โรงเรียนได้ด ำเนินกำรกิจกรรมสร้ำง
เสริมประสบกำรณ์กำรกำรเรียนรู้และอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน ได้แก่  
กิจกรรมทรัพย์ในดิน  สินในน้ ำ  กิจกรรมบำร์เบอร์ช็อป  กิจกรรม  SPT Bekery เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อเป็นกำร
พัฒนำคุณภำพด้ำนผู้เรียนให้มีควำมต่อเนื่องและเสริมสร้ำงทักษะและสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  ทำง
โรงเรียนจึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรนี้ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะและเจตคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักกำรท ำงำน 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้หลักกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้กำรประกอบอำชีพจำกฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  จ ำนวน  418  คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ทักษะกำร

ประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ทักษะกำร

ประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 

4.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ/ 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ปีการศึกษา  2561 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

พ.
ค.

25
61

 
มิ.

ย.
 

25
61

 
ก.

ค.
 

25
61

 

25
55

 

ส.
ค.

25
61

 
ก.

ย.
 

25
61

 

25
55

 

พ.
ย.

 
25

61
 

ธ.ค
. 

25
61

 
ม.

ค.
 

25
62

 
ก,

พ.
25

62
 

มี.
ค.

 
25

62
 

ขั้นเตรียมการ 

-ประชุมคณะกรรมกำร 

- จัดท ำโครงกำร/เสนอโครงกำร 

 

 

 

 

 

         ผู้บริหำรและ
คณะครู
โรงเรียนประชำ
รัฐ 
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ขั้นด าเนินการ 

จัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมทรัพย์ในดินสินในน้ ำ 

 -กิจกรรมกำรเลี้ยงปลำ 

-กิจกรรมกำรปลูกผักเศรษฐกิจ 

และท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยอุทิศ หมำย
มั่น  และ
นักเรียน 

2. กิจกรรมท ำขนมSPT Bekery           นำงสำวอรนิชำ 

สุดใจ 

3.  กิจกรรมประถมนนทรีบำร์
เบอร์ ช็อป 

          นำงสำวอิษฎำ  
สุ่มมำตย์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล 

-รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมทุก
เดือน 

-ส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูที่ด ำเนิน
กิจกรรม 

 

5.  งบประมาณ 

 

- เงินอุดหนุนรำยหัว    -  บำท 

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   -  บำท 

- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน   -  บำท   

- เงินสนับสนุนจำกภำคเอกชน   50,000  บำท 

รวม      50,000  บาท 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีกำรศึกษำ 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 7.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

 7.2 ครูผู้ประสำนงำนโรงเรียนประชำรัฐ 

 7.3  คณะครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

 8.1 หน่วยงำนจำกภำคเอกชนตำมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 

 8.2  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 8.3  ผู้ปกครองนักเรียน 

 8.4  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

9.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. คะแนนประเมินสมรรถนะด้ำน
กำรท ำงำนของนักเรียน ระดับ “ดี” 
ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนของ
นักเรียน  

1. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำน 

2. คุณภำพและจ ำนวนผลผลิตที่ได้
จำกกำรเรียน/กำรฝึกงำน 

ตรวจผลงำน แบบประเมินและบันทึกผลงำน 

3. คะแนนคุณลักษณะอยู่อย่ำง
พอเพียง ระดับ “ดี” ขึ้นไป 

สอบถำม แบบสอบถำม 
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10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรท ำงำนเกษตร 

ท ำขนม และได้ทักษะกำรตัดผม เพ่ือน ำไปเป็นทำงเลือกในกำรตัดสินใจประกอบอำชีพหรือกำรด ำรงชีวิตใน
อนำคต 

10.2   นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะและเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกำรท ำงำน 
10.3  นักเรียนเรียนรู้หลักกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
10.4   นักเรียนเรียนรู้กำรประกอบอำชีพจำกฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
10.5  นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 

 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร         ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงกำร 

           (นำงสำวภัทรพร  ภบูุญทอง)        (นำงสำวอิษฎำ    สุ่มมำตย์) 

                         

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงกำร          ลงชื่อ.................................... ........ผู้เสนอโครงกำร             
( นำงสำวอรนิชำ  สุดใจ )              ( นำยอุทิศ   หมำยมั่น ) 

      

       

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

     ( นำยชำตรี   นำมคุณ ) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการ   พัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
แผนงาน  งำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนประถมนนทรี 
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภำคม 2561  -  มีนำคม  2562 

หลักการและเหตุผล 

 เด็กปฐมวัยมีกำรเติบโตทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญำ รวมถึงพัฒนำกำรทำง
สมองที่รวดเร็ว กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สภำพแวดล้อมและประสบกำรณ์ตรงที่เหมำะสม และส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กในวัยนี้จึงเป็นส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กสู่กำรเรียนรู้ในโลก
กว้ำงและพัฒนำตนสู่กำรเป็นสมำชิกของสังคมท่ีมีคุณภำพต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อมของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบที่เหมำะสมกับเด็กและเป็นศูนย์กลำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 

2. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ที่เหมำะสมและส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัยของเด็กและ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เหมำะสม 

3. เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ที่เกิดจำกกำรร่วมมือของครู  ผู้ปกครอง  ชุมชนและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมำณ  เด็กปฐมวัยของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนประถมนนทรีทุกคนร้อยละ100 ได้รับ
ดูแลและกำรจัดประสบกำรณ์ตรง มุ่งส่งเสริมพัฒนำกำรและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เหมำะสมกับเด็ก 

 เชิงคุณภำพ         เด็กปฐมวัยของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนประถมนนทรี มีพัฒนำกำรทำงด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญำ รวมถึงพัฒนำกำรทำงสมองที่เหมำะสม 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนประถมนนทรีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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เนื้อหาสาระ 

1. กำรจัดสภำพแวดล้อม ประสบกำรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
2. พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญำ พัฒนำกำรทำงสมอง

และคุณธรรมจริยธรรมที่เหมำะสมกับเด็ก 
3. ควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ปฐมวัยต้นแบบกับบ้ำน ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

รายการใช้งบประมาณปีการศึกษา 2561 

 

รายการ 

งบประมาณ 56,400 บาท 

อุดหนุน รายได้ บริจาค รวม(ประมาณ) หมายเหตุ 

งานวิชาการ 44,400    - 

งานบริหารกิจการนักเรียน 12,000    - 

งานบริหารทั่วไป     - 

งานบุคลากร     - 

อ่ืนๆ      

รวม 56,400     

   
    รวมงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำปฐมวัยตลอดปีกำรศึกษำ 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 56,400 
บำท(ห้ำหมื่นหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน
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ล ำดับที่ โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ ที่มำของ
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 งำนพัฒนำหลักสูตร 
 

1. พัฒนำหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

เชิงคุณภาพ 
1. หลักสูตรสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนประถมนนทรี ได้รับ
กำรตรวจสอบจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตุลำคม 
2560 
1 พฤษภำคม 
2561 

1,000 โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

2 กิจกรรมรับลูกแก้ว 1.เพ่ือให้นักเรียนเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่ีและน้องใหม่ 

เชิงปริมาณ นักเรียนเข้ำใหม่ทุกคน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนเข้ำใหม่ทุกคน
เห็นควำมส ำคัญและเห็นคุณค่ำใน
ตัวเอง 

18 
พฤษภำคม 

2561 

- โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

3 กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ 
 
 

1. เพ่ือให้ครูได้มีสื่อและนวัตกรรม
ใหม่ๆท่ีสอดคล้องกับกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
2.เด็กได้รับพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
 

เชิงปริมาณ ครูและพ่ีเลี้ยงระดับ
ปฐมวัยผลิตและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ ครแูละพ่ีเลี้ยงระดับ
ปฐมวัยคิดค้นและประดิษฐ์สื่อและ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
หลำกหลำย 

16 
พฤษภำคม 
2560  -  
2 มีนำคม 
2561 

15,000 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

คณะครูอนุบำล 

4 กิจกรรมหนูน้อยรักกำร
อ่ำน 

1. ปลูกฝักเด็กให้มีนิสยัรักกำรอ่ำน 
2.เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

เชิงปริมำณ- นักเรียนระดับปฐมวัย 
ผู้ปกครองทุกคนได้อ่ำนหนังสอนิทำน
ร่วมกัน 
เชิงคุณภำพ  เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำน
และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง 

16 
พฤษภำคม 
2561  -  
2 มีนำคม 
2561 

500 
 
 

 

โรงเรียน 
 
 

 
 

คณะครูอนุบำล 
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ล ำดับที่ โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ ที่มำของ
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรมหนูน้อยรัก
อำเซียน 
 
 

- นักเรียนรู้จัก เรียนรู้และได้รู้ข้อมูล
รอบด้ำนเก่ียวกับประเทศสมำชิก
อำเซียน เช่น ด้ำนภำษำ กำรแต่ง
กำย วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
 

เชิงปริมำณ  นักเรียนปฐมวัย อ.1. –
อ.3  จ ำนวน 80 คน 
เชิงคุณภำพ  นักเรียนร้อยละ 80 
รู้จักข้อมูลรอบด้ำนเกี่ยวกับประเภท
สมำชิกอำเซียน 

16 
พฤษภำคม 
2561  -  8 
 มีนำคม 
2561 

1,500 
 
 

 

โรงเรียน  คณะครูอนุบำล 

6 กิจกรรมกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำง
พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
 
 

1. เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำร
ทำงทำงพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนมีทักษะในกำรท ำกิจกรรม
ต่ำงๆ 

เชิงปริมำณ  นักเรียนระดับปฐมวัย  
เชิงคุณภำพ  นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพในด้ำนกำรพัฒนำกำร
ทั้ง 4 ด้ำน 

16 
พฤษภำคม
2561- 
8 มีนำคม 
2561 

2,000 
 
 
 

 

โรงเรียน 
 

คณะครูอนุบำล 
 

7 โครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
2 .เพ่ือให้เด็กได้มีประสบกำรณ์ใน
กำรใช้อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ 

เชิงปริมำณ นักเรียนระดับปฐมวัยทุก
คนเข้ำร่วมโครงกำร 
เชิงคุณภำพ  

- นักเรียนรู้จักใช้อุปกรณ์ทำง
วิทยำศำสตร์ 

-นักเรียนรู้จักคิดและตั้งค ำถำม  

16 มิถุนำยน 
2561- 
8 มีนำคม 
2561 

2,000 โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

8 กิจกรรมนิทำน
สร้ำงสรรค์ 

1 .เพ่ือให้เด็กได้มีทักษะกำรฟัง และ
จินตนำกำร 
2 .เพ่ือให้เด็กได้มีประสบกำรณ์ใน
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

เชิงปริมำณ นักเรียนระดับปฐมวัยทุก
คนเข้ำร่วมโครงกำร 
เชิงคุณภำพ นักเรียนได้มีจินตนำกำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และมีควำมสุข 
 

 16 มิถุนำยน 
2561- 
8 มีนำคม 
2561  

- โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

ล ำดับที่ โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ ที่มำของ
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
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9 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

1เพ่ือแก้ปัญหำนักเรียนที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือ 
2.เพ่ือส่งเสริมศักยภำพนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถโดดเด่น 

เชิงปริมำณ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
ทุกคน 
เชิงคุณภำพ นักเรียนทุกคนได้รับกำร
พัฒนำตำมศักยภำพ 

16 มิถุนำยน 
2561- 
8 มีนำคม 
2561 

1,500 โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

10 กิจกรรมหนูน้อยรัก
ควำมเป็นไทย 

1. เพ่ือรักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีมำรยำทดี รู้จักเคำรพ
ผู้ใหญ่ 

เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน 
เชิงคุณภำพ นักเรียนสำมำรถรักษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มี
มำรยำทและรู้จักเคำรพผู้ใหญ่ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- - คณะครูอนุบำล 

11 กิจกรรมทัศนศึกษำ 
 
 
 

1 เพ่ือให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุขจำกประสบกำรณ์และ
สถำนที่จริง 
 

เชิงปริมำณ  เด็กระดับปฐมวัย
จ ำนวน 80 คนเชิงคุณภำพ เด็ก
ระดับประถมวัยได้มีโอกำสศึกษำหำ
ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำง
หลำกหลำยและได้ทรำบถึงสถำนที่
ส ำคัญของท้องถิ่น 

30 
พฤศจิกำยน 
2561 

8,000 
 
 
 
 

 

โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

12 กิจกรรมหนูน้อยรัก
กำรออม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน 
บุคลำกรได้ตระหนักและเห็นถึง
ควำมส ำคัญในกำรประหยัดอดออม 
2เพ่ือให้นักเรียนและบุคลำกรใช้
สิ่งของเครื่องใช้ที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ 
 

เชิงปริมำณ   บุคลำกรนักเรียนใน
ระดับปฐมวัยทุกคน 
เชิงคุณภำพ   เด็กรู้จักคุณค่ำของกำร
ใช้เงิน 
 
 
 
 
 
 

22พฤษภำคม 
-8 มีนำคม
2561 

- 
 
 
 

 

 - 
 
 

 
 

คณะครูอนุบำล 
 



142 

 

ล ำดับที่ โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ ที่มำของ
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

13 กิจกรรมหนูน้อยรัก
สุขภำพ (Healthy 
kids มวยไทย) 

1 .เพ่ือให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรดูแลสุขภำพ 
2.  เพ่ือให้เด็กมีควำมม่ันใจในตนเอง
และกล้ำแสดงออกอย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม 

เชิงปริมำณ นักเรียนระดับชั้น
อนุบำลทุกคน 
เชิงคุณภำพ นักเรียนทุกคนรู้จักดูแล
รักษำสุขภำพด้วยตัวเอง 
 นักเรียนรักและเห็น 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,000 - คณะครูอนุบำล 
 

14 กิจกรรมรับลูกแก้ว 1.เพ่ือให้นักเรียนเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่ีและน้องใหม่ 

เชิงปริมำณ นักเรียนเข้ำใหม่ทุกคน 
เชิงคุณภำพ นักเรียนเข้ำใหม่ทุกคน 
เห็นควำมส ำคัญและเห็นคุณค่ำใน
ตัวเอง 

18 
พฤษภำคม 

2561 

- โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

15 กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรดูแลเอำ
ใจใส่อย่ำงใกล้ชิดทั้งทำงโรงเรียนและ
ทำงบ้ำน 
2. เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ผู้ปกครอง บ้ำน โรงเรียน 

เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน 
เชิงคุณภำพ 
 - คุณครูได้ดูแลเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
ผู้ปกครอง 

 1มิ.ย. 2561 
–  31 
กรกฎำคม 

- โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

16 กิจกรรมวันพ่อ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีควำมเทิดทูนใน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งำมให้นักเรียนและสำมำรถปฏิบัติ
ตนให้เหมำะสมกับวัย 
 

เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบำล 
ทุกคน 
เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งำมสำมำรถปฏิบัติตนได้เหมำะสม
กับวัย 
 
 

 5 ธันวำคม     
 2561 

- - คณะครูอนุบำล 
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ล ำดับที่ โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ ที่มำของ
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

17 กิจกรรมไหว้ครู 1. เพ่ือให้นักเรียนทรำบถึง
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของวัน
ไหว้คร ู
2. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง ควำม
กตัญญูกตเวทีต่อครู ผู้มีพระคุณ 
3. เพ่ือให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ระลึกถึงพระคุณของคุณครู 

เชิงปริมำณ  
– นักเรียนระดับชั้นอนุบำลทุกคน 
 เชิงคุณภำพ  
- นักเรียนรู้ควำมหมำยและ
ควำมส ำคัญของวันไหว้ครู มีควำม
กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

16 มิถุนำยน 
2561 

- - คณะครูอนุบำล 

18 กิจกรรมวันแม่ 1. เพ่ือปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
ที่ดีงำม ให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือให้เห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนไว้ใน
วันส ำคัญได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย 

เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนระดับชั้นอนุบำลทุกคน  
เชิงคุณภำพ 
 - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งำมสำมำรถปฏิบัติตนได้เหมำะสม
กับวัย 

10 สิงหำคม 
2561 

- - คณะครูอนุบำล 

19 กิจกรรมอนุบำลวัยใส ๑ .เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองได้ท ำ
กิจกรรมร่วมกัน 
๒  .เพ่ือให้เด็กได้มีประสบกำรณ์ที่
หลำกหลำยและกำรท ำกิจกรรมกับ
เพ่ือด่ำงโรงเรียน 

เชิงปริมำณ 
-นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน  

- นักเรียนจำกชุมชนเชื้อเพลิงนอก 
เชื้อเพลิงใน ชุมชนริมทำงรถไฟ และ
ชุมชนเย็นอำกำศ 

1 ตุลำคม 
2561 

6,400 โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

20 กิจกรรมวันเด็ก  1. เพ่ือฝึกให้เด็กมีควำมสำมำรถและ
กล้ำแสดงออกตำมศักยภำพของ
ตนเอง 

เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน 
เชิงคุณภำพ  
 
 

11 ม.ค. 
2561 

- โรงเรียน 
 

คณะครูอนุบำล 
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ล าดับที่ โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักในหน้ำที่
ของตนเองอย่ำงเหมำะสมกับวัย 
3. เพ่ือให้เด็กได้รับควำมสุข เห็น
คุณค่ำของตนเองและผู้อ่ืน 

- เด็กมีพัฒนำกำรอย่ำงหลำกหลำย 
มีทักษะในกำรแสดงออกต่อ
สำธำรณะ 

    

21 กิจกรรมนักเกษตรตัว
น้อย 

1 .เพ่ือให้นักเรียนรู้จักปลูกผักด้วย
ตนเอง 
2  .เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรักสิ่งแวดล้อม  
3 .เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จักกำรน ำ
ของเหลือใช้กลับมำใช้ใหม่ 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนอนุบำลทุกคน  

เชิงคุณภาพ นักเรียนรู้จักลงมือท ำ
สิ่งต่ำงๆด้วยตนเอง 
- นักเรียนรู้จักรักสิ่งแวดล้อม 

 1 มิถุนำยน 
2561 – 8 
มีนำคม 
2561 

2,000 โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

22 กิจกรรม เปิดบ้ำน
อนุบำล 

1. เพ่ือฝึกให้นักเรียนเห็น
ควำมส ำคัญ และสร้ำงควำม
ภำคภูมิใจในตนเอง 
2. เพ่ือแสดงควำมชื่นชมยินดีและ
เป็นขวัญก ำลังใจแก่นักเรียนที่จบ ใน
ระดับปฐมวัยปีที่ ๒  
3. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนอนุบำลทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนระดับอนุบำล เกิดควำม
ภำคภูมิใจในตนเองและเพ่ิมคุณภำพ
กำรศึกษำในระดับปฐมวัย ให้เป็นที่
ยอมรับ แก่ บุคคลภำยนอกมำกข้ึน 

7 มีนำคม 
2561 

3,000 - โรงเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

คณะครูอนุบำล 

23 กิจกรรมส่งเสริม
สุขลักษณะนิสัย 

1 .เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนระดับอนุบำล 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนดูแลสุขภำพตัวเองได้
ถูกต้องสม่ ำเสมอ 
 

8 มิ.ย.  72,000 
(เงินของใช้
ส่วนตัว) 

ผู้ปกครอง คณะครูอนุบำล 
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ล าดับที่ โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

24 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระก่อนนอน 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนในกำร
เป็นชำวพุทธ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกนั่งสมำธิ 

เชิงปริมำณ นักเรียนระดับชั้น
อนุบำล ทุกคน 
เชิงคุณภำพ นักเรียนอนุบำลรู้จักไหว้
พระสวดมนต์ก่อนนอน 

 16
พฤษภำคม 
2561- 8
มีนำคม 
2561 

- - คณะครูอนุบำล 

25 กิจกรรมภูมิทัศน์
แผนกปฐมวัย 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสภำพแวดล้อมท่ี
ดีมีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
2. เพ่ือพัฒนำปรับปรุง
สำธำรณูปโภคท่ีช ำรุดทรุดโทรมหรือ
อยู่ในภำวะเสี่ยงให้มีควำมปลอดภัย
สูงสุดและพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
3.เพ่ือปรังปรุงสภำพแวดล้อมใน
โรงเรียนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อชุมชน 

เชิงปริมำณ ปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องน้ ำ สภำพแวดล้อมในโรงเรียน 
บริเวณโรงเรียนให้สะอำดเรียบร้อย 
สวยงำมเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
เชิงคุณภำพ ซ่อมแซมอำหำรสถำนที่ 
วัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งำนโดย
ปลอดภัยมีสภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำร
จัดกิจกรรม 

15 มีนำคม 
2561 
8 พฤษภำคม 
2561 

- 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 

คณะครูอนุบำล 

25 อำหำรว่ำง เพ่ือให้นักเรียนได้ทำนอำหำรว่ำงที่มี
ประโยชน์ 

เชิงปริมำณ นักเรียนระดับชั้น
อนุบำล ทุกคน 
เชิงคุณภำพ นักเรียนอนุบำลได้ทำน
อำหำรว่ำงที่มีคุภำพในตอนบ่ำย 

 16
พฤษภำคม 
2561- 8
มีนำคม 
2561 

128,000 
(เงินค่ำ 
อำหำรว่ำง) 
 

ผู้ปกครอง คณะครูอนุบำล 

26 กิจกรรม พ่อครู แม่ครู ๑  .เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำศักยภำพของเด็ก 

เชิงปริมำณ นักเรียนระดับปฐมวัยทุก
คนเชิงคุณภำพ นักเรียนได้ท ำ
กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง 
 

30  กันยำยน 
2561 

500 โรงเรียน คณะครูและ
ตัวแทน
ผู้ปกครอง 
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ล าดับที่ โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

27 โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

1.เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกร เชิงปริมำณ ครูอนุบำลและพ่ีเลี้ยง
อนุบำลศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบ 
เชิงคุณภำพ ครูและพ่ีเลี้ยงอนุบำล
ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับอนุบำล 

1 ตุลำคม 
2561 – 8 
มีนำคม 
2561 

 

- โรงเรียน คณะครูอนุบำล 

28 จัดซื้อ แบบ
ประเมินผลนักเรียน
ระดับชั้นอนุบำล 
 
 

1. เพ่ือบันทึกและประเมินพัฒนำกำร
นักเรียนอนุบำล 
 

เชิงปริมาณ นักเรียนอนุบำลทุกคน
ได้รับกำรประเมินตำมมำตรฐำน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนอนุบำลมี
พัฒนำกำรสมวัยสอดคล้องกับ
พัฒนำกำร 

16 
พฤษภำคม 
2561 – 8
มีนำคม 
2561 

3,000 
 

โรงเรียน 
 
 

 
 

คณะครูอนุบำล 

29 กีฬำอนุบำล 1.เพ่ือส่งพัฒนำนักเรียนให้นักเรียน
เห็นควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพ 
2.เพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
โรงเรียนและศูนย์เด็กในชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียนอนุบำล
โรงเรียนประถมนนทรีทุกคนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมและนักเรียนจำกศูนย์ 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ นักเรียนอนุบำลทุกคน
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมสุขและ
สนุกกับกำรท ำกิจกรรม 

21 
พฤศจิกำยน 
2561 

8,000   

29 เด็กพบพระ 1.เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมมะกับพระ เชิงปริมำณ นักเรียนอนุบำลทุกคน
เข้ำรวมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ เด็กนักเรียนอนุบำล
รู้จักกำรปฏิบัติตำมหลักศำสนำ 

24 สิงหำคม 
2561 

1,000   
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 
 ครูปฐมวัยและพ่ีเลี้ยง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหำรและครูโรงเรียนประถมนนทรี  
 ผู้ปกครองและชุมชน 
 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
การก ากับ ติดตามและประเมินผล 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑ สภำพแวดล้อมของศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ โรงเรียนประถมนนทรี 

สังเกตและสัมภำษณ์ 
 

แบบประเมิน
สภำพแวดล้อม 
 

๒ 
 

พัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 

สังเกต เครื่องมือวัดและ
กำรสัมภำษณ์ 
 

อบ. ๑ , ๒ 
แบบบันทึกสุขภำพ 
แบบตรวจสุขภำพ 
อ่ืน ๆ 

๓ 

 

ควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ฯ บ้ำน 
ชุมชนและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่
เกี่ยวข้อง 

 

สังเกตและสัมภำษณ์ 

 

แบบบันทึกควำมร่วมมือ 

แบบสัมภำษณ์ควำมพึง
พอใจในกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ 

๔ บุคลำกรงำนกำรศึกษำปฐมวัย รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

รำยงำนกำรฝึกอบรม
และผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 

 
 
 
 
 
 
 
 



148 

 

 ระยะเวลาด าเนินการ           ปีการศึกษา  2561 
 วิธีการด าเนินการ 
                     
                                    
                      ระยะเวลา 
 
  ขั้นตอนกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมวำงแผนปฏิบัติกำร
งำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

  
          

 

2.ศึกษำข้อมูล ก ำหนดกิจกรรม             

ขั้นด าเนินการ 
งานบริหารวิชาการ 
3.กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภำพ 
(Healthy kids 

            

4.กิจกรรมหนูน้อยรักกำรออม             
5.กิจกรรมหนูน้อยรักควำมเป็น
ไทย 

            

6.กิจกรรมนิทำนสร้ำงสรรค์             
7.กิจกรรมสวดมนต์วันพระ/
ก่อนนอน 

            

8.กิจกรรมพ่อครูแม่ครู             
9.กิจกรรมนักเกษตรตัวน้อย             
10.กิจกรรมหนูน้อยรักกำรอ่ำน
(นิทำนเพ่ือน้อง,นิทำนเพ่ือนรัก) 

            

11.กิจกรรมบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย 

            

12.งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

            

13.กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

            

14.กิจกรรมอนุบำลวัยใส              
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                      ระยะเวลา 
 
  ขั้นตอนกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

15.กิจกรรมทัศนศึกษำ             

 
 

16.กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร             
17.กิจกรรมกีฬำอนุบำล  

           
18.กิจกรรมประเมินพัฒนำกำร
นักเรียนอนุบำล๒ 

            

19 หนูน้อยรักอำเซียน             
งานกิจการนักเรียน 
20.กิจกรรมรับลูกแก้ว 

            

21.กิจกรรมวันไหว้ครู             
22.กิจกรรมวันแม่             
23.กิจกรรมวันพ่อ             
24.กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน             
25.กิจกรรมเปิดบ้ำนอนุบำล             
26.กิจกรรมกีฬำอนุบำล             
27.กิจกรรมเด็กพบพระ             
งานบริหารงานบุคคล 
28.กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร 

            

29.กิจกรรมนิเทศห้องเรียน             
งานบริหารทั่วไป 
30.กิจกรรมพัฒนำ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

            

ขั้นติดตามและประเมินผล 
   รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สภำพแวดล้อมของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ มีควำมเหมำะสม ปลอดภัย สวยงำมกับเด็กและเป็น

ศูนย์กลำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
2. เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง ส่งเสริมพัฒนำกำรและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เหมำะสมด้วยวิธีกำร

เรียนรู้ที่หลำกหลำย 
3.ครูและบุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยอย่ำง

ต่อเนื่อง 
 

 

      ลงชื่อ       ผู้ขออนุมัติโครงกำร  

                   ( นำงสำวธีวำวรรณ  พันธ์ดี ) 

       หัวหน้ำงำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

 

      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงกำร 

       ( นำยชำตรี   นำมคุณ) 

                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 
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โครงการส่งเสริมการอ่าน  

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ  1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ     

ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวสุกัญญำ รักวงษ์ฤทธิ์ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักการและเหตุผล  

 กำรอ่ำนเป็นเป็นเครื่องมือศึกษำหำควำมรู้  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และและควำมรู้รอบตัวต่ำง ๆ 
ประเทศที่เจริญแล้ว ประชำกรมีนิสัยรักกำรอ่ำน นิสัยรักกำรอ่ำน หมำยถึง อ่ำนด้วยควำมพึงพอใจ กำรอ่ำน
เป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจ ำวัน กำรอ่ำนมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคนให้เป็นคนมีคุณภำพ คนที่มีคุณภำพ
เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำชำติต่อไป ดังมีค ำกล่ำวว่ำ “กำรอ่ำนสร้ำงชำติ”  

          โรงเรียนเป็นสถำนที่ เด็กๆ เข้ำมำเพ่ือเรียนหนังสือและได้รับกำรอบรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์  โรงเรียน
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องส่งเสริมกำรอ่ำนให้แก่นักเรียน  

 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้รูปแบบต่ำง ๆจึงจ ำเป็นต้องจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้
นักเรียนสนใจ ต้องกำรเข้ำไปใช้บริกำรโดยควำมสมัครใจ สนใจใคร่รู้เรื่องต่ำง ๆ แล้วศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองได้ 
  

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.นักเรียนใช้เวลำว่ำงอ่ำนหนังสือ 

 2.นักเรียนรู้จักกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  

          3.นักเรียนมีมำรยำทในกำรใช้ห้องสมุด 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

 กำรประเมินโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนได้ก ำหนดขอบเขตของกำรประเมินโดยกำรประเมินปลำยปี
กำรศึกษำ ดังนี้ 

1.นักเรียนทุกระดับชั้นมีนิสัยรักกำรอ่ำน 

 2.นักเรียนใช้บริกำรห้องสมุดเพ่ิมข้ึนเป็นระยะ ๆ  

 3.นักเรียนมีควำมรู้รอบตัว 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม 2561 –  มีนำคม 2562 

  วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ /  กิจกรรม 

 
งบ

ปร
ะม

าณ
 ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

  2. ประชุมคณะกรรมกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
   

 ครูสุกญัญำ รักวงษ์ฤทธิ ์

ครทัศนนนัท์ เกลี้ยงไธสงค ์

ครูอิษฎำ สุม่มำตย์ 

ครูสนธยำ คัณธำวัฒน ์

ครูนิรำรัตน์ รัตนะวัน 

ครูอัญชนำ สทุธิสนธิ ์

ครูวรรณชนก เลขมิตร 

 นำงชลิดำ ศรีสว่ำง 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินงาน 

  กำรจัดกิจกรรม 

    1.วำงทุกงำน อ่ำนทุกคน 

    2.เล่ำนิทำนประกอบกำรแสดง 

    3.ตอบค ำถำมประจ ำเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสุกญัญำ รักวงษ์ฤทธิ ์

ครูประจ ำชั้นป.1-6 

นำงชลิดำ ศรีสว่ำง 

ขั้นที่ 3  ขั้นติดตามประเมินผล 

1.  กำรก ำกับและติดตำม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสุกญัญำ รักวงษ์ฤทธิ ์

นำงชลิดำ ศรีสว่ำง 

2. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร              ครูสุกญัญำ รักวงษ์ฤทธิ ์
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งบประมาณโครงการ  

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ฯ สมาคมฯ อ่ืนฯ รวม 

1.หนังสือประเภทต่ำง ๆ 7,520    7,520  

3.ของรำงวัล 2,000    2,000  

7.ตรำยำงวันที่เลื่อนได้ 220    220  

8.ตรำยำงหนังสืออ้ำงอิง 110    110  

9.ที่แขวนตรำยำงชนิด 1 ชั้น 150    150  

รวมเป็นเงินทั้งหมด  10,000 บำท  
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การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 

 

นักเรียนใช้เวลำว่ำงอ่ำนหนังสือ 

สังเกตพฤติกรรม 

ศึกษำจำกสถิติกำรใช้
ห้องสมุดของนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบบันทึกสถิติกำรใช้ห้องสมุด
ของนักเรียน 

 

 

2 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้บริกำร
ห้องสมุด ศึกษำจำกสถิติกำรใช้

ห้องสมุดของนักเรียน 

แบบบันทึกสถิติกำรใช้ห้องสมุด
ของนักเรียน 

 

 

3 

นักเรียนมีมำรยำทในกำรใช้
ห้องสมุด 

ศึกษำจำกแบบสอบถำม
มำรยำทในกำรใช้ห้องสมุด 

แบบสอบถำมมำรยำทในกำรใช้
ห้องสมุด 

 

ลงชื่อ                                                  

                   ( นำงสำวสุกัญญำ รักวงษ์ฤทธิ์ )                                                   

                          ผู้ขออนุมัติโครงกำร 

                                                             

                                           ลงชื่อ 

                                                                        ( นำยชำตรี นำมคุณ ) 

                                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมนนทรี 

                                                                 ผู้อนุมัติโครงกำร 
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แผนงำน/โครงกำร  กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร รูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ (Professional  
     Learning Community :PLC)  โรงเรียนประถมนนทรี ปีกำรศึกษำ 2561 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ  …….. 

         จุดเน้นที่ผู้เรียน  ………. 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ  ……. 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

มำตรฐำนด้ำนผู้เรียน        มำตรฐำนที่  ………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

   เนื่องจำกสภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบัน ในแต่ละชั้นเรียนจะประกอบด้วยนักเรียน  
ที่มีระดับควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน ครูทุกคนจึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องพยำยำมที่จะช่วยแสวงหำ
วิธีกำรที่จะพัฒนำนักเรียนทุกคนตำมควำมสำมำรถ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2๗ พุทธศักรำช 2545 ได้กล่ำวถึงนวัตกรรม ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community :PLC)  ซึ่งเป็นกำรร่วมมือร่วมพลังในกำรท ำงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์ตรง อย่ำงมีเป้ำหมำยร่วมกันของครู ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งอำจเป็นทีมในโรงเรียน
เดียวกัน หรือต่ำงโรงเรียนก็ได้ โดยผ่ำนเทคโนโลยี ICT รวมทั้งมีกำรสะท้อนควำมคิดในกำรท ำงำนและ
ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรสนับสนุนพ่ึงพำอำศัยกัน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ทำงโรงเรียนประถมนนทรีจึงได้จัดกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตำมโครงกำรรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้
วิชำชีพ (Professional Learning Community :PLC) โดยด ำเนินกำรตำมกรอบนโยบำยกำรจุดเน้นของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึ กษำกรุงเทพมหำนคร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเร่ งรัดพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
ลงสู่กำรปฏิบัติทั้งในเชิงกำรบริหำรจัดกำรและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภำพทั้งทำงด้ำนวิชำชีพของครูและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อพัฒนำคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขั้นตอนกำรน ำรูปแบบ PLC 
ไปใช้ในสถำนศึกษำ 
    2.2 เพื่อพัฒนำคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ ใน 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ PLC ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในสถำนศึกษำ 
    2.3 เพื่อพัฒนำคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอื่น ใน 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ PLC ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในสถำนศึกษำ 
    2.4 เพื่อให้คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำใจบทบำทกำรเป็นสมำชิกกลุ่มของชุมชนแห่ง 
กำรเรียนรู้ PLC 
    2.5 เพื่อให้คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำสมุดบันทึกกำรพัฒนำตนเอง Logbook รำยกลุ่มและ 
รำยบุคคลจำกกำรท ำ PLC 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
     กลุ่มเป้ำหมำยครู คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนประถมนนทรี จ ำนวน 30 คน 
      เชิงคุณภาพ 
      คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรน ำกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   ปีกำรศึกษำ 2561 

 
5. การด าเนินงาน 

 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ระดับ
สถำนศึกษำ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย 
1.ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
2.รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
3.หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำร/กลุ่มสำระ/หัวหน้ำสำยชั้น 
4.คร ู
                    ฯลฯ 

เมษำยน 2561 
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2.ก ำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ระดับ
สถำนศึกษำ 

จัดท ำแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
สู่สถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
1. สร้ำงทีมงำน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ 
   สถำนศึกษำ 
2. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแนวทำงกำรปฏิบัติ 
   ให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ (พำดู พำคิด พำท ำ)  
3. สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอื่น (ระดับบุคคล ระดับ 
    องค์กร ระดับหน่วยงำน) 
4. ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำน กำรพัฒนำ 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

พฤษภำคม 2561 

3. กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร  
   PLC สู่กำรปฏิบัติ 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติ  
     โดยใช ้ICT ในกำรเข้ำกลุ่มระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 
     ก ำหนดบทบำทของสมำชิกกลุ่ม ประกอบด้วย 
     ผู้อ ำนวยควำมสะดวก, สมำชิก และผู้บันทึก 
     พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook รำยกลุ่ม/ 
     รำยบุคคล 
     ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร PLC 
     1) รวมกลุ่มชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ PLC 
     2) วิเครำะห์ และระบุปัญหำ/สิ่งที่ต้องกำรพัฒนำ 
     3) ออกแบบและจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้/ 
         กิจกรรม/นวัตกรรม  
     4) วิพำกษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข  
     5) น ำสู่กำรปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้/ 
         กิจกรรม/นวัตกรรม 
     6) ประเมินผล/สะท้อนควำมคิดกำรจัดกำรเรียนรู้/ 
        กิจกรรม/นวัตกรรม 
     7) สรุปเผยแพร่แผนกำรจัดกำรเรียนรู้/กิจกรรม/ 
         นวัตกรรมจัดตั้งกลุ่ม Facebook Line  
3.2 สรุปรำยงำนผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    

พฤษภำคม 2561
มีนำคม 2562 
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แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
4. ก ำกับ ติดตำมนิเทศและ 
   ประเมินผล 

4.1 จัดท ำแผนและเครื่องมือ ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และ 
     ประเมินผลกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู ่
     สถำนศึกษำ 
4.2 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
     สู่สถำนศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรก ำกับ  
     ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรขับเคลื่อน 
     กระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ 
4.3 เร่งรัด ติดตำม และสนับสนุน ข้ำรำชกำรและ 
     บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จใน 
     กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ 

พฤษภำคม 2561
มีนำคม 2562 

5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  

 

5.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำยงำน 
     ผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร PLC สู่ 
     สถำนศึกษำ พร้อม Logbook เป็นรำยบุคคลต่อ 
     ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
5.2 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
      สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ในสถำนศึกษำ 
5.3 สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร  
      PLC ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้ที่ 
      เกี่ยวข้อง 

มีนำคม 2562 

6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
สู่สถำนศึกษำ 

6.1 สถำนศึกษำจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     (Show & Share) กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
     สู่สถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
      ทำงกำรศึกษำ ที่มีกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ดี 
      สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ และเผยแพร่ 

มีนำคม 2562 
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6. การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร PLC ของสถำนศึกษำ  
มีรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 กำรสะท้อนปัญหำ 

แนวทำงกำร
แก้ปัญหำ ของ
กลุ่ม PLC (ระยะ
ที่ 1) 

เพ่ือศึกษำสภำพ
ปัญหำและแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน  

1. ทบทวนวัตถุประสงค์  
กำรด ำเนินงำน PLC 
2. วิเครำะห์ปัญหำกำร
เรียนกำรสอน 
3. กำรพัฒนำทีมงำน 
4. ควำมคิดเชิงบวก 
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
6. กำรบันทึก Logbook 

แบบติดตำม พ.ค. 61 คณะผู้บริหำร 
 

2 กำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำง PLC  
(ระยะที่ 2) 

เพ่ือให้สถำนศึกษำ
สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมแนวทำง PLC 
ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

1. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
เทคนิค กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบต่ำง ๆ 
ตำมสภำพปัญหำและ
บริบทของสถำนศึกษำ 
เช่น Active learning, 
BBL, PBL, Lesson 
study, ICT, DLTV, 
DLIT ฯลฯ 
2. กำรพัฒนำนวัตกรรม
เพ่ือกำรเรียนรู้ 

แบบติดตำม ภำคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

คณะผู้บริหำร 
 

3 สรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 
PLC 

เพ่ือสรุปและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน PLC 

1. แนวทำงกำรเขียน
สรุปรำยงำน PLC 
2. AAR 

แบบรำยงำน
ผลกำร

ด ำเนินงำน
PLC   

สิ้นสุดกำร
ด ำเนินงำน 

คณะผู้บริหำร 
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7. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
    2.1 คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขั้นตอนกำรน ำรูปแบบ PLC ไปใช้ใน
สถำนศึกษำ 
    2.2 คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ ในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ PLC ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในสถำนศึกษำ 
    2.3 คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอื่น ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ PLC ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในสถำนศึกษำ 
    2.4 คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำใจบทบำทกำรเป็นสมำชิกกลุ่มของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ PLC 
    2.5 คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถจัดท ำสมุดบันทึกกำรพัฒนำตนเอง Logbook รำยกลุ่และ
รำยบุคคลจำกกำรท ำ PLC ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       (นางสาวสุมณฑา  วงษ์สวัสดิ์) 

หัวหน้าโครงการ 
 

…………………………………………………….. 

(นางสาวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง) 

ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ความเห็น
............................................ 

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

 

(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถม
นนทรี 

 

ความเห็น
............................................ 

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

 

(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถม
นนทรี 

 

…………………………………………………….. 
(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
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งาน/โครงการ โรงเรียนคุณธรรม น ำสุจริต 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อ  …….. 

         จุดเน้นที่ผู้เรียน  ………. 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อ  ……. 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

มำตรฐำนด้ำนผู้เรียน        มำตรฐำนที่  ………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 

   เป็นโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ภำยใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต  
เกิดขึ้นเนื่องจำกยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ สังคมไทยมี
วินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปรำบปรำมทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับ
สำกล มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของเยำวชยไทยให้
สูงขึ้น เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับเจตนำรมณ์เชิงกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ก ำหนดจุดมุ่งหมำยปลำยทำงที่มุ่งสู่กำรเป็น องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง หลีกเลี่ยงอบำยมุข 
โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ถ ม น น ท รี จึ ง จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร เ รี ย น รู้ แ บ บ บู ร ณ ำ ก ำ ร  เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ทั ก ษ ะ 
กำรคิด และคุณลักษณะ 5 ประกำรของนักเรียนโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกำรคิด ควำมซื่อสัตย์สุจริต  
กำรมีจิตสำธำรณะ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม ควำมรับผิดชอบ และกำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง 

 
2. ค านิยามศัพท์ 
   ทักษะการคิด หมำยถึง มีควำมคิดเชิงเหตุผล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีทักษะในกำรจ ำแนก  
กำรเปรียบเทียบแยกแยะ กำรสรุปองค์ควำมรู้ กำรน ำเสนอผลงำน 
   ความซ่ือสัตย์สุจริต หมำยถึง ยึดมั่นในควำมสัตย์จริง และในสิ่งที่ถูกต้องดีงำม มีควำมซื่อตรง มี
เจตนำที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ปฏิบัติโดยค ำนึงถึง
ควำมถูกต้องละอำยและเกรงกลัวต่อกำรกระท ำผิด ไม่เอำสิ่งของหรือผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง ไม่ลัก
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ขโมย ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยควำมซื่อตรง ไม่หำผลประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่ำเชื่อถือ ท ำ
ตำมสัญญำ ตรงไปตรงมำ กล้ำเปิดเผยควำมจริง รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
   การมีจิตสาธารณะ หมำยถึง กำรมีจิตส ำนึกเพ่ือส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองในกำรกระท ำใด 
ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหำยต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม 
ช่วยเหลือผู้อื่นและแบ่งปันด้วยควำมเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชน สังคม เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม 
   ความเป็นธรรมทางสังคม หมำยถึง กำรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน และอย่ำงมี
เหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชำติ ชนชั้น สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม นึกถึงใจเขำใจเรำ  
ไม่เอำเปรียบผู้อื่น รับฟังผู้อื่น เคำรพให้เกียรติผู้อื่น ค ำนึงถึงควำมยุติธรรมโดยตลอด 
   การกระท าอย่างรับผิดชอบ หมำยถึง กำรมีจิตส ำนึกในบทบำทและหน้ำที่ของตนเองและปฏิบัติ
หน้ำที่ให้ดีที่สุด เคำรพเกณฑ์กติกำ พร้อมให้ตรวจสอบกำรกระท ำได้เสมอ หำกมีกำรกระท ำผิดก็พร้อมที่จะ
ยอมรับผิดและแก้ไขในสิ่งที่ผิด ท ำหน้ำที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีระเบียบวินัย เคำรพกติกำ รับผิดชอบในสิ่งที่ท ำ 
กล้ำยอมรับผิดและรับกำรลงโทษ รู้จักส ำนึกผิดและขอโทษในสิ่งผิด กล้ำท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
   อยู่อย่างพอเพียง หมำยถึง ด ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันที่
ดี ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และเก็บรักษำดูแลอย่ำงดี ไม่โลภ มี
คุณธรรม รู้จักอดทน อดกลั้น รู้จักบังคับตนเอง ยับยั้งชั่งใจไม่เอำเปรียบผู้อ่ืนและเบียดเบียนตนเอง ไม่ท ำให้
ผู้อื่นเดือดร้อน อภัยเมื่อผู้อื่นกระท ำผิดพลำด  
3. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้ำน ทักษะกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต 
  2.2 ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
  2.3 นักเรียน ครู ผู้บริหำร บคุลำกรทำงกำรศึกษำรู้เท่ำทันร่วมคิดป้องกันกำรทุจริต 
4. เป้าหมาย 

 4.1 เชิงปริมำณ 

   นักเรียนระดับอนุบำล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวน ........ คน มีคุณลักษณะด้ำน 
ทักษะกำรคิด ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตสำธำรณะ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม ควำมรับผิดชอบ และ 
กำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต 
             คณะครู ผู้บริหำร และบุคลำกรในโรงเรียน จ ำนวน ......... คน เข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรมี
ควำมรู้มีควำมเข้ำใจและปลูกฝังด้ำนทักษะกำรคิด ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตสำธำรณะ ควำมเป็นธรรมทำง
สังคม ควำมรับผิดชอบ และกำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกัน 
กำรทุจริต 



163 

 

   4.2 เชิงคุณภำพ 
          4.2.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส ำนึกทักษะ
กำรคิด ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตสำธำรณะ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม ควำมรับผิดชอบ และกำรเป็นอยู่
อย่ำงพอเพียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต 
        4.2.2 คณะครู ผู้บริหำร และบุคลำกรในโรงเรียน รวมพลังร่วมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำง
ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบำยมุขและป้องกันกำรทุจริต 
        4.2.3 คณะครู ผู้บริหำร และบุคลำกรในโรงเรียนมีจิตส ำนึกในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 
5. กิจกรรม/ด าเนินการ 
    5.1 การปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และคุณธรรม 5 ประการ 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร 
ตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

กำรสอนสอดแทรกในเนื้อหำวิชำ 8 กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

 กำรเรียนรู้แบบวิเครำะห์บทเรียนผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรคิด และ
คุณลักษณะ 5 ประกำรตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต  

 กำรเรียนรู้โดยกำรใช้โครงงำน เน้นทักษะกำรคิด 
ควำมคิดเชิงเหตุผล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีทักษะ
ในกำรจ ำแนก กำรเปรียบเทียบแยกแยะ  
กำรสรุปองค์ควำมรู้ กำรน ำเสนอผลงำน 
กำรท ำแผนผังควำมคิด (Mind Map) 

 กำรเรียนรู้คุณลักษณะ 5 ประกำรตำมโครงกำร
โรงเรียนสุจริตผ่ำนนิทำนสร้ำงสรรค์คุณธรรม 

กำรจัดค่ำยคุณธรรมน ำสุจริต ลูกเสือช่อสะอำด - กำรเรียนรู้คุณลักษณะ 5 ประกำรตำมโครงกำร
โรงเรียนสุจริตผ่ำนกิจกรรมลูกเสือช่อสะอำด 
- กำรด ำเนินกำรเพ่ือขอรับเครื่องหมำยลูกเสือสำมัญ
ช่อสะอำดและลูกเสือส ำรองช่อสะอำด ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ 
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  5.2 การด าเนินงาน ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย และ ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.ชุมชน 
 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน 

ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย และ ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.ชุมชนมีส่วน
ร่วมในโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย และ ป.ป.ช. 
ส.พ.ฐ.ชุมชน 

 ก ำหนดบทบำทของคณะกรรมกำรป.ป.ช. ส.พ.ฐ. 
น้อย และ ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.ชุมชน 

 
   5.3 การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน 

กำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรบริษัทสร้ำงกำรดี 

 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 อบรมกำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีให้แก่
นักเรียน กำรเขียนโครงกำร กำรกู้ยืมเงินกองทุน(ถ้ำ
มี) กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 

 หุ้นส่วนกำรก ำเนินกำร 

 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 นักเรียนท ำสัญญำยืมเงิน 

 นักเรียนด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

 คณะกรรมกำรป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย ด ำเนินกำร
ติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขงคณะกรรมกำร
บริษัทสร้ำงกำรดี 
และ ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.ชุมชนด ำเนินกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโรงเรียน 
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  5.4 การด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน 

กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ 

 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

 กำรนิเทศภำยใน 

 กำรบริหำรด้ำนวิชำกำร 

กำรบริหำรงบประมำณ กำรวำงแผนงบประมำณ 

 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร 

 กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 

กำรบริหำรงำนทั่วไป กำรจัดบรรยำกำศในโรงเรียน 

 ควำมสัมพันธ์ชุมชน 

 
   5.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ 

 ประชุมแบ่งควำมรับผิดชอบเตรียมหลักฐำนเชิง 
ประจักษ์(EBIT) 

 ประสำนควำมร่วมมือผู้ตอบแบบประเมิน (IIT)และ 
EIT 
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6. งบประมาณโครงการ 
     ค่ำด ำเนินโครงกำร         1,000  บำท 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  

 ฝ่ำยบริหำร / กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร/วิทยำกรภำยนอก/ครูประจ ำชั้น และครูพิเศษ 

 
7. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 

ล ำดับที่ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กำรปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และคุณธรรม 5 ประกำร 

 แบบประเมิน 

2 กำรด ำเนินงำน ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย และ 
ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.ชุมชน 

กำรสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 
 

3 กำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี กำรสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำน 

ค ำสั่ง/โครงกำร 
แผนปฏิบัติงำน 

4 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนโรงเรียน
สุจริต 

กำรสรุปผล 
กำรปฏิบัติงำน 
หลักฐำนเชิง 

ประจักษ์(EBIT) 

ค ำสั่ง/โครงกำร 
แผนปฏิบัติงำน 

 

5 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

กำรประเมิน
จำกหน่วยงำน

ต้นสังกัด 

แบบประเมิน (IIT) 
และ EIT 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีคุณลักษณะด้ำน ทักษะกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต 
  8.2 ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
  8.3 นักเรียน ครู ผู้บริหำร บคุลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนตำมกรอบแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร
โรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       (นางสาวสุมณฑา  วงษ์สวัสดิ์) 

หัวหน้าโครงการ 
 

…………………………………………………….. 

(นางสาวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง) 

ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ความเห็น
............................................ 

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

 

(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถม
นนทรี 

 

ความเห็น
............................................ 

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

 

(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถม
นนทรี 

 

…………………………………………………….. 
(นายชาตรี  นามคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 


