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ความเหน็ของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

เรียน   ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 ข้ำพเจ้ำนำงสำวปรียำพร  ศิริพัลลภ ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนชุมชนวัด

บ้ำนระกำศ  ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖4 เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ

ของโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศแล้ว มีควำมเห็นดังนี้ 

  เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖4 

  ไม่เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 เนื่องจำก ................................... 

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

 

 

 

                                                       ลงชื่อ 

                                                                       (นำงสำวปรียำพร  ศิรพิัลลภ) 

                                                            ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขั้นพื้นฐำน 

                                                                       โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๒   

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ต ำบลบ้ำนระกำศ  อ ำเภอบำงบ่อ  จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑล ท ำเลที่ตั้ง

บริเวณรอบ ๆ เหมำะแก่กำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม  มีโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่

เป็นจ ำนวนหลำยแห่ง  ท ำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ด้ำนสังคม  มีกำรอพยพเคลื่อนย้ำยถิ่น               

ของประชำกรจ ำนวนมำก ทั้งจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนอื  ภำคเหนือ  และภำคใต้   

เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย   ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  เขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนมีจ ำนวน ๔ หมู่บ้ำน  

ได้แก่  หมูท่ี่  ๓, หมูท่ี่ ๔, หมูท่ี่ ๕  และหมูท่ี่ ๖ สถำนที่ส ำคัญที่อยู่ใกล้โรงเรียนคือวัดบ้ำนระกำศและสนำมบิน

สุวรรณภูมิ  ซึ่งอยู่บริเวณด้ำนเหนือของถนนบำงนำ-ตรำด  ในเขตปกครองของอ ำเภอบำงพลีซึ่งติดต่อกับ

อ ำเภอบำงบ่อ  

   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   

โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ ตั้งขึน้เมื่อวันที่ ๓๐พฤษภำคม  ๒๔๗๒  เป็นโรงเรียนประชำบำลประเภท

นำยอ ำเภอจัดตั้ง ด้วยเงินศึกษำพลี ครั้งแรกอำศัยศำลำกำรเปรียญเป็นสถำนที่เรียนช่ัวครำว เปิดท ำกำรสอน

ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑ โดยมีนำยแอบ ธนโกเศศ  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมำได้สร้ำงอำคำรเรียนแบบ            

ป.๒  ในเดือนพฤศจิกำยน ๒๔๘๐ และย้ำยมำเรียนในอำคำรนี้เมื่อวันที่ ๑๖พฤษภำคม ๒๔๘๒ ต่อมำปี พ.ศ. 

๒๕๐๒ ได้สร้ำงอำคำรเรียนแบบ ป.๑ ฉ แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑ มิถุนำยน ๒๕๐๖ และเปิดสอนถึงช้ัน

ประถมศึกษำปีที่ ๕ ต่อมำได้เปิดสอนถึงช้ัน ป.๗ ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว 

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เปลี่ยนแผนกำรศกึษำชำติฉบับใหม่ ลดชัน้ ป.๗ เปิดสอนตั้งแต่ช้ัน ป.๑ ถึง ป.๖  ตั้งแต่

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๑  เป็นต้นมำ 

 พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดสอนช้ันเด็กเล็กขึน้  ๑  หอ้ง 

 พ.ศ. ๒๕๓๑  ยุบช้ันเด็กเล็ก  เปิดสอนช้ันอนุบำลปีที่  ๑  และอนุบำลปีที่  ๒   

พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้เปิดสอนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำเพื่อสนองนโยบำยกำรศึกษำ  ๑๒  ปี โดยเปิดรับ

นักเรียนช้ัน ม.๑ ในวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๔๐ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแตอ่นุบำลปีที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศกึษำปีที่ ๓ 

 พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับจัดสรรงบประมำณสร้ำงอำคำรเรยีน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จ ำนวน ๑ หลัง   

๑๐  หอ้งเรียน  ปัจจุบันใช้เป็นอำคำรเรียนของนักเรียนชัน้ ป.๑ - ป.๖ และหอ้งพิเศษต่ำง ๆ 

พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รื้อถอนอำคำรเรียนแบบ ป.๑ ฉ และอำคำรโรงอำหำร เพื่อมำก่อสร้ำงอำคำร                    

โรงอำหำรหลังใหม ่ ในบริเวณอำคำรเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙   

  พ.ศ.๒๕๕๓  ก่อสร้ำงโรงอำหำรขนำด  ๒๔ × ๘ เมตร ช้ันเดียว จ ำนวน ๑ หลัง 

           พ.ศ.๒๕๕๘ ท ำสนำม BBL 

สภาพทั่วไป 



           พ.ศ.๒๕๕๘ ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรยีน เลขที่โครงกำร ๕๘๑๑๐๖๐๙๔๑๕๘ 

  พ.ศ.๒๕๕๘ ท ำที่นั่ง ๒ ฝั่ง ของสนำม หลังคำเมทัลชีส และประตูฟุตซอล 

           พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับภูมทิัศน ์(ท ำระเบียงที่นั่งนักเรียน) 

           พ.ศ.๒๕๕๙ ท ำท่อน้ ำประปำ และติดตั้งไฟฟ้ำอำคำรเรียน 

  พ.ศ.๒๕๕๘ ท ำท่อระบำยน้ ำและรำงน้ ำ และหลังคำเมทัลชีท 

  พ.ศ ๒๕๕๙  ห้องน้ ำหญิง ๑ หลัง แบบ ๖ ที่/๔๙ 

  พ.ศ. ๒๕๕๙  อำคำรเอนกประสงค์ ๑ หลัง แบบ สป.ช.๒๐๕/๒๖ 

  พ.ศ. ๒๕๕๙ อำคำรเรยีน ๑ หลัง แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ 

  พ.ศ. ๒๕๖๐ หอ้งน้ ำชำย ๑ หลัง แบบ ๖ ที่/๔๙ 

 

ลักษณะภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะภูมศิำสตร์ของโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ  มีเนือ้ที่ประมำณ ๑๒  ไร่เศษ มีอำณำเขตติดต่อ

พืน้ที่ดังนี ้ 

  ทิศเหนอื           ติดต่อที่ดินของวัดบ้ำนระกำศ (ที่ตัง้ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้ำนระกำศ 

  ทิศใต้            ติดตอ่ล ำคลองส ำโรง 

  ทิศตะวันออก     ตดิกับที่ดนิเอกชนและสนำมกีฬำ อบต.บ้ำนระกำศ 

  ทิศตะวันตก       ติดตอ่กับวัดบ้ำนระกำศ 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ

วิชำกำร

คณะกรรมกำรวิชำกำร

ทัว่ไป

คณะกรรมกำรบริหำร
ทัว่ไป

งบประมำณ

คณะกรรมกำร
บริหำรงำนกำรเงินพสัดุ

บคุคล

คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบคุคล

แผนผังการบริหารงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นำยแอบ  ธนโกเศศ  ๓๐ พฤษภำคม ๒๔๗๒ – ๑๕ กรกฎำคม ๒๔๗๒ 

๒.นำยเดช   ศริิพัลลภ  ๒๘ มิถุนำยน ๒๔๗๓ – ๑๗ ธันวำคม  ๒๔๘๔ 

๓.นำยบุญทรง   สันติกุล ๒๘ ธันวำคม  ๒๔๘๔ – ๒๕ กุมภำพันธ์  ๒๔๘๕ 

๔.นำยวิ่ง   สังข์น้อย  ๒๖ กุมภำพันธ์  ๒๔๘๕  – ๒๑ สิงหำคม ๒๔๘๕ 

๕.นำยประสิทธิ์   ทวีโต  ๒๒ สิงหำคม ๒๔๘๕– ๑ เมษำยน ๒๔๘๖ 

๖.นำยจ ำลอง   โพธิ์ทองคะนอง  ๒ เมษำยน ๒๔๘๖ – ๑๙ สิงหำคม ๒๔๘๖ 

๗.นำยผอ่น   น่วมศร ี  ๒๐ สิงหำคม ๒๔๘๖ – ๙ มกรำคม ๒๔๘๗ 

๘.นำยผล   สังขน์้อย   ๑๐ มกรำคม ๒๔๘๗ – ๓๐ ธันวำคม ๒๔๙๐ 

๙.นำยเดช   ศิริพัลลภ   ๑ มกรำคม ๒๔๙๐ – ๓๐ กันยำยน ๒๔๙๑ 

๑๐.นำยเล็ก   อยู่วัฒนำ  ๑ ตุลำคม ๒๔๙๑- ๑๕ ตุลำคม ๒๔๙๑ 

๑๑.นำยเชื่อม   หิรัญวัฒนะ  ๑๖ ตุลำคม ๒๔๙๑ – ๓๐ ตุลำคม ๒๔๙๗ 

ที่ตั้งโรงเรยีน 

ท าเนียบผู้บริหาร 



๑๒.นำยเล็ก   อยู่วัฒนำ  ๑ พฤศจกิำยน ๒๔๙๗ – ๒๗ มกรำคม ๒๕๐๘ 

๑๓.นำยพิทย์   ม่วงประเสริฐ ๒๘ มกรำคม ๒๕๐๘ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๑๑ 

๑๔.นำยรังสรรค์    แจม่ใส  ๑ พฤษภำคม ๒๕๑๑ – ๕ มกรำคม ๒๕๑๒ 

๑๕.นำยวีระ   ฉ่ ำตุ๋ย   ๖ มกรำคม ๒๕๑๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๒๗ 

๑๖.นำงสำวสุคนธ์   ศริิพัลลภ  ๓๐ มีนำคม ๒๕๒๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๔๑ 

๑๗.นำยประสิทธิ์   แป้นถึง  ๙ ตุลำคม ๒๕๔๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๔๗ 

๑๘.นำยสมศักดิ์   ส ำลีออ่น  ๑ ตุลำคม ๒๕๔๗ – ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ 

๑๙.นำยธวัชชัย   เผ่ำสำมมุข  ๗ ธันวำคม  ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 

๒๐.นำยสุชำติ   ศรหีำนำรถ  ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๑ – 5 พฤศจิกำยน 2564 

21. นำยศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน 12 พฤศจกิำยน 2564 – ปัจจุบัน 

 

 

 

๑. นำงสำวปรียำพร  ศริิพัลลภ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยชัยวัฒน์  ฉิมแฉ่ง            รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยสมทรง  ภูซ่้อน                  กรรมกำร 

๔. นำยประเสริฐ  ทองอ่วม            กรรมกำร 

๕. นำยเสกสรรค์  งอกขำว            กรรมกำร 

๖. นำยประยุทธ  อ้นพร้อม            กรรมกำร 

๗. นำงขวัญฤทัย  มำเมือง            กรรมกำร 

๘. นำยสมชำย  ดวงสำย             กรรมกำร 

๙. นำยชลอ  แป้นถึง                  กรรมกำร 

๑๐. นำยอภิชำติ  น้ ำผึ้ง                 กรรมกำร 

๑๑. นำยเฉียบ  หมั่นภักดี               กรรมกำร 

๑๒. นำยไพทูรย์  อินทศรี            กรรมกำร 

๑๓. นำงบุญเลิศ  บุญเพ็ง            กรรมกำร 

๑๔. นำงสมใจ  สิงหบัญชร   กรรมกำร 

๑๕. นำยศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 



ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 

ช้ันประถมศกึษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนค ำนวณ เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน 57.97 31.63 69.21 24.42 63.59 28.03 

ระดับเขตพื้นที่ 50.82 46.68 49.45 37.40 50.14 42.04 

ระดับประเทศ 46.46 47.46 44.94 40.47 45.70 43.97 

 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขัน้พืน้ฐำน (O-NET) 2563 ประถมศกึษำปีที่ 6 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน 50.23 27.06 34.55 31.99 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 58.27 30.40 39.34 48.51 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 

 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขัน้พืน้ฐำน (O-NET) 2563 มัธยมศกึษำปีที่ 3 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน 47.29 21.56 28.00 30.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.51 25.96 30.47 38.17 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 

 1. จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับช้ันเรยีน และเพศ 

จ านวนนักเรยีน 

ระดับชั้น เพศ จ านวน รวม (คน) 

ชาย หญิง ห้องเรียน 

อนุบาล 2 16 22 1 38 

อนุบาล 3 14 18 1 32 

รวมชั้นอนุบาล 30 40 2 70 

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 15 1 34 



จ านวนนักเรยีน 

ระดับชั้น เพศ จ านวน รวม (คน) 

ชาย หญิง ห้องเรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 2 15 15 1 30 

ประถมศึกษาปีที่ 3 19 16 1 35 

ประถมศึกษาปีที่ 4 14 15 1 29 

ประถมศึกษาปีที่ 5 16 16 1 32 

ประถมศึกษาปีที่ 6 20 18 1 38 

รวมชั้นประถมศึกษา 103 95 6 198 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 18 8 1 23 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 19 11 1 30 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 14 12 1 26 

รวมชั้นมัธยมศกึษา 48 31 3 79 

รวมทั้งหมด 181 166 11 347 

 

 2. จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศกึษำ และประสบกำรณ์ในต ำแหนง่ 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์

ในต าแหน่ง

(เฉลี่ยปี) 

ชำย หญิง รวม ต่ ำกว่ำ  

ป. ตรี 

ป. 

ตร ี

ป. 

โท 

ป. 

เอก 

ผู้อ านวยการ 1  1   1  2 

ครู (บรรจุ) 3 13 16  11 5  10 

ครูอัตราจ้าง 1 6 8 3 5   4 

พนักงานราชการ  1 1  1   10 

ธุรการ  1 1 1    1 

นักการภารโรง  1 1 1    9 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. ๒๕64-2566) 

ของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

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

วสิัยทัศน์ 

 โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ  มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี มีคุณธรรมพื้นฐำน                     

มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร สืบสำนวัฒนธรรมไทย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก้ำวทันเทคโนโลยี                               

และควำมเป็นไทยยุค ๔.๐    

 

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

 กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

 กลยุทธ์ที่ 4 กำรเพิ่มโอกำสใหผู้เ้รียนเข้ำถึงบริกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  

 

พันธกิจ 

 ๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 ๒. วำงแผน แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร และสภำพแวดล้อมด้วยควำมเหมำะสม ถูกต้อง และรวมเร็ว 

 ๓. พัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน และจรรยำบรรณที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญของครูผู้สอน 

 

เป้าหมาย 

 ๑. เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  เพื่อพัฒนำผู้เรียน  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีควำมสุข                    

และมีควำมรูแ้ละทักษะพืน้ฐำน  ตำมมำตรฐำนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  อำ่นออก  เขียนได้และคิดค ำนวณเป็น 

 ๒. รักกำรอ่ำน  ใฝ่รู ้ ใฝเ่รียน  รักกำรศกึษำค้นคว้ำ 

 ๓. รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  และสังคมโลก 

 ๔. รู้จักใช้เทคโนโลยีในชีวติประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 

 ๕. รู้จักป้องกันตนเอง  และใหป้ลอดภัยจำกสำรเสพติดและอบำยมุขต่ำง ๆ  

 ๖. รักกำรออกก ำลังกำยและรักษำอนำมัยของตนเอง  ตลอดจนบุคลิกภำพให้ดอียู่เสมอ 

 ๗. มคีุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 ๘. ตระหนักและรู้ส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และพัฒนำ   

สิ่งแวดล้อม 

 ๙. ภูมใิจในควำมเป็นไทย ยึดมั่นและเคำรพในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมพีระมหำกษัตริย์

เป็นประมุข 

 ๑๐. รักประเทศไทยและท้องถิ่นของตน  ตลอดจนมุ่งท ำคุณประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชำติ   

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 รับผิดชอบดี  มวีินัย  น้ ำใจงำม   

 

ปรัชญา 

 คุณธรรมน ำควำมรู้ 

 

ค าขวัญ 

 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ใฝใ่จกำรเรยีน  อำ่นเขียนแคล่วคล่อง  ถูกต้องตำมระเบียบ 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

 ต้นนนทรี 

 

สปีระจ าโรงเรียน 

 เขียว – เหลือง 

 

แผนการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต 

 โรงเรียนมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำโรงเรียนทุกด้ำน  ตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช 

๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำซึ่งได้จัดให้

มีกำรปฏิรูปกำรศกึษำแตล่ะดำ้น ดังนี้ 

 ด้ำนบริหำรและกำรจัดกำร  โรงเรียนมีโครงสร้ำงระบบบริหำรครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน  มีกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โรงเรียน  ส ำหรับใช้เป็น

เครื่องมือในกำรบริหำรงำนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน           

ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  รวมทั้งมีกำรนิเทศ  ก ำกับ ติดตำม  

ประเมินผลและรำยงำนผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  สอดคล้องกับนโยบำยกำปรระกันคุณภำพกำรศึกษำ                



มีกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้เป็นสื่อให้ควำมรู้  ข่ำวสำร  รำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำ

เป็นปัจจุบัน 

 ควำมคำดหวังในอนำคต  ผู้บริหำร คณะครู บุลลำกรทำงกำรศึกษำ  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                     

ขั้นพื้นฐำน  ผู้ปกครอง  ชุมชน หวังไว้ว่ำโรงเรียนมีห้องเรียนที่เพียงพอ  มีบริเวณทุกอำคำรเรียนอยู่ในบริเวณ

เดียวกัน มีสนำมที่ได้มำตรฐำน  มีห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับนักเรียน              

มีห้องสมุดที่ไดมำตรฐำนของห้องสมุดมีชีวิต  มีห้องแนะแนว  ห้องวิทยำศำสตร์  ห้องปฏิบัติกำรงำนอำชีพ           

เป็นสัดส่ำน  รวมทั้งกำรจัดระบบสำธำรณูปโภคที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มีกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ        

มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกด้ำนและเป็นโรงเรียนที่จัด

กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนและเป็นตัวอย่ำงแก่สถำนศึกษำอื่น ๆ ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
 

บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการ ประจ าปีการศกึษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณโดยประมาณ   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

ประเภทเงนิ จ านวนนักเรยีน จ านวนเงนิ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

เงนิอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 

- ปฐมวัย 

- ประถม (ป.๑-๖) 

- มัธยม (ม.๑-๓) 

 

๗๑  คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท 

๑๙๘  คน ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท 

๙๗  คน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท 

 

๑๒๐,๗oo  บาท 

๓๗๖,๒oo  บาท 

๓๓๙,๕oo  บาท 

 

เงนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

- ปฐมวัย 

- ประถม (ป.๑-๖) 

- มัธยม (ม.๑-๓) 

 

๗๑  คน ๆ ละ ๒๑๕ บาท 

๑๙๘   คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท 

๙๗  คน ๆ ละ ๔๔๐ บาท 

 

๑๕,๒๖๕  บาท 

๔๗,๕๒o  บาท 

๔๒,๖๘๐  บาท 

 

 

ขอบเขตการใช้เงินอุดหนุน (รายหัว)  ดังน้ี 

รายการ ปฐมวัย ประถมและมัธยม หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน 

- ค่าสาธารณูปโภค 

- ค่าวัสดุ 

- ค่าใช้สอย 

- ค่าจ้างชั่วคราว 

งบพัฒนา 

- โครงการตามภาระงาน                   

จ านวน ๓๐ โครงการ    

   

 
 



แบบสรุปโครงการ/งบประมาณ  ตามแผนงาน/กลยุทธ์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ที ่ กลยุทธ/์กิจกรรมหลัก/โครงการ งบประมาณที่ใช ้

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

กลุ่มบรหิารงานวชิาการ 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน 20,000   

2 กิจกรรมวันส ำคัญ 20,000   

3 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 10,000   

4 กิจกรรมพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 10,000   

5 กิจกรรมจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 20,000   

6 กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน STEM 10,000   

7 กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรไีทย – นำฏศลิป์ไทย 10,000   

8 กิจกรรมศลิปะสร้ำงสรรค์ 10,000   

9 กิจกรรมประกันคุณภำพภำยใน 5,000   

10 กิจกรรมนิเทศภำยใน 5,000   

11 กิจกรรมพัฒนำระบบและปรับปรุงขอ้มูลสำรสนเทศ 20,000   

12 กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร 5,000   

13 กิจกรรมจัดหำและใช้แหล่งเรียนรู้ 5,000   

14 กิจกรรมวัดและประเมินผลนักเรียน 20,000   

15 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 10,000   

16 กิจกรรมกำรใชเ้ทคโนโลยีอย่ำงปลอดภัย 10,000   

17 กิจกรรมบันทึกควำมดี 5,000   

18 กิจกรรมสื่อกำรเรียนรูส้ร้ำงสรรค์ 10,000   

19 กิจกรรมส่งเสริมอำชีพนักเรียน 10,000   

20 กิจกรรมแนะแนว 20,000   

21 กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 10,000   

22 กิจกรรมชุมนุมและลดเรียนเพิ่มรู้ 10,000   

23 กิจกรรมแขง่ขันกีฬำนักเรียน 20,000   

24 กิจกรรมจัดซื้อหนังสอืเรียน 250,000   



ที ่ กลยุทธ/์กิจกรรมหลัก/โครงการ งบประมาณที่ใช ้

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

25 กิจกรรมจำ่ยเงนิค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 126,400   

26 กิจกรรมจำ่ยเงนิค่ำเครื่องแบบนักเรียน 130,830   

27 กิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรว่ม 30,000 70,000  

28 กิจกรรมบ้ำนวทิยำศำสตร์น้อย 10,000   

29 กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย 10,000   

30 กิจกรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 10,000   

รวมกลุ่มบริหำรวิชำกำร 30 กิจกรรม 

กลุ่มบรหิารงานบุคลากร 

1 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร 30,000   

2 กิจกรรมบริหำรอัตรำก ำลัง / จำ้งครู  810,000  

3 PLC ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 5,000   

4 กิจกรรมส่งเสริมขวัญและก ำลังใจ 10,000   

5 กิจกรรมสวัสดิกำรโรงเรียน  100,000  

6 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพและจรรยำบรรณ 10,000   

รวมกลุ่มบริหำรบุคลำกร 6 กิจกรรม 

กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

1 กิจกรรมกำรจัดกำรบริหำรงบประมำณ (กำรเงิน พัสดุ) ใน

สถำนศกึษำ 

10,000   

รวมกลุ่มบริหำรงบประมำณ 1 กิจกรรม 

กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

1 กิจกรรมกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลอื 5,000   

2 กิจกรรมพัฒนำระบบและปรับปรุงขอ้มูลสำระสนเทศ 20,000 -  

3 กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 100,000   

4 กิจกรรมประกันควำมปลอดภัยของนักเรียน 5,000   

5 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5,000   

6 กิจกรรมหอ้งเรียนสีเขียว 5,000   

7 กิจกรรมสำธำรณูปโภคภำยในโรงเรยีน 150,000   



ที ่ กลยุทธ/์กิจกรรมหลัก/โครงการ งบประมาณที่ใช ้

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

8 กิจกรรมธนำคำรขยะ 5,000   

9 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 5,000   

10 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  100,000  

11 กิจกรรมทัศนศึกษำ 30,000   

12 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 30,000   

13 กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 30,000   

14 กิจกรรมวันปัจฉิม 20,000   

15 กิจกรรมจำ่ยเงนิปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน  30,000  

16 กิจกรรมอำหำรกลำงวัน  1,080,000  

17 กิจกรรมปลอดยำเสพติด 10,000   

18 กิจกรรมคุณธรรมน ำสู่วิถีพุทธ 10,000   

19 กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 10,000   

รวมกลุ่มบริหำรทั่วไป 19 กิจกรรม 

รวม (บำท) 1,527,230   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  โครงกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน 

พันธกิจของโรงเรยีน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  และควำมเป็นเลิศ

   ทำงวิชำกำร 

มาตรฐาน กพฐ. คุณภำพของผู้เรยีน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงจินตนำ ยนต์ศริิ 

ระยะเวลา  17 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 

----------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 เพื่อมุ่ง

พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์และตัวบ่งช้ีกำรปฎิรูปกำรศกึษำในทศวรรษที่สอง ซึ่งมุ่งหวังให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่ำงมีคุณภำพ ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อที่ 1 คนไทยและกำรศึกษำไทยมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับ

สำกล ตำมตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำหลักจำกกำรทดสอบระดับชำติ  มคีะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำ

ร้อยละ 50  เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้ สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รักกำรอ่ำน  และแสวงหำ

ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง และเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ข้อ 4  คนไทยคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำได้ มีทักษะในกำรคิด

และปฏิบัติ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

เป้ำหมำยของหลักสูตรและกำรปฏิรูปกำรศกึษำ  ในทศวรรษที่สอง เป็นหนำ้ที่ของสถำนศกึษำที่ต้องด ำเนินกำร

ให้เกิดกับผูเ้รียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ในสภำพปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ ยังมีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้               

และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร  ดว้ยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนบำงกลุ่มสำระ  กำรเรียนรูไ้ม่เป็นไป

ตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติไม่ถึงร้อยละ 50  จึงต้องจัดท ำโครงกำร

ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร เพื่อแก้ปัญหำผลสัมฤทธิ์ของสถำนศึกษำ

และสนองตอ่เป้ำหมำยของหลักสูตรและกำรปฏิรูปกำรศกึษำในทศวรรษที่สอง 

 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะในกำรอำ่น กำรเขียน และกำรสื่อสำรได้อย่ำงดีทั้งภำษำไทย 

      และภำษำอังกฤษ 

 2.2 เพื่อให้ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรคิดค ำนวณ พูด เขียน  

      ตำมควำมคิดของตนเอง มีเหตุผลประกอบ 

 2.3 เพื่อให้ผูเ้รียนสำมำรถคิดวิเครำะห ์คิดอย่ำงมวีิจำรณญำณ อภปิรำยแลกเปลี่ยน 



      ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

 2.4 เพื่อให้ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถ และทักษะกำรปฏิบัติ กำรคิดค้นนวัตกรรม  

 2.5 เพื่อให้นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 2.6 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้รับดับดีขึ้นไป  

      (เกรด 3) ตำมหลักสูตรที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 2.7 เพื่อให้ผูเ้รียนชั้นประถมศกึษำปีที่ 6 และม. 3 มีผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติ 

      ขั้นพื้นฐำน (ONET) มคี่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 

 2.8 เพื่อให้ผู้เรยีนช้ันปะถมศกึษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรอ่ำน  

      (RT-Reading Test) มีคำ่เฉลี่ยสูงกว่ำคำ่เฉลี่ยประทศ  

 2.9 เพื่อให้ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  

      (NT-National Test) 

 2.10 เพื่อให้ผู้เรยีนมีควำมรู้ ทักษะพืน้ฐำน และเจตคติที่ดตี่องำนอำชีพ 

 2.11 เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

 2.12 เพื่อให้ผูเ้รียนมีควำมภูมใิจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

 2.13 เพื่อใหผู้เ้รียนอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยได้ 

 2.14 เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภำพ และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑม์ำตรฐำน มีสุขนิสัยในกำรดูแล

สุขภำพที่ด ีและมีสุขภำพจิตที่ดี 

 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึน้ไป 

 3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร ผ่ำนเกณฑ์ 

 3.3 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ผ่ำนเกณฑ์ 

 3.4 ผลกำรทดสอบระดับชำติของช้ัน ป. 6 และ ม. 3 มีคำ่เฉลี่ยสูงกว่ำระดับชำติ 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนผำ่นเกณฑ ์สพฐ 

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

1. Plan 

1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ เม.ย. 64 ครูจนิตนำ 



กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

2. แต่งตัง้คณะท ำงำน 

3. วำงแผนงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำร 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

ครูจนิตนำ 

ครูจนิตนำ 

2. Do 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน 

 

2. กิจกรรมวันส ำคัญ 

  - วันสุนทรภู่ 

  - วันภำษำไทย 

  - วันอำเซียน 

  - สัปดำห์วทิยำศำสตร์ 

  - วันคริสตม์ำส 

  

3. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 

  - วำงทุกงำน อ่ำนทุกคน 

  - ซ่อมเสริมนักเรียนที่มปีัญหำดำ้นกำรอ่ำน ป. 1-2 

  - ส่งเสริมรักกำรอ่ำน เล่ำข่ำวเช้ำนี,้ ค ำศัพท์วันละค ำ, 

     มุมอ่ำนหนังสอื 

 

4. พัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ โดยจัดกำรเรียน

กำรสอนคณิตศำสตร ์วทิยำศำสตร์ วทิยำกำรค ำนวณ 

สอดแทรกภำษำอังกฤษ ค่ำยภำษำอังกฤษ และนทิรรศกำร

ผลงำนภำษำอังกฤษ จัดหำสื่อ หนังสือภำษำอังกฤษ 

 

5. กิจกรรมจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

6. กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน STEM 

 

7. สถำนศกึษำปลอดยำเสพติด 

 

8. กิจกรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

 

26 มิ.ย. 64 

29 ก.ค. 64 

3-7 ส.ค. 64 

18 ส.ค. 64 

25 ธ.ค. 64 

 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 

 

 

 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

ครูจนิตนำ 

 

 

ครูณิชำนันท์ 

 

 

 

 

 

ครูนันทนำ 

 

 

 

 

 

ครูครองยุทธ 

 

 

 

 

ครูสุภำพร 

 

ครูนวฉัตร 

 

ครูครองยุทธ 

 

ครูฐิตำภำ 



กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

9. กิจกรรมคุณธรรมน ำสู่วิถีพุทธ 

สวดมนต์, เรียนรู้คูพ่ระอำจำรย์, วันส ำคัญทำง

พระพุทธศำสนำ, อบรมคุณธรรม, วันวิสำขบูชำ 

วันเข้ำพรรษำ, วันมำฆบูชำ, ยิม้งำ่ย, ไหว้สวย, จติอำสำ 

 

10. กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 

 

11. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรไีทย – นำฏศลิป์

ไทย 

 

12. กิจกรรมศลิปะสร้ำงสรรค์ 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

 

 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

ครูวิวรรธ 

 

 

 

 

ครูรัชนี 

 

ครูสุพรรณี 

 

 

ครูสุพรรณี 

 

3. Check 

1. นิเทศ กับกับ ตดิตำม เม.ย. 65 ครูจนิตนำ 

4. Act 

1. สรุปประเมินผลโครงกำร 

2. แนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงและรำยงำน 

เม.ย. 65 

เม.ย. 65 

ครูจนิตนำ 

ครูจนิตนำ 

 

5. งบประมาณ 

ที่ รายการ 
ประเภทเงนิ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ งบลงทุน 

1 วัสดุ อุปกรณ์   100,000  

2. จัดอบรม สัมนำ  20,000   

รวม 120,000 

 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือ 

6.1 ผลกำรอ่ำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

6.2 ผลกำรประเมินคิดค ำนวณ และวิทยำกำรค ำนวณ 

ทดสอบ 

ประเมิน / ทดสอบ 

แบบทดสอบ 

แบบประเมิน /  



ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือ 

 

6.3 ผลกำรประเมินคิดวเิครำะห์ 

6.4 ผลส ำรวจกิจกรรม โครงงำน นวัตกรรมของนักเรียน 

6.5 ผลกำรประเมินวิชำคอมพิวเตอร์ และวิทยำกำรค ำนวณ 

6.6 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนร้อยละ 70 อยู่ระดับดี 

6.7 ผลกำรทดสอบ RT / NT / และ O-NET ผำ่นค่ำเฉลี่ย

ระดับชำติ 

6.8 ส ำรวจกำรฝกึอำชีพ /แหล่งเรียนรู้ 

6.9 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.10 ระเบียนประวัตินักเรียน และผลพัฒนำกำร 

 

ประเมิน 

ส ำรวจ 

ประเมิน 

ประเมิน 

ทดสอบ 

 

ส ำรวจ 

ประเมิน 

ส ำรวจ 

แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

แบบส ำรวจ 

แบบประเมิน 

แบบประเมิน 

แบบทดสอบ 

 

แบบส ำรวจ 

แบบประเมิน 

แบบส ำรวจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสำระ รวมทั้งผลกำรทดสอบระดับชำติ               

มีคำ่เฉลี่ยตำมเกณฑท์ี่โรงเรียนก ำหนดและมีผลกำรประเมินสมรรถนะที่ส ำคัญตำมหลักสูตรและกำรอ่ำน         

คิดวิเครำะห์ เขียน ผำ่นเกณฑต์ำมก ำหนด   

 

 

 

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

(นำงจินตนำ ยนต์ศิริ) 

ครูโรงเรยีนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงกำร 

(นำยศักดิ์กรินทร์  อินทร์สูงเนิน) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 



โครงการ  โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

พันธกิจของโรงเรยีน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้   

   และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

มาตรฐาน กพฐ. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวรัตนำ ค ำแสน 

ระยะเวลา  17 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 

----------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ นั้น  มีควำมมุ่งหมำยที่จะจัดกำร               

เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีควำมสำมำรถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข              

โดยกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดเงื่อนไขและหลักกำรในกำรปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงในกำร

ตัดสินใจ  ให้บุคคลหลำยฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรด่ำน

วิชำกำร  งบประมำณ บริหำรงำนบุคคล  และบริหำรทั่วไป  ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำรับผิดชอบ  และมีกำร

ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผดิชอบที่สำมำรถตรวจสอบได้   

 โรงเรียนมีฐำนะเป็นนิติบุคคล  มีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำ  ใช้และจัดหำประโยชน์                 

จำกทรัพย์ที่มีผู้บริจำคให้โดยได้รับควำมเป็นชอบ จำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และต้องจัดท ำงบ

ดุลประจ ำปี  รำยงำนสำธำรณชนทุกสิน้ปีกำรศกึษำ   

 ด้ ว ย เ หตุ ดั ง ก ล่ ำ ว โ ร ง เ รี ย น จึ ง ต้ อ ง ป รั บ ก ลยุ ท ธ์ ใ น ก ำ รบ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ใ ห้ ส อ ดคล้ อ ง                                        

กับหลักกำรกระจำยอ ำนำจ เน้นกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (SBM)  เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง                    

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   พัฒนำบุ คลำกรทุกกลุ่มให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ                               

ในกำรบริหำรจดกำร  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรปฏิบัติงำน  กำรใช้เทคโนโลยี สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้

อย่ำงกว้ำงขวำง  ท ำกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จัดบรรยำกำศภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อ

กำรเรียนรู ้ โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญอยู่ที่กำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน ์พันธกิจของสถำนศกึษำให้ชัดเจน 

 2.2 เพื่อจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศกึษำ 

 2.3 เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศกึษำ 

       และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 2.4 เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 



 2.5 เพื่อจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 2.6 เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 สถำนศกึษำมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับแผนกำรศกึษำชำติทุกข้อ 

 3.1.2 คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยร้อยละ 100 ให้ควำมรว่มมอื เห็นชอบ ตดิตำม และประเมิน 

 3.1.3 ครูร้อยละ 100 มสี่วนร่วมในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศกึษำ 

 3.1.4 ครูร้อยละ 80 ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงนอ้ย 2 รำยกำร 

 3.1.5 มีกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมร้อยละ 90 ตอ่ปี 

 3.1.6 มรีะบบกำรจัดเก็บข้อมูล และน ำเสนอเป็นสำรสนเทศได้มำกกว่ำร้อยละ 80 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับแผนกำรศกึษำชำติ 

 3.2.2 คณะกรรมกำรมีสว่นรว่มในกำรบริกำร จัดกำรศกึษำอย่ำงมีคุณภำพ 

 3.2.3 มีหลักสูตรสถำนศกึษำที่ยืดหยุ่น เหมำะสมกับนักเรียน 

 3.2.4 โครงกำร/กิจกรรมปฏิบัติได้จริงและตรงตำมควำมตอ้งกำรของโรงเรียน 

 3.2.5 ระบบสำรสนเทศพร้อมใชง้ำน เป็นปัจจุบัน 

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. Plan 

1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ 

2. แต่งตัง้คณะท ำงำน 

3. วำงแผนงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำร 

เม.ย. 64 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

ครูจนิตนำ 

ครูจนิตนำ 

ครูจนิตนำ 

2. Do 

1. กิจกรรมประกันคุณภำพภำยใน 

 

2. กิจกรรมนิเทศภำยใน 

 

3. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

ครูจนิตนำ 

 

ครูทรงศรี 

 

ครูรัตนำ 

 



กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมกำรจัดกำรบริหำรงบประมำณ (กำรเงิน พัสดุ) 

ในสถำนศกึษำ 

 

5. กิจกรรมกำรจัดระบบดูแลชว่ยเหลอื 

 

6. กิจกรรมพัฒนำระบบและปรับปรุงขอ้มูลสำระสนเทศ 

 

7. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่และ

สิ่งแวดล้อม 

 

8. กิจกรรมประกันควำมปลอดภัยของนักเรียน 

 

9. กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร 

 

10. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

 

11. กิจกรรมบริหำรอัตรำก ำลัง / จำ้งครู 

 

12. กิจกรรมจัดหำรและใช้แหลง่เรียนรู้ 

 

13. PLC ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

 

14. กิจกรรมหอ้งเรียนสีเขียว 

 

15. กิจกรรมส่งเสริมขวัญและก ำลังใจ 

 

16. กิจกรรมสำธำรณูปโภคภำยในโรงเรียน 

 

17. กิจกรรมธนำคำรขยะ 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

 

1 มิ.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 

ครูชัชวำล 

 

 

ครูอินทิรำ 

 

ครูกัญญำณี 

 

ครูฐิตำภำ 

 

 

ครูรัตตกิร 

 

ครูจนิตนำ 

 

ครูจนิตนำ 

 

ครูรัตนำ 

 

ครูฐิตำภำ 

 

ครูนวฉัตร 

 

ครูศิริลักษณ์ 

 

ครูรัตนำ 

 

ครูชัชวำล 

 

ครูฐิตำภำ 



กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. Check 

1. นิเทศ กับกับ ตดิตำม 

 

เม.ย. 65 ครูรัตนำ 

4. Act 

1. สรุปประเมินผลโครงกำร 

2. แนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงและรำยงำน 

เม.ย. 65 

เม.ย. 65 

ครูรัตนำ 

ครูรัตนำ 

 

5. งบประมาณ 

ที่ รายการ 
ประเภทเงนิ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบลงทุน 

1 วัสดุ อุปกรณ์   300,000  

2. จัดอบรม สัมนำ  70,000   

3. จำ้งครู อบต อบจ  720,000   

รวม 1,090,000 

 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือ 

6.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน ์และพันธกิจ สอดคล้องกับ

แผนกำรศกึษำชำติ 

6.2 คณะกรรมกำรมสี่วนร่วมในกำรบริกำร จัดกำรศกึษำ

อย่ำงมคีุณภำพ 

6.3 มีหลักสูตรสถำนศกึษำที่ยืดหยุ่น เหมำะสมกับนักเรียน 

6.4 โครงกำร/กิจกรรมปฏิบัติได้จริงและตรงตำมควำม

ต้องกำรของโรงเรียน 

6.5 ระบบสำรสนเทศพร้อมใชง้ำน เป็นปัจจุบัน 

ประเมิน 

 

ประเมิน 

 

ประเมิน 

ประเมิน/ส ำรวจ 

 

ประเมิน / ส ำรวจ 

แบบประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 

แบบประเมิน 

แบบประเมิน /  

แบบส ำรวจ 

แบบประเมิน /  

แบบส ำรวจ 

 

 

 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน ์และพันธกิจ สอดคล้องกับแผนกำรศกึษำชำติ 

 7.2 คณะกรรมกำรมสี่วนร่วมในกำรบริกำร จัดกำรศกึษำอย่ำงมคีุณภำพ 

 7.3 มีหลักสูตรสถำนศกึษำที่ยืดหยุ่น เหมำะสมกับนักเรียน 

 7.4 โครงกำร/กิจกรรมปฏิบัติได้จริงและตรงตำมควำมตอ้งกำรของโรงเรียน 

 7.5 ระบบสำรสนเทศพร้อมใชง้ำน เป็นปัจจุบัน   

 

 

 

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

(นำงสำวรัตนำ ค ำแสน) 

ครูโรงเรยีนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงกำร 

(นำยศักดิ์กรินทร์  อินทร์สูงเนิน) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

พันธกิจของโรงเรยีน พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจรรยำบรรณที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

   ของครูผู้สอน 

มาตรฐาน กพฐ. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวอินทิรำ ศรีเกิด 

ระยะเวลา  17 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 

----------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ. 2542 กล่ำวว่ำกำรจัดกำรศกึษำต้องยึดหลักที่ว่ำผู้เรียน

ทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้ เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำร              

จัดกำรศึกษำ กำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพสอดคล้อง

กับควำมสนใจ และควำมถนัดของผู้ เรียน มีโอกำสได้ฝึกทักษะกำรคิดกำรแสดงออก กำรจัดกำร                    

กำรเผชิญสถำนกำรณแ์ละกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำได้ 

 วิธีกำรสอน เป็นหัวใจของครู กำรสอนจะบรรลุผลตำมจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับควำมรู้

ควำมสำมำรถของผู้สอนทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ทักษะ กำรวัดประเมินผล และเทคนิคกำรสอนเป็นส ำคัญ 

กล่ำวคือ ผู้สอนต้องมีควำมรู้ดี (ศำสตร์) และมีเทคนิคกำรสอนดี (ศิลป์) หมำยควำมว่ำผู้เป็นครูจะต้องรู้จัก

ศำสตร์กำรสอนและใช้ศิลป์กำรสอนซึ่งเป็นเทคนิคกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี 

 ดังนั้นกำรส่งเสริมกำรเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด จึงต้องใช้กระบวนกำรทั้งตัวครู สื่อ          

และแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ  โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร

เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงสมบูรณ์ 

 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อให้ครูจัดกำรเรยีนรู้ที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใชใ้นกำร

ด ำเนนิชีวิต 

 2.2 เพื่อให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อตอ่กำรเรียนรู้ 

 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีกำรบริกำรจัดกำรช้ันเรยีนเชงิบวก 

 2.4 เพือ่ให้ครูใชว้ิธีกำรประเมินผู้เรยีนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผูเ้รียน 

 2.5 เพื่อสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  

 



3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตำมหลักสูตรสถำนศกึษำ 

 3.1.2 ครูร้อยละ 90 บูรณำกำรสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู ้หรอืภูมปิัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำร

จัดกำรเรยีนรู้ 

 3.1.3 ครูผูส้อนร้อยละ 90 จัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้ผู้เรยีนมีควำมสุข บนควำมแตกต่ำงระหว่ำง

บุคคล และเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนมสี่วนรว่มในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 3.1.4 ครูผูส้อนร้อยละ 90 ประเมนิผูเ้รียนตำมสภำพจรงิ มีขั้นตอน เป็นระบบ 

 3..1.5 คณะครูรอ้ยละ 90 มกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 แผนกำรจัดกำรเรยีนรูท้ี่สอดคล้องตำมหลักสูตร และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

 3.2.2 ทะเบียนสื่อ สำรสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 

 3.2.3 แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมหลำกหลำย 

 3.2.4 รูปแบบกำรประเมินผูเ้รียนที่หลำกหลำย ตำมสภำพจริง 

 3.2.5 กระบวนกำร PLC ที่เป็นระบบและเผยแพร่ได้ 

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

1. Plan 

1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ 

2. แต่งตัง้คณะท ำงำน 

3. วำงแผนงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำร 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

ครูอินทิรำ 

ครูอินทิรำ 

ครูอินทิรำ 

2. Do 

2.1 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 

 

2.2 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

 

2.3 กิจกรรมสวัสดิกำรโรงเรียน 

 

2.4 กิจกรรมวัดและประเมินผลนักเรียน 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

ครูครองยุทธ 

 

ครูนวฉัตร 

 

ครูสุภำพร 

 

ครูอินทิรำ 

 



กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

2.5 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรยีน 

 

2.6 กิจกรรมกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงปลอดภัย 

 

2.7 กิจกรรมบันทึกควำมดี 

 

2.8 กิจกรรมสื่อกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ 

 

2.9 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 

 

2.10 กิจกรรมส่งเสริมอำชีพนักเรียน 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

ครูจนิตนำ 

 

ครูอินทิรำ 

 

ครูนิชำนันท์ 

 

ครูสุภำพร 

 

ครูรัตนำ 

 

 

ครูฐิตำภำ 

3. Check 

3.1 นิเทศ กับกับ ตดิตำม เม.ย. 65 ครูอินทิรำ 

4. Act 

4.1 สรุปประเมินผลโครงกำร 

4.2 แนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงและรำยงำน 

เม.ย. 65 

เม.ย. 65 

ครูอินทิรำ 

ครูอินทิรำ 

 

5. งบประมาณ 

ที่ รายการ 
ประเภทเงนิ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ งบลงทุน 

1 วัสดุ อุปกรณ์   80,000  

      

รวม 80,000 

 

 

 

 



6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 

6.1 ร้อยละ 80 ผลกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

6.2 บันทึก สื่อ นวัตกรรม แหลง่เรียนรู้ ครบทั้ง 3 รูปแบบ 

6.3 ร้อยละ 80 ของครูได้รับกำรนเิทศ และเยี่ยมช้ันเรียน 

6.4 ร้อยละ 90 ของครูประเมินสมรรถนะผูเ้รียนตำม

หลักสูตร 

6.5 ครูรอ้ยละ 100 เข้ำร่วมกิจกรรม PLC 

ประเมิน 

ส ำรวจ 

ส ำรวจ 

ประเมิน 

 

ส ำรวจ 

แบบประเมิน 

แบบส ำรวจ 

แบบส ำรวจ 

แบบประเมิน 

 

แบบส ำรวจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องตำมหลักสูตร และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

 7.2 ครูมทีะเบียนสื่อ สำรสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 

 7.3 ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมหลำกหลำย 

 7.4 ครูออกแบบรูปแบบกำรประเมินผู้เรยีนที่หลำกหลำย ตำมสภำพจริง 

 7.5 ครูร่วมกระบวนกำร PLC ที่เป็นระบบและเผยแพร่ได้   

 

 

 

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

(นำงสำวอินทิรำ ศรีเกิด) 

ครูโรงเรยีนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 
 

 

ลงช่ือ....................... .......................ผู้อนุมัติโครงกำร 

(นำยศักดิ์กรินทร์  อินทร์สูงเนิน) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 

 

 

 



โครงการ  โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน 

กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

พันธกิจของโรงเรยีน พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจรรยำบรรณที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

   ของครูผู้สอน 

มาตรฐาน กพฐ. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยครองยุทธ นบนอบ 

ระยะเวลา  17 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 

----------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้ก ำหนดให้ครูจัดกำรเรียนรู้โดยยึด

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จำกกำรลงมือปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้

ผู้เรียนได้พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ทั้ง 3 ด้ำน คือด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะกระบวนกำร และด้ำนคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำมศักยภำพ พัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเพื่อควำมเป็นมนุษย์           

ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคมสำมำรถจัดกำรตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมี

ควำมสุข 

 โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จึงมีกำรส่งเสริม

ให้จัดกิจกรรมดังกล่ำวตรงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้แก่ กิจกรรม

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สำธำรณประโยชน์ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้เพื่อตอบสนองนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 

ของรัฐบำล ตลอดจนได้จัดท ำโครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพของกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพือ่ส่งเสริมให้กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนรอ้ยละ 95 มผีลกำรประเมิน “ผำ่น” ในกิจกรรมแนะแนว 



 3.1.2 นักเรียนรอ้ยละ 95 มผีลกำรประเมิน “ผำ่น” ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 

 3.1.3 นักเรียนรอ้ยละ 95 มผีลกำรประเมิน “ผำ่น” ในกิจกรรมชุมนุม 

 3.1.4 นักเรียนรอ้ยละ 95 มผีลกำรประเมิน “ผำ่น” ในกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 

 3.1.5 นักเรียนรอ้ยละ 95 เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสบกำรณต์่ำง ๆ ที่ทำงโรงเรียนจัดให้ 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจอย่ำงมีควำมสุข 

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

1. Plan 

1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ 

2. แต่งตัง้คณะท ำงำน 

3. วำงแผนงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำร 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

ครูครองยุทธ 

ครูครองยุทธ 

ครูครองยุทธ 

2. Do 

2.1 กิจกรรมแนะแนว 

 

2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 

 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 

 

2.4 กิจกรรมชุมนุมและลดเรียนเพิ่มรู้ 

 

2.5 กิจกรรมแข่งขันกีฬำนักเรียน 

 

2.6 กิจกรรมทัศนศกึษำ 

 

2.7 กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 

 

2.8 กิจกรรมวันปัจฉิม 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

มี.ค. 65 

ครูรัตนำ 

 

ครูครองยุทธ 

 

ครูรัตนำ 

 

ครูปวีณำ 

 

ครูครองยุทธ 

 

ครูครองยุทธ 

 

ครูจนิตนำ 

 

ครูรัตนำ 

3. Check 

3.1 นิเทศ กับกับ ตดิตำม เม.ย. 65 ครูครองยุทธ 



กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

4. Act 

4.1 สรุปประเมินผลโครงกำร 

42 แนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงและรำยงำน 

เม.ย. 65 

เม.ย. 65 

ครูครองยุทธ 

ครูครองยุทธ 

 

5. งบประมาณ 

ที่ รายการ 
ประเภทเงนิ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ งบลงทุน 

1 วัสดุ อุปกรณ์   170,000  

2. จัดกิจกรรม  30,000   

รวม 200,000 

 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 

6.1 ร้อยละของนักเรียนเลือกกิจกรรมทีต่นเองถนัดและ

สนใจ 

ส ำรวจ / สังเกต แบบส ำรวจ / 

แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจอย่ำงมีควำมสุข 

 7.2 ครูสำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพยิ่งขึ้น   

 

 

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

(นำยครองยุทธ นบนอบ) 

ครูโรงเรยีนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 
 

 

ลงช่ือ............................. .................ผู้อนุมัตโิครงกำร 

(นำยศักดิ์กรินทร์  อินทร์สูงเนิน) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 



โครงการ  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศกึษำตั้งแตอ่นุบำลจนถึงกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน 

   (เรียนฟรี 15 ปี) 

กลยุทธ์โรงเรยีน กลยุทธ์ที่ 4 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรยีนเข้ำถึงบริกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 

พันธกิจของโรงเรยีน วำงแผน แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร และสภำพแวดล้อมด้วยควำมเหมำะสม ถูกต้อง 

   และรวมเร็ว 

มาตรฐาน กพฐ. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศกึษำ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยชัชวำล ชินชำค ำ 

ระยะเวลา  17 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 

----------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 49  ได้บัญญัติว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิ

เสมอกันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 ปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เสีย

ค่ำใช้จ่ำย”  และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหง่ชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 10 วรรค 1 บัญญัติวำ่ “กำรจัดกำร

ศกึษำต้องจัดให้บุคคลมีสทิธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี   ที่รัฐจะต้อง

จัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ”   อีกทั้งนโยบำยของรัฐข้อ 3.1.4   ระบุว่ำ  “จัดให้ทุก

คนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำฟรี 15 ปี  ตั้งแต่อนุบำลไปจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย”  และได้จัดสรร

งบประมำณสนับสนุนค่ำใช้ขำ่ยในกำรจัดกำรศกึษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน   

 เพื่อเป็นกำรรองรับกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังกล่ำว  โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศจึงได้จัดท ำโครงกำร

นีข้ึน้ 

 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศทุกคนมโีอกำสได้รับกำรศกึษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  

รำยกำรหนังสอืเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน ที่ภำครัฐใหก้ำร

สนับสนุน 

 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับหนังสอืเรียนฟรีตลอดปีกำรศกึษำ  ร้อยละ 100 

 3.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์กำรเรียน  ภำคเรียนละ 1 ครัง้ รอ้ยละ 100 

 3.1.3 นักเรียนทุกคนได้รับเงินคำ่เครื่องแบบนักเรียนตลอดปีกำรศึกษำ คนละ 1 ครั้ง ร้อยละ  100 



    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนทุกคนโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศได้รับกำรศกึษำโดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ย  ส ำหรับ

รำยกำรหนังสอืเรียน  อุปกรณ์กำรเรียน  เครื่องแบบนักเรียน ที่ภำครัฐสนับสนุน 

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

1. Plan 

1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ 

2. แต่งตัง้คณะท ำงำน 

3. วำงแผนงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำร 

มี.ค. 64 

มี.ค. 64 

มี.ค. 64 

ครูชัชวำล 

ครูชัชวำล 

ครูชัชวำล 

2. Do 

2.1 กิจกรรมจัดซือ้หนังสอืเรียน 

 

2.2 กิจกรรมจ่ำยเงินคำ่อุปกรณ์กำรเรียน 

 

2.3 กิจกรรมจ่ำยเงนิค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

 

2.4 กิจกรรมจ่ำยเงนิปัจจัยพืน้ฐำนนักเรียนยำกจน 

 

2.6 กิจกรรมอำหำรกลำงวัน 

 

2.7 กิจกรรมนมโรงเรยีน 

พ.ค. 64 

 

มิ.ย. 64 

 

มิ.ย. 64 

 

มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

ครูครองยุทธ 

 

ครูนวฉัตร 

 

ครูชัชวำล 

 

ครูชัชวำล 

 

ครูชัชวำล 

 

ครูรัชนี 

3. Check 

3.1 นิเทศ กับกับ ตดิตำม เม.ย. 65 ครูชัชวำล 

4. Act 

4.1 สรุปประเมินผลโครงกำร 

4.2 แนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงและรำยงำน 

เม.ย. 65 

เม.ย. 65 

ครูชัชวำล 

ครูชัชวำล 

 

 

 

 



5. งบประมาณ 

ที่ รายการ 
ประเภทเงนิ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ งบลงทุน 

1 หนังสือ   250,000  

2. อุปกรณ์กำรเรียน   126,400  

3. เครื่องแบบ   130,830  

4.  ปัจจัยพืน้ฐำนยำกจน   30,000  

6. อำหำรกลำงวัน  1,080,000   

7 นมโรงเรียน     

รวม 1,617,230 

 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 

6.1 ร้อยละของนักเรียนเลือกกิจกรรมทีต่นเองถนัดและ

สนใจ 

ส ำรวจ / สังเกต แบบส ำรวจ / 

แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนทุกคนโรงเรยีนชุมชนวัดบ้ำนระกำศได้รบักำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับรำยกำร

หนังสือเรยีน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน ที่ภำครัฐสนับสนุน   

 

 

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

(นำชัชวำล ชินชำค ำ) 

ครูโรงเรยีนชมุชนวัดบ้ำนระกำศ 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงกำร 

(นำยศักดิ์กรินทร์  อินทร์สูงเนิน) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 



โครงการ  โครงกำรพัฒนำศักยภำพปฐมวัย 

กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน 

พันธกิจของโรงเรยีน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  และควำมเป็นเลิศ

   ทำงวิชำกำร 

มาตรฐาน กพฐ. คุณภำพผูเ้รียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสำวพรรัมภำ พงษ์เพชร 

ระยะเวลา  17 พฤษภำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 

----------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำจำกหลักสูตร

กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ เพื่อให้หลักสูตรมีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด สถำนศึกษำต้องจัดท ำ

หลักสูตรหลำยลักษณะ เพื่อมุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้เรียนให้เหมำะสมกับวัยและศักยภำพ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่

ต้องก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำระดับ

ปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลำงและบริบทของโรงเรียนตรงตำมควำมต้องกำรของ

ผูเ้รียนและชุมชน 

 โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมในกำร

น ำมำพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญำ รวมถึงกำร

สำมำรถใช้ชีวติประจ ำวันอยู่ร่วมกับสังคมอย่ำงมีควำมสุขได้ จงึได้ท ำกำรพัฒนำหลักสูตรใหม้ีประสิทธิภำพมำก

ขึน้ 

 

2. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อพัฒนำหลักสูตรและน ำหลักสูตรสถำนศกึษำ มำใช้พัฒนำผูเ้รียนใหม้ีพัฒนำกำรเหมำะสมกับ 

ควำมตอ้งกำรของผู้เรยีนและชุมชน 

  ๒.๒ เพื่อน ำหลักสูตรมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยส่งผลตอ่พัฒนำกำรตำมวัย ตำมศักยภำพ 

ของแต่ละบุคคล 

 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศกึษำระดับปฐมวัยอย่ำงนอ้ยปีละ 

 ๑ ครั้ง 



 3.1.2 หลักสูตรสถำนศกึษำระดับปฐมวัยได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 หลักสูตรกำรศกึษำระดับปฐมวัยมีควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำมำใช้พัฒนำเด็กปฐมวัย 

 เป็นที่พึงพอใจของผูป้กครองและชุมชน 

 3.2.2 เด็กปฐมวัยทุกคนไดร้ับกำรพัฒนำทั้งดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญำอย่ำง 

 เหมำะสมทุกด้ำน 

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

1. Plan 

1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ 

2. แต่งตัง้คณะท ำงำน 

3. วำงแผนงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินกำร 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

ครูพรรัมภำ 

ครูบุญเลิศ 

ครูพรรัมภำ 

2. Do 

2.1 กิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรว่ม 

 

2.2 กิจกรรมบ้ำนวิทยำศำสตรน์้อย 

 

2.3 กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย 

 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

 

ครูบุญเลิศ 

 

ครูพรรัมภำ 

 

ครูบุญเลิศ 

3. Check 

3.1 นิเทศ กับกับ ตดิตำม เม.ย. 65 ครูพรรัมภำ 

4. Act 

4.1 สรุปประเมินผลโครงกำร 

4.2 แนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงและรำยงำน 

เม.ย. 65 

เม.ย. 65 

ครูพรรัมภำ 

ครูพรรัมภำ 

 

 

 

 

 

 



5. งบประมาณ 

ที่ รายการ 
ประเภทเงนิ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ งบลงทุน 

1 สื่อ กำรเรียน   30,000  

2. ค่ำจำ้งครูพี่เลีย้ง  90,000   

รวม 120,000 

 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 

6.1 หลักสูตรสถำนศกึษำมีคุณภำพ น ำมำใช้ในกำรจัด

ประสบกำรณพ์ัฒนำผูเ้รียนได้ ตำมควำมสำมำรถ 

ของแต่ละบุคคล 

ส ำรวจ / สังเกต แบบส ำรวจ / 

แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 หลักสูตรสถำนศกึษำระดับปฐมวัยมีคุณภำพเหมำะสมสำมำรถใช้พัฒนำผูเ้รียนได้ตำมศักยภำพ   

 

 

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

(นำงสำวพรรัมภำ พงษ์เพชร) 

ครูโรงเรยีนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 
 

 

ลงช่ือ...................................... ........ผูอ้นุมัติโครงกำร 

(นำยศักดิ์กรินทร์  อินทร์สูงเนิน) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 

 

 

 

 



ที่ปรึกษำ 

 นำยศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 

 นำงสำวปรียำพร ศิรพิัลลภ  ประธำนกรรมกำรสถำนศกึษำขั้นพื้นฐำน 

 

คณะท ำงำน  

นำงรัตติกร เกิดมณี   ประธำนกรรมกำร 

นำงบุญเลิศ บุญเพ็ง   รองประธำนกรรมกำร 

นำงศิริลักษณ์ ปำณะวร   กรรมกำร 

นำงทรงศร ีพูลเพิ่มสิน   กรรมกำร 

นำงสำวรัตนำ ค ำแสน   กรรมกำร 

นำงสำวฐิตำภำ ลิ้มธนะกิจ  กรรมกำร 

นำงสำวพรรัมภำ พงษ์เพชร  กรรมกำร 

นำยชัชวำล ชินชำค ำ   กรรมกำร 

นำยครองยุทธ นบนอบ   กรรมกำร 

นำงสำวอินทิรำ ศรีเกิด   กรรมกำร 

นำงสำวนวฉัตร นำเมืองรักษ์  กรรมกำร 

นำงสำวรัชนี โคตรพรม   กรรมกำร 

นำงสำวสุพรรณี ปิ่นมงคล  กรรมกำร 

นำงดำรณี อยู่นุช   กรรมกำร 

นำงสำวณิชำนันท์ ผำดไธสง  กรรมกำร 

นำงสำวปวีณำ เกิดมณี   กรรมกำร 

นำงสำวกัญญำณี วงษ์สำย  กรรมกำร 

นำงสำวสุภำพร หว่งมำก  กรรมกำร 

นำงสำวอรดี เหมอืนสีพลี  กรรมกำร 

นำงสำวจำรุวรรณ พันแต้ม  กรรมกำร 

นำงสำวธีลดำ รัตนสนธิ์   กรรมกำร 

นำงนันทนำ พ่วงพูลสวัสดิ์  กรรมกำร 

นำยวิวรรธน์ ศรหีำนำรถ  กรรมกำร 

นำงจินตนำ ยนต์ศริิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


