
     
 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์    

ต าบลส าโรงเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ 
 



ค ำน ำ 
 
 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายผลผลิต แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ครั้งนี้ ประกอบด้วย  สภาพปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปงบประมาณ/โครงการ รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม และการก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 ขอขอบคุณคณะท างาน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 
2562   ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
๑. สภาพปัจจุบัน     

๑.๑  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต ๑ ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๙๙  หมู่ที่ ๓  ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๔๙๖๖๔๔  โทรสาร  ๐๒-๗๔๙๖๖๔๕  E-mail : 
mahaphab@hotmail.com   website : www.mahaphab.ac.th    

๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
๑.๓ มีเขตพ้ืนที่บริการ ๖ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ ต าบลส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   
 วิสัยทัศน์   “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม   

ก้าวทันเทคโนโลยี    มีจิตส านึก    รักษ์สิ่งแวดล้อม   
น้อมน าความพอเพียง  ”    

อัตลักษณ์   “ ใฝ่รู้  ใฝ่ดี  มีจิตอาสา  ”    
วัฒนธรรมองค์กร  “ ยิ้มง่าย  ไหว้สวย ”   
เอกลักษณ์    สถานศึกษาพอเพียง  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ตามโครงการพัฒนาชนบทหน้าแล้ง โดย
นายแจ่ม – นางสังวาลย์  มหาภาพ  และนายเลียบ – นางบุญนาค  กระจาดทอง ได้มีการพัฒนาโดยตลอด  โรงเรียนมี
อาคารเรียน ๑๑ หลัง ได้แก่ อาคารเรียน ๗ หลัง อาคารประกอบ ๔ หลังจ านวนห้อง 
ทัง้หมด ๗๑ ห้อง    

 
 



 
๒. ข้อมูลครูและบุคลำกร (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำที่รำยงำน) 
 

 
ประเภทบุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด  
อำยุเฉลี่ย (ปี) 

 
หมำยเหตุ ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ - ๕๕  
รองผู้อ านวยการ - - - - - - -  

ครูประจ าการ ๑๐ ๓๓ - ๓๒ ๑๔ - ๓๘  

ครูอัตราจ้าง ๒ ๖ - ๘ - - ๓๐  
นักการ/ภารโรง ๒ - ๒ - - - ๕๐  

รวม ๑๕ ๓๙ ๒ ๔๐ ๑๕ - ๔๗  

 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำที่รำยงำน)    
    ๓.๑ จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๖๑๘ คน   อัตราส่วน ครู : นักเรียน เท่ากับ  ๑ : ๑๗ 
    ๓.๒ จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 
 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

อนุบาล ๑ ๑ ๑๓ ๑๗ ๓๐ ๓๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๒ ๑๓ ๒๕ ๒๕ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๗ ๑๓ ๓๐ ๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๐ ๓๗ ๕๗ ๒๕ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๒๘ ๑๖ ๔๔ ๒๕ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๒๗ ๒๖ ๕๓ ๒๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๗๑ ๕๔ ๑๒๕ ๔๐ 

รวมระดับประถม
ศึกษำทั้งสิน้ 

๑๑ ๑๗๒ ๑๗๖ ๓๖๔ ๓๓ 

 
 
 
 
 



 

ระดับชัน้ จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๖๙ ๗๐ ๑๓๙ ๔๖ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๖๐ ๗๕ ๑๓๕ ๔๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๖๐ ๔๖ ๑๐๖ ๓๕ 
รวมระดับ

มัธยมศึกษำ
ตอนต้นทั้งสิ้น 

๙ ๑๘๙ ๑๙๑ ๓๘๐ ๔๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๑๕ ๙ ๒๔ ๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๒๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๒๑ ๑๕ ๓๖ ๓๖ 

รวม 
ตอนปลำยทั้งสิ้น 

๓ ๔๘ ๓๔ ๘๒ ๒๗ 

รวมนักเรียน
ทั้งหมด 

๒๓ ๔๐๙ ๔๐๑ ๘๒๖ ๓๖ 

 
 
๔. ข้อมูลงบประมำณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 

๑.  เงินงบประมาณ ๖,๙๘๕,๔๖๙.๐๐ ๑.  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๔,๔๘๖,๔๘๙.๓๘ 
๒.  เงินนอกงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒.  งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
๑,๐๖๗,๐๐๐ 

๓.  เงินอ่ืนๆ (รายได้
สถานศึกษา) 

๑,๖๓๗,๔๔๕ ๓.  งบอ่ืน ๆ  (ระบุ) ๒,๒๖๔,๐๕๘.๙๙ 

รวมรำยรับ ๙,๖๒๒,๙๑๔ รวมรำยจ่ำย ๗,๘๑๗,๕๔๘.๓๗ 

      
 
 
 
 
 



 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

แผนงำนวิชำกำร  พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ 
         
11,500  

นางสุรัตนา   แสงศิลา   

2 โครงการเรียนรู้กับครตู่างชาต ิ
        
671,900  

นางสาวพิกุล วอ่งไว   

3 โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล 
         
20,000  

นางสุกัญญา สุดแสงพันธ ์   

4 โครงการส่งเสริมทักษะดา้นกีฬาและพลานามัย 
         
20,000  

นางมุทิตา ฟักน่วม   

5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ                 -    นางมุทิตา ฟักน่วม งบบริจาค 

6 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุม่
สาระวิทยาศาสตร ์

           
5,000  

นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง   

7 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย 
         
10,000  

นางสาวป่ินทอง  คีรีอร่ามรัศมี   

8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม 
         
10,000  

นางสาวยุวดี นุตกลาง   

9 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D 
         
15,000  

นางสาวฑญัญาชนก  จรัสกุณโฮง   

10 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการ
เรียนรู้วันส าคญั 

         
20,000  

นายจามร จิตรบุญมา   

11 โครงการสร้างคนดมีีคณุภาพ                 -    นายวรวุฒ ิ กฐินเทศ 
ม.หัวเฉียว
สนับสนุน 

12 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           
5,000  

นายวุฒิไกร   มูลคาย   

13 โครงการพัฒนาทักษะดา้นศิลปะ ดนตรี / นาฏศลิป ์
         
20,000  

นายศราวุธ   บุญส่ง   

14 โครงการเผยแพร่งานศิลปะและวฒันธรรม 
         
20,000  

นายศราวุธ บุญส่ง   

15 โครงการแนะแนวการศึกษา 
         
10,000  

น.ส.ณัฏฐณิชา โยธาภกัดี     

16 โครงการปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 
         
30,000  

น.ส.ศุภลักษณ์ ปาผักโข   



17 โครงการปัจฉมินิเทศ อนุบาล  ป.6  ม.3 และ ม.6 
         
30,000  

นางสาวปฐมาภรณ์   สืบนิสัย/ 
นางสาวนันทวดี ข าม ี

  

18 โครงการธนาคารโรงเรียน SMSS 
           
5,000  

น.ส.เพชรรัศม ี กัณหาไธสงค์   

19 โครงการส่งเสริมพื้นฐานอาชีพท าขนมอบ                 -    น.ส.สุจิตราภรณ์ ถินรัตน์ หารายได ้

20 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางเทคโนโลย ี
           
5,000  

นางสาวณฐมน   แสงนาค   

21 
โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

         
10,000  

นางสาวณฐมน   แสงนาค   

22 
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการเรียน 

           
5,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

23 
โครงการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

         
50,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

24 
โครงการเตรยีมความพร้อมการสอบO- NET,NT และ
ข้อสอบกลาง 

           
5,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

25 
โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

           
5,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

26 
ช่ือโครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

           
5,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

27 
โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560-2562) 

           
5,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

28 
โครงการพัฒนาผู้เรยีนด้านทักษะและกระบวนการ
เรียนรูสู้่มืออาชีพในสถานประกอบการ 

           
5,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

29 โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ้
           
5,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

30 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา 
     
1,300,000  

น.ส.ณีรณุช กุมผัน   

31 โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู ้
        
100,000  

ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย   

32 
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรยีนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

        
520,000  

ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย/    
นางสาวมทุิตา  ฟกัน่วม 

  

33 
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรยีนเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี/จติอาสา 

        
540,000  

นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง/    
นางสาวฑญัญาชนก  จรัสกุณโฮง 

  



  รวม 
    
3,463,400  

    

     

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

แผนงำนบริหำรทั่วไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการการศึกษา  

และใช้ในการสนับสนุนกระบวนการ การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 โครงการส่งเสริมชุมชนสมัพันธ์ 
         

30,000  
นางสาวปฐมาภรณ์   สืบนสิัย   

2 โครงการสถานศึกษาดเีด่นด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม 
         

10,000  
นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง   

3 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
         

15,000  
น.ส.อารยา สอนวงษ์   

4 
โครงการพัฒนาผู้เรยีนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

         
15,000  

น.ส.ณฏัฐณิชา โยธาภักดี     

5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
         

20,000  
นายจามร จติรบญุมา   

6 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อน                 -    นายจามร จติรบญุมา งบบริจาค 

7 โครงการประชาสมัพันธ์และสารสนเทศ 
         

30,000  
นายไอสรูย์ ปราบอริพ่าย   

8 โครงการอาคารและสถานท่ี 
        

154,000  
นางประนอม รัตนะรตั   

  รวม 
       

274,000  
    

     

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

แผนงำนงบประมำณ  การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได ้  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 
โครงการจดัซื้อพัสดุเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจดั
การศึกษา 

         
80,000  

นางมุทิตา ฟักน่วม   

  รวม 
         

80,000  
    

     

 

 

 

 

 

   



 

 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

แผนงำนบุคลำกร    เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสรมิสร้างทักษะและ
เทคนิควิธีในการปฏิบัติงานตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

        
150,000  

น.ส.ณฏัฐณิชา โยธาภักดี     

2 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างก าลังใจ ในวาระ 
รอบวันส าคญั 

         
20,000  

น.ส.ศรณัย์ญตุา กุศลส่ง    

  รวม 
        

170,000  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและพลานามัย 

 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (   ) งานประจ า       (   ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                              (   )กิจกรรมใหม่    (   )กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อที่ 1,3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่         3.3 
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1   ข้อที่  3.1.1 
สนอง สมศ. ด้านที่ 1  ตัวบ่งชี้ท่ี  4 
 
1. หลักการและเหตุผล   

                       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะและกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ์  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   จัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่  และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคน
ดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “ คนเก่ง คนดี และมีความสุข ” โดยมีการพัฒนา
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตรงตามความต้องการทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรม เพราะในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพและใช้เวลาว่างที่มีอยู่ในทาง
ที่ผิดและก่อให้เกิดปัญหาต่าง  ๆโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในด้านการออกก าลัง
กายและพัฒนาการทักษะทางด้านกีฬาเพ่ือให้สุขภาพทางกายที่แข็งแรงและจิตใจแจ่มใส ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักป้องกัน
ตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
    
2. วัตถุประสงค์   
        2.1  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
         2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกก าลงักายและมีทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา 
         2.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าถึงความสามารถด้านทักษะกีฬาของตนเอง 

        2.4  เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
        2.5  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร         
        2.6  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 



 
3.  เป้าหมาย   
 3.1   ด้านปริมาณ 

นักเรียนทุกคนได้มีการออกก าลังกายและปฏิบัติฝึกฝนทักษะกีฬาตามความสามารถของตนเอง 

3.2   ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนที่ออกก าลังกายและฝึกทักษะด้านกีฬาทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใส และสามารถน า

ทักษะต่าง ๆ ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
2.  นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใส 
3.  นักเรียนทุกคนรู้จักโทษของยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
4.  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ   

4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือเตรียมการ

วางแผนในการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสาระในปีการศึกษา 
2557 

ตลอดปีการศึกษา 
ปี 2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

2 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์พลศึกษาที่ใช้จัดการเรียน
การสอนตลอดทั้งปีการศึกษา 
- อุปกรณ์ทางกีฬา 
-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 

มิถุนายน 2562 ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตอนเย็น 
-วอลเลย์บอล    -ฟุตซอล 
-แชร์บอล     -เซปักตะกร้อ 

มิ.ย. 2562 –มี.ค. 
2563 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

4 กิจกรรมนักเรียนจ๋า “พุงลาก่อน” 
 

มิถุนายน 2562 ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

5 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ว่ายน้ าเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
ปี 2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

 -เกลือ (ถุง) 
(380 บาท x 5 x 12 เดือน) 
-โซดาแอ็ด (ถุง) 
 (850 บาท x 4 ถุง/ปี ) 
-น้ ายาแพ็คน้ า (ถัง) 
(600 บาท x 5 ถัง/ปี) 

 ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 



-น้ ายาวัดค่าน้ า (ชุด) 
(400 บาท x 5 ชุด/ปี) 
-อุปกรณ์ท าความสะอาด  
-ลวดสลิงค์+แสลนค์ 

6 ซ่อมแซมและบ ารุงอุปกรณ์กีฬา(สระว่ายน้ า) ระหว่างปีการศึกษา 
2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 

ระหว่างปีการศึกษา 
2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

8 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน ระหว่างปีการศึกษา 
2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างปีการศึกษา 
2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

10 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประมาณเดือนส.ค 
2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

11 กิจกรรมพานักเรียนไปท าการแข่งขันนอก
สถานที่ 

ระหว่างปีการศึกษา 
2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

12 กิจกรรมกีฬาสี ประจ าปี 2561 .................. 
2562 

ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

13 กิจกรรมอบรมเพศศึกษา ม.1-6 4 วัน ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

14  โครงงานสุขศึกษาและพละศึกษา ตลอดปีการศึกษา ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

15 กิจกรรมวันรนณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกและ
กิจกรรมวันเอดส์โลก 

ตลอดปีการศึกษา ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

16 กิจกรรเปิดพ้ืนที่แสดงความสามารถ (MKJ  
ฟุตซอลลีก) 

ตลอดปีการศึกษา ครูในกลุ่มสาระ
ทุกคน 

 

5.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 

การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. งบอุดหนุนรายหัว 
 

90,000  

 
 



6.   การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนได้มีการออกก าลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา 

ประเมินพฤติกรรม 
สังเกตพฤติกรรม 

แบประเมินพฤติกรรมและ
แบบสังเกต 

ครูในกลุ่มสาระทุก
คน 

ผู้เรียนเกิดความรักในการออกก าลัง 
กกายและเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามกติกา 
ก 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของ

นักเรียน 
 

แบประเมินพฤติกรรมและ
แบบสังเกต 

 

ครูในกลุ่มสาระทุก
คน 

นนักเรียนทุกคนรู้จักโทษของยาเสพติด
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

สอบถาม
สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

ครูในกลุ่มสาระทุก
คน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางมุทิตา  ฟักน่วม)   

                  ต าแหน่ง คร ู                 
            

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)  

     ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
         อนุมัติโครงการ 
                               
                                              (นายอิทธิพัทธ์     ธรีะวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   
 
 
 
 



 
โครงการ                              ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ   นายเอกนรินทร์   เผือกผ่อง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2562 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.   มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่  1, 3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 , 4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                  ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1      ข้อที่   
สนอง สมศ.                            ด้านที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  3 
 
...............................................................................................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้น
การฝึกทักษะและกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ์  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุก
สถานที่  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนให้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน  
โดยต้องมีการประสานความสัมพันธ์และร่วมมือระหว่างครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้มีการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  และเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์    โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จึงมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ที่จะมุ่งส่งเสริมศักยภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้ตระหนักในความส าคัญในการ
ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs) 

2.1.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.1.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัด 
2.1.3  เพื่อสร้างความตระหนัก  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
 



  2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
2.2.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัด 
2.2.3  นักเรียนและบุคลากร  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  มีความตระหนัก   

                   ในการที่จะรับการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
  3.1.1  ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เป็นร้อยละ 65 

3.1.2  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถและน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันสู่วิถีชีวิตแห่งความสุข 

3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
  3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
  3.2.2  นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
  3.2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีแผนกลยุทธ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ กิจกรรม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจน  มีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย  ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน 
  3.2.4  โรงเรียนมีฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

4.  งานและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1.  เสนอขออนุมัติโครงการวิทยาศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 2.  แต่งตั้งคณะด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 3.  ด าเนินโครงการตามกิจกรรมดังนี้ 
  

ที ่ ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สิงหาคม 2562 

10,000.- 
บาท 

คณะครูกลุ่ม
สาระการ

เรียนรู้วิทยา 
ศาสตร์ 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM มิ.ย.2562 – ก.พ.2563 

3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

มิ.ย.2562 – ก.พ.2563 

4. กิจกรรมพัฒนาสื่อและห้องปฏิบัติการ มิ.ย.2562 – ก.พ.2563 

5. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกลุ่มสาระ มิ.ย.2562 – ก.พ.2563 

6. นิเทศภายในกลุ่มสาระ มิ.ย.2562 – ก.พ.2563 

7. กิจกรรมเตรียมความรู้ก่อนสอบ O-NET, NT พ.ย.2562 – ม.ค.2563 

 



5.  การวัดและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ข้อที่  3 – 6 

การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
6.  งบประมาณ  (เงินอุดหนุนรายหัว)   10,000.- บาท    
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 7.2  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  เป็นที่รู้จักทั่วไปและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
                 และหน่วยงานอ่ืนๆ 

7.3  นักเรียนและบุคลากร  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือเป็น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

 
 
                                                 ลงชื่อ............................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นายเอกนรินทร์   เผือกผ่อง) 
                                                         หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  
 

                                                         ลงชื่อ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นางสาวณีรนุช    กุมผัน) 
                                         หัวหน้างานวิชาการ 
 

 
                                                        ลงชื่อ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 
 

 
 
 
 



โครงการ          ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน            ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2562  –  มีนาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายจามร  จิตรบุญมา 
1. หลักการและเหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24   การ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้  
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวไทยและสืบทอดพระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อศาสนาที่ตนนับถือ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัด 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3.   เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
3.2  เชิงปริมาณ   

        นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร้อยละ 95 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
        4.1  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
        4.2  แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
        4.3  จัดท าปฏิทินด าเนินการ 
        4.4   ด าเนินการตามตารางกิจกรรมวันส าคัญ 
 
 



ที ่ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ 

- ธรรมอารมณ์ดี 
- มารยาทดีศรี ม.ก.จ. 

ทุกวันศุกร์ 
           ครูวลัยพร  มุสิกมาศ 

ครูวรวุฒิ  กฐินเทศ 

2 วันไหว้ครู มิถุนายน 62 
ครูภูวดล  ขันค ามาละ 
ครูมนตรี  จันทร์แสงสุก 

3 วันอาสาฬหบูชา /วันเข้าพรรษา กรกฎาคม 62 
ครูชาคริต  สิ้มลิ้ม 
ครูทยิดา  เลาเฟย 

4 วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดปีการศึกษา 
ครูมนตรี  จันทร์แสงสุก 

ครูอัญชลี  คณานับ 

5 วันอาเซียน สิงหาคม 62 
ครูทยิดา  เลาเฟย 
ครูชาคริต  สิ้มลิ้ม 

6 

กิจกรรมธรรมสนามหลวง 
     - ค่าพาหนะในการเดินทางของ
พระอาจารย์ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการสอน 

พ.ค. – ธ.ค. 62 
ครูจามร  จิตรบุญมา 
ครูภูวดล  ขันค ามาละ 
ครูวรวุฒิ  กฐินเทศ 

7 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ มิ.ย. – ธ.ค. 62 
ครูวลัยพร  มุสิกมาศ 
ครูอัญชลี  คณานับ 

ครูมนตรี  จันทร์แสงสุก 
 
 
5.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณและทรัพยากร จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1 
กิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ 

- ธรรมอารมณ์ดี 
- มารยาทดีศรี ม.ก.จ. 

500  

2 วันไหว้ครู 4,500  
3 วันอาสาฬหบูชา /วันเข้าพรรษา 5,000  
4 วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 8,000  
5 วันอาเซียน 1,000  

6 
กิจกรรมธรรมสนามหลวง 
    - ค่าพาหนะในการเดินทางของพระอาจารย์ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการสอน 

1,000  



7 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ   
 รวม 20,000  

 
6.  การติดตามและประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม 

 การตอบแบบประเมิน  แบบประเมิน 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
2. นักเรียนไดร้ับการพัฒนากระบวนการคิดและพัฒนาจิตใจ 
3. นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวนักเรียนกับโรงเรียนและวัดของ

นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
4. นักเรียนปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าและเหมาะสม 
5. นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม 

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

                                           (นายจามร  จิตรบุญมา) 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
    ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางเพ็ญนี   เหมะ) 
                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
    ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                       ( นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร “สร้ำงคนดี  มีคุณภำพ สู่สังคม” 
(ถ้ำเป็นงำน หรือกิจกรรมให้เขียนช่ือโครงกำรใหญ่ด้วย)     

ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม   นำยจำมร   จิตรบุญมำ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล  

ในสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางสื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของทุกคน 
โดยเฉพาะนักเรียน ท าให้แนวโน้มทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง 
รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไข
นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมวัดศรี
จันทร์ประดิษฐ์ และโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ “สร้าง
คนดี มีคุณภาพ สู่สังคม” เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ตนเอง น าไปสู่การเป็นคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม 

2. วัตถปุระสงค์   
 1.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นคนดี  
 2.  เพ่ือยกย่อง เชิดชู และเป็นขวัญก าลังใจกับนักเรียนในการท าความดี  

3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   
                 ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ “สร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม” 

3.2  เชิงคุณภำพ   
 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการ “สร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม” 

 
4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

ที่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำย
เหตุ 

1 เสนอโครงการ มี.ค. 62 - กลุ่มสาระสังคมฯ  
2 ประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจ  

    - คณะครู 
    - ผู้ปกครอง และนักเรียน 

 
เม.ย. 62 
พ.ค. 62 

- ผู้บริหาร  
และคณะครู 

 

3 จัดท าคู่มือการสร้างคนดี มี
คุณภาพ สู่สังคม  

เม.ย. 62 
 

- ครกูลุ่มสาระสังคมฯ 
 

 



    - ออกแบบและจัดท า   
      แอพพลิเคชั่น 
    - ออกแบบและจัดท าเข็มคนดี 

พ.ค. 62 
 

พ.ค. 62 

ม.หัวเฉียวฯ ครูคอมฯ 
ครูคอมฯ  ครูศิลปะ 

4 4.1 อบรม เรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
       - ประเมินความดี ครั้งที่ 1 
       - PLC  
       - ประเมินความดีต่อเนื่อง 
ครั้งที่ 1 
       - PLC 
4.2 อบรม เรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
       - ประเมินความดี ครั้งที่ 2 
       - PLC  
       - ประเมินความดีต่อเนื่อง 
ครั้งที่ 2 
       - PLC 
4.3 อบรม เรื่องยาเสพติด 
       - ประเมินความดี ครั้งที่ 3 
       - PLC  
       - ประเมินความดีต่อเนื่อง 
ครั้งที่ 3 
       - PLC 
 

 
 

มิ.ย. 62 
 

ก.ค. 62 
 
 
 
 

ส.ค. 62 
 

ก.ย. 62 
 
 
 

พ.ย. 62 
 
 

ธ.ค. 62 
 
 

-  
ม.หัวเฉียวฯ 

คณะครู 
ครกูลุ่มสาระสังคมฯ 

คณะครู 
ครกูลุ่มสาระสังคมฯ 

 
 

ม.หัวเฉียวฯ 
คณะครู 

ครกูลุ่มสาระสังคมฯ 
 

คณะครู 
ครกูลุ่มสาระสังคมฯ 

ม. หัวเฉียวฯ 
คณะครู 

ครกูลุ่มสาระสังคมฯ 
 

คณะครู 
ครกูลุ่มสาระสังคมฯ 

 

 

ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 
(ต่อ) 

4.4 อบรม เรื่องการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
       - ประเมินความดี ครั้งที่ 4 
       - PLC  
       - ประเมินความดีต่อเนื่อง 
ครั้งที่ 4 
       - PLC 

 
 
ม.ค. 63 

 
ก.พ. 63 

-  
ม. หัวเฉียวฯ 

คณะครู 
กลุ่มสาระสังคมฯ 

 
คณะครู 

กลุ่มสาระสังคมฯ 

 



5 5. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ คนดี 
มีคุณภาพ 

มี.ค. 63 - ม. หัวเฉียวฯ 
ร.ร. มหาภาพกระจาด

ทองอุปถัมภ์ 

 

6 ประชุมสรุปผล เม.ย. 63 - ม. หัวเฉียวฯ 
ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

 

 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที่ 
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหต ุ

1 ค่าเข็มเชิดชูคนดี   48,000 ม. หัวเฉียวฯ 

2 ค่าจัดท าคู่มือ  8,000 ม. หัวเฉียวฯ 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม -  

 
6.   กำรติดตำมและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจำกเป้ำหมำย) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 แบบประเมิน แบบประเมิน คณะครู 
   นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการ 
   เป็นคนดี ร้อยละ 80 

คู่มือการประเมิน 
 

คู่มือการประเมิน 
 

คณะครู 
 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นายจามร   จิตรบุญมา)   

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ                             

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางเพ็ญนี  เหมะ)  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 



         อนุมัติโครงการ 
                               
                                              (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  

ชื่อโครงกำร  พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะโครงกำร     โครงการต่อเนื่อง  
แผนงำน      งานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ว่าที่ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1    นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนอง สมศ.                     ด้ำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพศษิย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 

  ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด 

 
1. หลักกำรและเหตุผล   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  22  กล่าวไว้ว่า  “ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ 
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ”  โรงเรียนได้ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   จึงได้พยายามส่งเสริม  สนับสนุน  
ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  เพื่อให้นักเรียนมี 
ความรู้พื้นฐานในการเรียนในอนาคต ท าให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงเห็นสมควรเสนอโครงการเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. วัตถปุระสงค์  

  1.  เพ่ือผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

3.  เป้ำหมำย   
3.1  เชิงปริมำณ  ระดับผลส าเร็จของกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนคิดเป็น

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 3.2  เชิงคุณภำพ  เพ่ือผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสามารถ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลาย 



4.  วิธีกำรด ำเนินกำร  
     4.1   ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ  
     4.2   แต่งตั้งมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ  
     4.3   ก าหนดวันเวลาและสถานที่และจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  
     4.4   วัดผลและประเมินผล  แก้ไข  ปรับปรุงตามโครงการและกิจกรรม 

5.   วิธีปฏิบัตงิำน 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ 

1. คณิตคิดเร็ว  
2. แก้โจทย์ปัญหาโดย
ใช้ บาร์โมเดล 
3.  เวทคณิต 
 

16 พฤษภาคม 2562-  
31 มีนาคม 2563 

 5,000  บาท  
-  กระดาษ A4  
-  กระดาษการ์ด A4  
-  วัสดุส านักงาน 

ว่าที่ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย
นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา  
และคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ในแต่ละสายชั้น 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2    การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแบบฝึกเสริม
ทักษะ คณิตศาสตร์แต่ละ
หน่วย  
2. ผลิตสื่อคณิตศาสตร์
แบบทดสอบ NT , O-NET 
และ แบบทดสอบอื่นๆ   
3. การแข่งขันทาง 
คณิตศาสตร์งาน
ศิลปะหัตถกรรม 

16 พฤษภาคม 2562- 
31 มีนาคม 2563 

10,000  บาท 
 -  กระดาษ A4  
-  กระดาษการ์ดสี A4 
 -  วัสดุส านักงาน 
 -  สื่อคณิตศาสตร์ อื่นๆ 

ว่าที่ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย
นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา  
และคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ในแต่ละสายชั้น 

 
 
 



กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดงานวันวิทยาศาสตร์  
2.  จัดงานวันเด็ก 
3. งานอ่ืนๆที่กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์เข้าร่วม 

16 พฤษภาคม 2562- 
31 มีนาคม 2563 

5,000  บาท  
   -  อุปกรณ์ตกแต่ง 
สถานที่  

-  อุปกรณ์จัดท า เกม
คณิตศาสตร์ ชนิดต่างๆ 

ว่าที่ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย
นางสาวอัญชลี  พงษ์ศิลา  
และคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ในแต่ละสายชั้น 

 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2562  –  มีนาคม  2563  

7.   รวมงบประมาณ    20,000  บาท  ( งบประมาณที่เสนอขออนุมัติหัวจ่ายทุกรายการ ) แหล่งที่มาของงบประมาณ    

❍ งบพัฒนาวิชาการ    ❍ เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น   ❍ จากส านัก      ❍ อ่ืน ๆ  

8.  สถานที่จัด  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  

9.   การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการประชุม/อบรม 

 
10.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1.  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
2. ผู้เรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

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

               (ว่าที่ร.ต.วุฒิไกร  มูลคาย)  
          ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
 
 
 

ตัวช้ีวัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม -สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม -แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

ความรู้ ความสามารถ ตามทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน 

-การทดสอบ -แบบบันทึกก่อน – หลัง การเข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง 
คณิตศาสตร์ 

-บันทึกการเข้าแข่งขัน -แบบบันทึก 



        ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                           
                   (นางสาวณีรนุช  กุมผัน)  

   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                          

ผู้อนุมัติโครงการ  
ลงชื่อ ..........................................................                                
         (นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร)            

                                       (ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ                              โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล ป.6 ม.3 และ ม.6  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

แผนงาน   ฝ่ายวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปฐมาภรณ์   สืบนิสัย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1  กุมภาพันธ์  –  31 มีนาคม 2563 
สอดคล้องกับ มฐ. สพฐ.   มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                  ข้อที่ 3.3 
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1      ข้อที่  2 
สนอง สมศ.                            ด้านที่ 1    ตัวบ่งชี้ที่  1 
 
............................................................................................................................. .................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอ าลาสถานศึกษาขึ้นเพ่ือสร้างความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจและมีความ
ประทับใจต่อ   สถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา  2562 มีนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมหาภาพกระจาด
ทองอุปถัมภ์  ซึ่งเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาแห่งนี้เป็นการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ือไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับสูงกว่า  นักเรียนทุกคนได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนแห่งนี้ใน
การศึกษาเล่าเรียนมาตลอดปีการศึกษาซึ่งครูผู้สอนทุกท่านมีความมุ่งหวังและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี 
ดังนั้น  เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้เกิด ความรักความผูกพัน และเกิดความภูมิใจที่มีต่อสถาบัน
ของตนเอง รวมทั้งครูและเพ่ือน ๆ นักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความกตัญญู 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และสถาบัน 
3. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันของนักเรียน 
4. เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

3.1.1  นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถานบัน และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน 
3.1.2  นักเรียนทุกคนมีโอกาสน้อมระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความกตัญญู รวมทั้งครูได้ร่วม แสดง
ความยินดีกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 



  3.2.1  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 
  3.2.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3.2.3  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 
4.  งานและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

ที ่ ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
 

3. 
 
 
 
 

 
 

4. 
5. 

เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
 ด าเนินโครงการ 
- กิจกรรมเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าโรงเรียน 
- กิจกรรมสัมพันธ์น้องพ่ี 
- รับประทานอาหาร 
- พิธีมอบประกาศนียบัตร 
- จัดท าหนังสืออนุสรณ์รุ่น 
- ถ่ายรูปหมู่ อนุบาล ป.6 ม.3 , ม.6 
นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลและสรุปโครงการฯ พร้อมกับ
รายงานผล 

 
 
 

ก.พ. – มี.ค. 63 

 
 
 

35,000 บาท 

 
ปฐมาภรณ์  สืบนิสัย 
คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2, 3, 5, 6 

 
 

5.  การวัดและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสระลึกถึง
พระคุณของครูและแสดงความกตัญญู 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครู นักเรียน และสถาบัน 
3. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน
ของนักเรียน 
4. เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียนที่
ส าเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
- สอบถามความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.  งบประมาณ  (เงินอุดหนุนรายหัว)   35,000.- บาท    
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีโอกาสระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความกตัญญู 
7.2 นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และสถาบัน 
7.3 นักเรยีนมีความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง 
7.4 ครูได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส าเร็จหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
 
 
                                                 ลงชื่อ............................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย) 
                                                          
  
 

                                                         ลงชื่อ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                  (นางสาวณีรนุช กุมผัน) 
                                        หวัหน้างานวิชาการ 
 

 
                                                        ลงชื่อ.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ            ส่งเสริมพ้ืนฐานอาชีพท าขนมอบ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุจิตราภรณ์   ถินรัตน์ 
.............................................................................. ............................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  โรงเรียนมหา
ภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  จึงต้องมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และเน้น
ความเป็นบริบทของสถานศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือตนเองในการประกอบอาชีพต่าง ๆ สามารถมองเห็นทิศทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่าง
ประสบความส าเร็จสามารถหารายได้ในทางที่สุจริต  แลด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงได้จัดท าโครงการส่ง
เริมพ้ืนฐานอาชีพการท าขนมขึ้นเพ่ือปลูกฝังทักษะในการประกอบอาชีพและเป็นส่งเสริมพ้ืนฐานอาชีพให้กับนักเรียน
ตามความสามารถและความสนใจ  ตามหลักการที่ว่านักเรียนทุกคนสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได ้

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนหารายได้อย่างสุจริต 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้ทิศทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
 2.4 นักเรียนวางแผนประกอบอาชีพได้อย่างมีระบบ 
 2.5 นักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 2.6  ให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของตน 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ส ารวจความถนัดและความสนใจ ของตนเอง เพื่อให้
ผู้เรียนได้ค้นพบความต้องการในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการและทิศทางที่เหมาะสมในการเลือกอาชีพที่
ดีต่อไปในอนาคต 
  

3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรับผิดชอบสามารถสร้างงานได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
 



4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน /กิจกรรม /เวลา 
งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ขั้นการเตรียมจัดท าโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมพ้ืนฐานอาชีพ 

16 พฤษภาคม 2562 
– 

20 พฤษภาคม 2562 

ครูกลุ่มสาระการงาน 
พ้ืนฐานอาชีพ 

 

2. ขั้นด าเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
พ้ืนฐานอาชีพ 

21 พฤษภาคม 2562 
 

ครูกลุ่มสาระการงาน 
พ้ืนฐานอาชีพ 

 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ครูและนักเรียน
ทราบ 

22 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ 
 

 

4. ประชุมนักเรียน  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการและวิธีด าเนินการ 

24 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ 
นักเรียนในโครงการ 

 

5. ด าเนินการโครงการ 
 

27 พฤษภาคม 2562 
– 

31 มีนาคม 2563 

นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ 
นักเรียนในโครงการ 

 

6.  ประเมินผลงาน 31 มีนาคม 2563 นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ 
 

 

รวมทั้งสิ้น  ผู้รับผิดชอบ  

 
5.งบประมาณและทรัพยากร 

ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. แป้งอเนกประสงค์ตราว่าว 2 กล่อง 600  
2. แป้งพัดโบก 2 กล่อง 800  
3. แป้งบัวแดง 2 กล่อง 800  
4.แป้งขนมปัง 1 กล่อง 350  
5. แป้งวอฟเฟิล 1 ลัง 600  
6. มาการีน 20 กิโลกรัม 1,600  
7. เนยสด 1 แท่ง 800  
8. น้ าตาลทราย 50 กิโลกรัม 1,250  
9. นมสดคาเนชั่น 1 ลัง 1,100  
10. ลูกเกด 2 กิโลกรัม 300  
11. เม็ดมะม่วงหักหยาบ 2 กิโลกรัม 800  
12. เม็ดมะม่วงซีก 2 กิโลกรัม 900  



13. เม็ดอัลมอนด์ 1 กิโลกรัม 550  
14. อัลมอนด์สไลด์ 1 กิโลกรัม 550  
16. ชอคโกแลตชิพ 2 กิโลกรัม  500  
17. ถุงร้อน 4*6/ 5*8/ 6*9 อย่างละ 5  แพค 500  

รวมทั้งสิ้น 12,000  

 
6. การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด

และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียนมีทักษะในการ

ท างานอาชีพเพ่ือหารายได้

ที่สุจริต 

ปฏิบัติจริงและติดตามผล แบบประเมินผล

งาน 

นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ 
 

2. วางแผนการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานและผลงาน สังเกตและ

สัมภาษณ์ 

นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ 
 

3. มีความส าเร็จในการ

ท างานกลุ่มได้ 

การปฏิบัติงาน ตรวจผลงาน นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ 
 

4. นิทรรศการเผยแพร่

ผลงานของนักเรียนได้ 

ผลงานที่น าออกแสดง ผลงานนักเรียน นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             7.1 นักเรียนได้เรียนตามความสนใจของนักเรียน 
             7.2  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
             7.3  นักเรียนมีสวนช่วยเหลือครอบครัวในการหารายได้ 
             7.4  นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ลงชื่อ   ...................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                              ( นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์ )   

                                                               ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
       

ลงชื่อ   .............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                 ( นางสาวณีรนชุ  กุมผัน )  

      หวัหน้าฝ่ายวิชาการ   



                  อนุมัติโครงการ  
 
                              ....................................................................... 
                                                      (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำกำรทำงเทคโนโลยี 
ชื่อ  งำน  /กิจกรรม  บูรณำกำรสะเต็มศึกษำ  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม  (   ) งานประจ า       (   ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                     ()กิจกรรมใหม่     (   )กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   วิชำกำร   
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม  นำงสำวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล   
       สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วย
นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมท้ัง
สามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้   
 
2. วัตถปุระสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้จากกิจกรรมสะเต็มศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้  
4. เพ่ือให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   

1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70 



2. ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง “สะเต็มศึกษา” 
 

 3.2  เชิงคุณภำพ   
1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครผูู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
 

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 
ที่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ
1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการ

เตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ 3 กลุ่มสาระ  

พ.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์,

คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี 

 

2 ด าเนินการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยแบ่ง
ออกเป็นช่วงชั้น 

- หนูหนูกับZooใหม่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

- เก็บดาวมาฝากเธอ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

- ขนส่งทันใจ  ลื่นไถลก็ไม่กลัว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-3 

- ตรวจพันธุ์ทันด่วน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่4-6 

ตลอดปีการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์,

คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี 
และครูผู้สอน 

 

3 ประเมินการจัดกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์,

คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี 
และครูผู้สอน 

 

 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที่ 
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหต ุ

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 5,000.-  



 
 
6.   กำรติดตำมและประเมินผล (ให้วัดและประเมินผลจำกเป้ำหมำย) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

-  ร้อยละของนักเรียนที่เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ 
-  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 

- ประเมินจากสภาพ
จริง 
- คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียน 
 

- แบบสังเกต 
- ชิ้นงาน 
- การทดสอบ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์,
คณิตศาสตร์

,เทคโนโลยี และ
ครูผู้สอน 

-  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
-  ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นที่
ตนเองรับผิดชอบได้ 

 
- การนิเทศ 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์,
คณิตศาสตร์

,เทคโนโลยี และ
ครูผู้สอน 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
2. นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างานและแก้ปัญหาได้ 
3. นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
4. ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวหนึ่งฤทัย   ธีระอรรถ)   

     ต าแหน่ง  คร ู                   
 
            



ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)  

   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
         อนุมัติโครงการ 
                               
                                              (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำรพัฒนำปรับปรุงซ่อมบ ำรุงห้องปฏบิัติกำรคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ  งำน  /กิจกรรม  การพัฒนาปรับปรุงซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม  (   ) งานประจ า       () โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                     (   ) กิจกรรมใหม่     (   ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   วิชำกำร   
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม  นำงสำวณฐมน   แสงนำค 
 
1. หลักกำรและเหตุผล   
              ปัจจุบันโรงเรียนมีครุภัณฑ์ท่ีมีการใช้งานทางด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้อาจก่อให้เกิดการช ารุดเสียหาย อันจะเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของการเรียน
การสอน และการให้การสนับสนุนทางการศึกษาลดลง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งถ้ามีการซ่อมบ ารุง
อย่างทันทีจะท าให้  การเสียหายของครุภัณฑ์ไม่ขยายตัวออกไปจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้นเพื่อเป็น
การจัดเตรียมความพร้อมส าหรับ การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์จึงก่อให้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการ
สนับสนุนทางการศึกษา 
 
2. วัตถปุระสงค์   

1. เพ่ือซ่อมแซม และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ครู นักเรียนรู้จักวิธีการดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. เพ่ือการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้เอื้อต่อการใช้งานและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  
4. เพ่ือการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ระบบแลนและเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานได้

ดีและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การจัดท าเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานของโรงเรียน        
6. มีเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการน าเสนอเผยแพร่ผลงานของการเรียน

การสอน 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   

- ครูผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้าและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ร้อยละ 70 

- คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองได้รับการดูแลระบบแลนและเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ร้อยละ100 
- โรงเรียนมีเว็ปไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานกิจกรรมของโรงเรียน ได้ร้อยละ 100 
- โรงเรียนมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้ร้อยละ 100 

 3.2  เชิงคุณภำพ   
-  ครูใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้  ในการค้นคว้าและ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์

พื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองได้รับการดูแลระบบแลนและเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ให้สามารถ

ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีเว็ปไซต์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานกิจกรรมของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงในการประชาสัมพันธ์ และ

เผยแพร่ผลงานในด้านการเรียนการสอน 
4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 
ที่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 

 
มี.ค. – เม.ย. 62 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 

2 ด าเนินการ 
2.1 ส ารวจ ตรวจสอบ วัสดุ-อุปกรณ์ ให้
พร้อมใช้ 
2.2 พบและส ารวจอุปกรณ์ที่       
     ไม่สมบูรณ์และพร้อมที่จะ 
     ใช้งาน ส่งซ่อมหรือจัดหามา 
     ทดแทน 

ตลอดปีการศึกษา ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

 

5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที่ 
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 

จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหต ุ



1.  
 
 
 
 
 
2.  

  การดูแลรักษาระบบ / ซ่อมแซม  
      เครื่องคอมพิวเตอร์  ห้องคอมพิวเตอร์  

 ICT 1  จ านวน  28  เครื่อง  

 ICT 2  จ านวน  30  เครื่อง 

 ICT 3  จ านวน  28 เครื่อง 

 ICT 4  จ านวน  27 เครื่อง 
     อุปกรณ์ท่ีต้องซ่อมบ ารุง ได้แก่ 

- เครื่องโปรเจคเตอร์ 
- เมาส์ 
- แผ่นรองเมาส์ 
- คีย์บอร์ด 
- น้ ายารักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
- สเปรย์ดับกลิ่นห้องคอมพิวเตอร์ 
- เก้าอ้ีพลาสติก 

10,000.-  

 
 
6.   กำรติดตำมและประเมินผล (ให้วัดและประเมินผลจำกเป้ำหมำย) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ความพร้อมของวัสดุ-อุปกรณ์ 
 

สังเกต/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสอบถาม 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ

เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสทิธิภาพใช้ในการ
สืบค้นข้อมลูและใช้ในกิจกรรมการเรยีนการสอน 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในการดูแลและบ ารุงรักษาเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์



3. โรงเรยีนมีเครือ่งฉายโปรเจคเตอร์ พรอ้มอุปกรณ์ต่อพ่วงในการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพรผ่ลงานในด้านการเรยีนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 

  

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวณฐมน   แสงนาค)   

   ต าแหน่ง  คร ู                    
            

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)  

   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
         อนุมัติโครงการ 
                               
                                              (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนกำรเรียน 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   (   ) งานประจ า      (√ ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                          (   ) กิจกรรมใหม่    (   )  กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวณีรนุช    กุมผัน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะและกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ์  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  
คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  เป้าหมาย อัต
ลักษณ์เอกลักษณ์สถานศึกษา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่คล้องระดับครอบครัว
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ต้องก้าวทันต่อโลกศตวรรษที่ 21  รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย  กลยุทธ์ที่ 1  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมน าความรู้   สร้างความตระหนัก  ส านึกในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการก าหนดกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นส าคัญได้แก่    การพัฒนาครูไปสู่การจัดหลักสูตรและประยุกต์ใช้  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนควบคู่กับ การสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้      
2. วัตถุประสงค์   

1.   เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์สถานศึกษา 
 2.   เพ่ือบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 3.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

4.   เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายให้ครูและบุคลากรน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
5.  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   

1.  ร้อยละ  96  ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการน าคุณธรรมเน้นหลักในการด าเนินชีวิต 
  2.  ร้อยละ  96 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติใน    



ชีวิตประจ าวัน 
3.  ร้อยละ 90  ของผู้ปกครองให้ความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน สถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาในการ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.2  เชิงคุณภำพ   
  1. ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
              2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.  สถานศึกษาจัดท าโครงการที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 

ของสถานศึกษา 
 

4.  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เมษายน 2562  ผู้บริหาร  

2.    แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร  

3.    จัดท าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พฤษภาคม 2562 
- เมษายน 2563 

หัวหน้าฐานการเรียนรู้
และคณะครูภายใน
ฐาน  

 

4.    จัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พฤษภาคม 2562 
– มีนาคม 2563 

ครูผู้สอน  

5.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พฤษภาคม 2562 
– มีนาคม 2563 

ครูผู้สอน  

6. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พฤษภาคม 
2562– มีนาคม 
2563 

หัวหน้าฐานการเรียนรู้
และครูผู้สอน 

 

7.   นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มิถุนายน 2562 – 
มีนาคม 2563 

หัวหน้าฐานการเรียนรู้
และครูผู้สอน 

 

8.    สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยวชิาการ  



5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1 วัสดุ อุปกรณ์  ส าหรับการด าเนินการฐานการ
เรียนรู้ 

40,000  

รวมทั้งสิ้น 40,000  

 
6.   กำรติดตำมและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจำกเป้ำหมำย) 

ตัวช้ีวัดสภำพควำมส ำเร็จ วิธีติดตำมประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละ  95  ของผู้เรียนมีคุณภาพตาม
จุดเน้นของสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ  95 มีความตระหนักมีความรู้
ความเข้าใจในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
3. ผู้ปกครองร้อยละ 95  ให้ความร่วมมือ
สร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน สถาบันศาสนา
สถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ร้อยละ95ของผู้เรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกต / สัมภาษณ์  
ตรวจบันทึกเด็กดีศรี 
 ม.ก.จ. 
ตรวจหน่วยการเรียนรู้ 
สังเกตการณ์สอน 
ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ์ 
แบบประเมินหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบสังเกตและแบบ
สัมภาษณ์ 
แบบสังเกตและแบบ
สัมภาษณ์ 

หัวหน้าฐาน
การเรียนรู้ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
              2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต   ลดปัญหาหนี้สิน 
 3.   ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย  ร่วมคิด ร่วมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
 
  

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

                 ต าแหน่ง คร ู
            



ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 
 
         อนุมัติโครงการ 
                              ………………………………………………………………. 
                                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   (   ) งานประจ า      (√ ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                          (   ) กิจกรรมใหม่    (   )  กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวณีรนุช    กุมผัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่   
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่   
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1   ข้อที่   
สนอง สมศ. ด้ำนที่       ตัวบ่งชี้ท่ี   
 
1. หลักกำรและเหตุผล   
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ   เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ
จากการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมหลากหลายครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ การคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้น า การแสดงและการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ  
เป็นการเพ่ิมพูนทักษะและคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21  เพิ่มความเข้มแข็งในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต   

      
2. วัตถุประสงค์   

2.1    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเน้นความเป็นผู้น าและ 
        ความคิดสร้างสรรค์ 
2.2    เพื่อน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.3    เพื่อน านักเรียน,ครู,ผู้ปกครองไปยังแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาและดูงานศิลปหัตถกรรม 
         ครั้งที ่69 ประจ าปีการศึกษา  2562  
2.4    เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   

1  ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
2  ตัวแทนครูและผู้ปกครองนักเรียน จ านวนร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดท าสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา 



 3.2  เชิงคุณภำพ   
           1. นักเรียนมีศักยภาพความเป็นผู้น าและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารในสังคมอย่าง  มี

ประสิทธิภาพ 
 2 นักเรียน,ครู,ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
3  นักเรียนชนะการแข่งขันความเป็นเลิศและได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาค

กลางและภาคตะวันออกเป็นตัวแทนนักเรียนแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
 
4.  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

ที ่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยฝ่าย
วิชาการ 

 

2 ประชุมชี้แจงกกิจกรรมในการประกวดทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พฤษภาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มสาระ/
ครูผู้สอน 

 

3 คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กรกฎาคม –กันยายน
2562 

หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

4 ส่งนักเรียนแข่งขันระดับภูมิภาค พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2562 

หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

5 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ มกราคม 2563 หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1. เตรียมความพร้อมนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 20,000  
2. วัสดุ อุปกรณ์  และเครื่องมือส าหรับการแข่งขัน   60,000  

รวมทั้งสิ้น 80,000  

 
 
 
 
 
 
 



6.   กำรติดตำมและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมทั้งระดับภูมิภาค
และระดับชาติ 

ตอบแบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน
และประธานกลุ่มสาระ 

2. นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนและน าความรู้มาพัฒนา
ตนเองด้านความเป็นผู้น าและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

สัมภาษณ์ 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ 
 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน
และประธานกลุ่มสาระ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
น าความรู้และประสบการณ์จาก
การค้นพบในงานหัตถกรรมมา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม นางสาวณีรนุช  กุมผัน
และประธานกลุ่มสาระ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะตามศตวรรษ ที่ 21 
 2.นักเรียนสามารถน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
 3. นักเรียนเกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

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

                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   
                 ต าแหน่ง คร ู

            

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 
 
         อนุมัติโครงการ 
                              ………………………………………………………………. 
                                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   



ชื่อโครงกำร  เตรียมควำมพร้อมกำรสอบO- NET,NT  และข้อสอบกลำง 
 

ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   (   ) งานประจ า      (√ ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                          (   ) กิจกรรมใหม่    (   )  กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวณีรนุช    กุมผัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่   
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่   
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1   ข้อที่   
สนอง สมศ. ด้ำนที่       ตัวบ่งชี้ท่ี   
 
1. หลักกำรและเหตุผล   

 เนื่องจากทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน             
(O-NET),NT,ข้อสอบกลาง ขึ้นเพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียนและ                     
เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นด้วยนอกจากนี้ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับ จะเป็น                 
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนเองเพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไปส่วนผู้ปกครอง
ก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไขและสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพ่ือให้เ กิดการพัฒนาไปใน
แนวทางที่ดีและทางโรงเรียนยังสามารถน าผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน
ต่อไปในอนาคต 

ดังนั้นโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ,NT และ
ข้อสอบกลาง ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและ
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
      
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และNT ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ข้อสอบกลางของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

 2. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบ O-NET, NTและ ข้อสอบกลาง  
      3. เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดีและเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการสอบสูงสุดในแต่ละ
รายวิชา 

 
 



3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบO-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าสอบข้อสอบ
กลาง 
 3.2  เชิงคุณภำพ   
 ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระ ผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น และผลการสอบข้อสอบกลางนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 สูงขึ้นทุกรายวิชา 
 
4.  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

ที ่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 
ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการสอบ 
O-NET, NT และ ข้อสอบกลาง 

เมษายน 2562 ผู้บริหาร/ประธานกลุ่มสาระ  

2 
จัดเตรียมเอกสารรูปแบบการสอบ/ข้อสอบ/คลัง
ข้อสอบ 

พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

ประธานกลุ่มสาระ/ครูผู้สอน  

3 กิจกรรมการติว O-NET, NT และข้อสอบกลาง 
กรกฎาคม 2562 – 
กุมภาพันธ์ 2563 

ครูผู้สอน/หัวหน้าสายชั้น/
ประธานกลุ่มสาระ 

 

4 ด าเนินกิจกรรมการสอบ Pre  o-net  
ธันวาคม2562 –มกราคม 

2563 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
ครูสุกัญญา  สุดแสงพันธ์และ 
คณะกรรมการฝ่ายวัดผล 

 

5 ด าเนินกิจกรรมการสอบ o-net ระดับสนามสอบ 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 

2563 
ผู้บริหาร/ประธานกลุ่มสาระ  

6 ด าเนินกิจกรรมการสอบด้วยข้อสอบกลาง 
กุมภาพันธ์ –มีนาคม 

2563 
ผู้บริหาร/ประธานกลุ่มสาระ  

7 ด าเนินกิจกรรมการสอบ NT มีนาคม 2563 ผู้บริหาร/ประธานกลุ่มสาระ  

8 
สรุปผลการด าเนินงาน/จัดท ารายงานน าผลการสอบ
ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

มีนาคม – พฤษภาคม 
2563 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
ครูสุกัญญา  สุดแสงพันธ์และ 
คณะกรรมการฝ่ายวัดผล 

 

 
 
 
 



5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1. จัดท าเอกสารส าหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ 20,000  

2. ค่าวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดการสอบแต่ละระดับ 15,000  
รวมทั้งสิ้น 35,000  

 
6.   กำรติดตำมและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1. นักเรียนร้อยละ 95  ได้รับการ
พัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

ทดสอบ 
 
 

แบบทดสอบระดับชาติ 
 
 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
ประธานกลุ่มสาระ 

2. ครูมีข้อสอบใช้เตรียมความ
พร้อมในการสอบ  
O-NET, LAS และสอบ NT 

 
สอบถาม/นิเทศ 

 
แบบนิเทศ 

 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
ประธานกลุ่มสาระ 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 จาก ฐานเดิม 
 2.   ครูปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบอย่างถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

                 ต าแหน่ง คร ู
            

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 
 
         อนุมัติโครงการ 
                              ………………………………………………………………. 
                                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   



โครงกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   (   ) งานประจ า      (√ ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                          (   ) กจิกรรมใหม่    (   )  กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวณีรนุช    กุมผัน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล   

ภารกิจหลักของการด าเนินการในโรงเรียน  คือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ซึ่ง
ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะปฏิบัติภารกิจหลักดังกล่าว  ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน จากสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจและทักษะทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังต้องพัฒนา 

ดังนั้นทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จึงให้ความส าคัญของการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่ท าให้ครู
มีความพึงพอใจและมีก าลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
กระตุ้นให้ครูร่วมมือร่วมใจกันปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร    
2. วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้ 
 2.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถรู้และเข้าใจวิธีสอนแบบต่างๆ เพ่ือสนองตอบผู้เรียน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3.  เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสอดคล้องกับความต้องการนิเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   
 1. ครูร้อยละ  97 มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. ครูร้อยละ  97 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสอนทักษะกระบวนการคิด 
 3. ครูร้อยละ  97 น าผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอน 
  
 

3.2  เชิงคุณภำพ   
 1. ครูออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามศตวรรษท่ี 21 เน้นทักษะกระบวนการ
คิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าไปใช้สอนอย่างมีประสิทธิผล 
 2. ครูเข้ารับการอบรมเป็นครูมืออาชีพ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ



ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครูสามารถนิเทศเพ่ือนร่วมงานและสามารถเสนอแนะจุดเด่นจุดพัฒนาของเพ่ือนร่วมงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

ที ่ งำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1. ประชุมวางแผนชี้แจงการบริหารจัดการ

กระจายอ านาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
(  SBM  )  แก่คณะท างานวิชาการ 

เมษายน 2562 ผู้บริหาร  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร  

3. ก าหนดกิจกรรมนิเทศและปฏิทินนิเทศ
การสอน 

พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร  

4. ด าเนินการนิเทศตามปฏิทิน 16 พฤษภาคม 2562  –   
10 ตุลาคม 2562   และ  
1 พฤศจิกายน 2562  –  
30 มีนาคม 2563 

ผู้บริหารผู้ช่วยผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้าสายชั้น/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู 

 

5. ตรวจสอบผลการนิเทศภายในโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานทุกกลุ่มสาระการ
เยนรู้และทุกสายชั้น 

10 ตุลาคม 2562 และ 
30 มีนาคม 2563 

ผู้บริหารผู้ช่วยผู้อ านวยการ/  
หัวหน้าสายชั้น /หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้/ครู 

 

6. สรุปข้อมูลสารสนเทศเพ่ือวาง
แนวทางพัฒนา 

10 ตุลาคม 2562 และ 
30 มีนาคม 2563 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หัวหน้าสายชั้น 

 

7. รายการการประเมินผลการนิเทศ
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาระบบนิเทศ
ภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในปี
การศึกษาต่อไป 

30 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 



5.  งบประมำณและทรัพยำกร 
(เงินอุดหนุนรายหัว)   5,000.-  บาท 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1. จัดท าเอกสารการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศ 
 

5,000  

รวมทั้งสิ้น 5,000  
6.   กำรติดตำมและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจำกเป้ำหมำย) 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้เน้นเป้าหมายผู้เรียนมีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21และน าไปใช้สอนอย่างมี
ประสิทธิผล 

 2.  ครูน าผลการนิเทศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองส่งผลถึงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 3.  ครูนิเทศเพ่ือนร่วมงานและสามารถน าจุดเด่นของเพ่ือนมาพัฒนาการท างานของตน 
 
 

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

                 ต าแหน่ง คร ู
            

ลงชื่อ     ........................................................ ...........ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูร้อยละ  95  มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทักษะ
กระบวนการคิด 
2. ครูร้อยละ  95 สามารถนิเทศเพ่ือนร่วม งานได้ 
3.  ครูร้อยละ  95 น าผลการนิเทศไปพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
สังเกตการสอน 
นิเทศการสอน 
แบบสอบถาม 

แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสังเกตการสอน 
แบบนิเทศการสอน 
แบบนิเทศการสอน 
แบบสอบถาม 

ครูณีรนุช  กุมผัน 



 
         อนุมัติโครงการ 
                              ………………………………………………………………. 
                                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   (   ) งานประจ า      (√ ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                          (   ) กิจกรรมใหม่    (   )  กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวณีรนุช    กุมผัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่   
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่   
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1   ข้อที่   
สนอง สมศ. ด้ำนที่       ตัวบ่งชี้ท่ี   
 
1. หลักกำรและเหตุผล   

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานส าคัญที่สุดของการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นทั้งการ
บริหาร การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสถานศึกษาและชุมชนที่
ต้องอาศัยการคิดเชิงระบบบูรณาการศาสตร์หลายด้าน การที่สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของตนเอง และมีระบบการประเมินตนเองก่อน แล้วรวบรวมสรุปข้อมูลรายงาน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสารธารณชน ที่จะต้องท าเป็นประจ าทุกปี (พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 48)   นอกจากนี้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษายังเป็นการตรวจสอบคุณภาพตนเองโดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนเป็นหลักสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน  เพ่ือรองรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ข้อ 38 ซึ่งก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานท าการประเมินภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ 
      
2. วัตถุประสงค์   

1  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2  เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3.  เป้ำหมำย   
 เชิงปริมำณ   

1. ร้อยละ 95 ของครู/บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ทุกคนมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบริหารวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน    



2. รอยละ 95 ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 
 

 เชิงคุณภำพ   
1.  มีการบริหารจัดการกระจายอ านาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป 
3. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพคุณภาพตามมาตรฐานของชาติและมาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดี

มากและดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน 
 
4.  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

ที ่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. ประชุมวางแผนชี้แจงการบริหารจัดการกระจาย
อ านาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)  
แก่คณะท างานวิชาการ 

มีนาคม  - เมษายน 
2562   

ผู้บริหาร  

2. จัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานวิชาการ เมษายน 2562 ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ 

 

3. ประชุมวางแผนจัดท าแผนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท าระบบการนิเทศ
ภายใน 

พฤษภาคม  2562 ผู้บริหาร  

4. ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

พฤษภาคม  2562  - 
มีนาคม  2563 

นางสาวณีรนุช   
กุมผัน 
ครู/บุคลากรทุก
คน 

 

5. ประเมิน/สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน ตุลาคม  2562 และ 
มีนาคม 2563 

นางสาวณีรนุช   
กุมผัน 
ครู/บุคลากรทุก
คน 

 

6. เขียนรายงานผลการด าเนินงาน  25 เมษายน 2563 ผู้บริหาร 
นางสาวณีรนุช   
กุมผัน 
ครู/บุคลากรทุก
คน 

 

 
 



 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1. จัดท าเอกสารส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนและคณะครู 8,000  
2 จัดท ารูปเล่มคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,000  

รวมทั้งสิ้น 10,000  

6.   กำรติดตำมและประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สังเกต สัมภาษณ์ 
ประเมินหน่วยการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สังเกต สัมภาษณ์ 
แบบประเมินหน่วยการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

นางสาวณีรนุช   
กุมผัน 
ครู/บุคลากรทุกคน 

ร้อยละ 90  ของผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีความพึง
พอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน 

ตอบแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

นางสาวณีรนุช   
กุมผัน 
ครู/บุคลากรทุกคน 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
               โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มีระบบประกันคุณภาพภายใน  มีเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับสถานศึกษา  และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ผู้เรียนมี
คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

                 ต าแหน่ง คร ู

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 
 
         อนุมัติโครงการ 
                              ………………………………………………………………. 
                                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   



โครงการ  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 (ฉบับปรับปรุง 2562) 

 
ลกัษณะโครงการ / กจิกรรม   (   ) งานประจ า      (❍ ) โครงการต่อเน่ือง       (   )  โครงการใหม่ 
                                           (   ) กิจกรรมใหม่    (   )  กิจกรรมต่อเน่ือง 
แผนงาน   บริหารงานวชิาการ  
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผดิชอบโครงการ    นางสาวณีรนุช    กุมผนั 
 
1. หลกัการและเหตุผล   
          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ซึ่งพัฒนามา
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2444 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น  บนพ้ืนฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้รับการประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  จึงต้อง
มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และเน้นความเป็นบริบทของสถานศึกษาโดยการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นและจากการติดตามประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดพบว่าการน าหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ยังต้องพัฒนาในเรื่องการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่นและการเน้น  การบูรณาการการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และคุณลักษณะผู้เรียนตาม
ศตวรรษท่ี 21 

      
2. วตัถุประสงค์   

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตรและสามารถปฏิบัติงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้คุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3  เพ่ือเพ่ิมเติมหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษาเน้นการ 
บูรณาการการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 

2.4  เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมกับวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ทักษะ มีจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด 
 
 
 



3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   

1. ร้อยละ 95 ของครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มี 
ทักษะการบริหารจัดการหลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ร้อยละ 95 ของครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มี 
จัดท าสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
  1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นจุดเน้นของสถานศึกษาโดยเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงการบูรณาการการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 
  2.  ครูจัดท าเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ 
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เน้นความเป็นท้องถิ่นและน าไปใช้จัดกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 

3.   นักเรียนมีคุณลักษณะที่จ าเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กจิกรรม / เวลา 

ที่ งาน / กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
1. ประชุมครูและบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

เพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรและวางแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับ
ปรับปรุง 2560 

เมษายน 2562   ผู้บริหาร 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน  
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

เมษายน 2562 ผู้บริหาร 
นางสาวณีรนุช  กุมผัน 

 

3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เรียนรู้กรอบหลักสูตรการศึกษา  
ฉบับปรังปรุง 2560 

เมษายน 2562 นางสาวณีรนุช  กุมผัน  
ประธานกลุ่มสาระ 

 

4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดท ากรอบหลักสูตรสถานศึกษา 

เมษายน 2562  นางสาวณีรนุช  กุมผัน  
ประธานกลุ่มสาระ 

 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

15 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 

6. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
และบุคลากรทุกคน 

 



7. ติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
และ 30 เมษายน 2563 

ผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ี
ตามค าสั่ง 

 

 
5.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าช้ีแจง/รายการ 

การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. จัดท าเอกสารส าหรับการเตรียมความพร้อมการรับรู้เรื่อง
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ฉบับปรับปรุง 2560 

2,000  

2. จัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา   5,000  
3. จัดท ารูปเล่มหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 8 กลุ่ม

สาระ  สาระละ 1,000 บาท 
8,000  

รวมทั้งสิ้น 15,000  

 
6.   การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิวดัและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล 

ผู้รับผดิชอบ 

1 .ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 95 มีทักษะการบริหาร
จัดการหลักสูตรท้องถิ่นสู่
ห้องเรียน 

ตอบแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ 
ประเมินหลักสูตร
ท้องถิ่น 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินหลักสูตร
ท้องถิ่น 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน  
ประธานกลุ่มสาระ 

2.  ครูร้อยละ 95 มีงานวิจัย
หลักสูตรสู่ห้องเรียน  

ตอบแบบสอบถาม แบบประเมินงานวิจัย
หลักสูตร 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน  
ประธานกลุ่มสาระ 

3.  ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึง
พอใจร้อยละ 90 ในการมีส่วน
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและเพ่ิมเติมในส่วน
ของท้องถิ่นและจุดเน้นของ
โรงเรียน 

ตอบแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
ตรวจผลงานการ
จัดท าหลักสูตร 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
แนวทาง/เกณฑ์การพัฒนา
หลักสูตร 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน  
ประธานกลุ่มสาระ 

 
 
 
 
 



7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด าเนินการโดยคณะกรรมการ/คณะท างาน ชุมชน  ผู้ปกครอง  
กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม 
 2.  ครูจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการชุมชน 

3.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณภาพผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 
     
 

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

                 ต าแหน่ง คร ู
            

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 
 
         อนุมัติโครงการ 
                              ………………………………………………………………. 
                                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้ 
 

ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   (   ) งานประจ า      (√ ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                          (   ) กิจกรรมใหม่    (   )  กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวณีรนุช    กุมผัน 
 
1. หลักการและเหตุผล 
               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องการศึกษาว่าการจัด
การศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบาง
เรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดาริให้มีการน าองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา       จริยศึกษา หัตถศึกษา และพล
ศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถามและการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
นักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมีพระราชด า ริ
ให้นาทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา   แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  นโยบายหนึ่งของรัฐบาล 
คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบาย
การลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่งหรือ
เวลา 14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4  โมง 
หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่
โรงเรียน  โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่
ช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้
ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การ
จัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือ  ท าร่วมกัน
หลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการ
จ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป การลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น 
สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
ของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21   อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกก าลังเปลี่ยนแปลง 
คนที่มีความรู้ และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานอกจากนั้น จากผลการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และผล



การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ 
พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ผลการสอบ PISA ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  เป็นเวลา  7  หรือ 8ชั่วโมงต่อวัน   เด็กคิดไม่
เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเองเด็กนักเรียนมีภาระงาน 
การบ้านมากเกินไป หรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน และ เด็กเครียด และต้องเรียนพิเศษมาก (ส านักงานมาตรฐาน
การศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 2558) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
           2. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 
           3. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
           4. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
           5. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
          3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุข
กับการเรียนรู้ 
         3.1.3  ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร้อยละ 90  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

   3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่จัดท าขึ้นครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 4 หมวด 
       3.2.2 นักเรียนมีการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 



     3.2.3 ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตามหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
        1. วางแผนการด าเนินกิจกรรม  (P)  
   1.1  สร้างความตระหนัก  และให้เห็นความจ าเป็นต่อการจัดท าหลักสูตร ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  โดยการ
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 และการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
            1.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา บริบทของโรงเรียนเ พ่ือร่วมกันก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
            1.3 ส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน / จัดท าข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนเพ่ือสนองตอบตาม
ความถนัดและความสนใจ  
   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  / ผู้ประสานงาน / คณะกรรมการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้  / คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสายชั้น    

   1.5 ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
             1.6 ส ารวจแหล่งเรยีนรู้และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
             1.7 ส ารวจความต้องการการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช่ในการจัดการเรียนรู้ 
             1.8 จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช่ในการจัดการเรียนรู้ 
        2.  ด าเนินการ  (D) 
   2.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรและกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ตามโครงสร้างที่โรงเรียน
ก าหนดขึ้น ได้แก่ หมวดที่ 2  จ านวน 4 กิจกรรม  หมวดที่ 3 จ านวน 1  กิจกรรม  และหมวดที่ 4 จ านวน 3  กิจกรรม  
รวมทั้งหมดในแต่ละสายชั้น จ านวน  8  กิจกรรม โดยก าหนดระยะเวลาในการพัฒนานักเรียนตามกิจกรรมที่ออกแบบ
ขึ้น โดยใช้เวลาเรียน  12  ชั่วโมง  
             2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ เป็นเวลา 12  ชั่วโมง  
    2.3 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ / ประเมินความพึงพอใจที่มีการจัดกิจกรรม 
        3.  การตรวจสอบ  © 
             3.1  จัดประชุม ท า AAR  รับทราบปัญหาที่พบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง  
ประเมินผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง  
และรายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
             3.2 รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด / รายงานผลต่อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง/ รับการนิเทศติดตามจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
4.  การปรับปรุง  (A) 
    4.1  รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน  รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
    4.2 น าผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง มารวบรวมเพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา และน าข้อเสนอแนะ  มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 



 
4.  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

ที ่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

โครงการ 
พฤษภาคม  2562 ผู้บริหาร  

2 ประชุมคณะกรรมการ 
และคณะครู 

พฤษภาคม  2562 ผู้บริหาร  

3 ออกแบบกิจกรรม พฤษภาคม  2562 คณะครูทกคน  
4 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พฤษภาคม  2562 คณะครูทกคน  
5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  พฤษภาคม  2562 - 

31 มีนาคม2562 
คณะครูทกคน  

6 ด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม ของ 
โรงเรียนและ สพป สป 1 

มิถุนายน 61 - 31 
มีนาคม 2562 

(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการนิเทศ 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้

 

7 จัดท า AAR  วันจันทร์ ทุกสัปดาห์ - ครูผูส้อน นักเรียน 
- ครูผูส้อนในสายชั้น 
  - หวัหน้าสายชั้น ฝ่าย
วิชาการ 

 

8 รายงานผลเขตพ้ืนที่ ทุกสัปดาห์ ผู้บริหาร  
9 ประเมินผลโครงการ 31  มีนาคม  2563 ครูผู้สอนทุกกิจกรรม  
10 สรุปผล และรายงาน เมษายน  2563 ครูณีรนุช  กุมผัน 

ครูพิกุล  ว่องไว 
 

 
 
 
 
 
 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1. จัดท าเอกสาร  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 20,000  

รวมทั้งสิ้น 20,000  
 



6.   กำรติดตำมและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สังเกตการจัดกิจกรรม การสังเกต 
 

แบบสังเกต นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
นางสาวพิกุล  ว่องไว 

2. การสอบถามและสัมภาษณ์
นักเรียน 

สัมภาษณ์ 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ 
 

นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
นางสาวพิกุล  ว่องไว 

 
 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  โรงเรียนมหีลักสูตรและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ครบทุกชั้น  
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
3.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอตาม ความสนใจ

และความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
     

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

                 ต าแหน่ง คร ู
            

ลงชื่อ     ........................................................... ........ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 
 
         อนุมัติโครงการ 
                              ………………………………………………………………. 
                                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   
 
 
 
 
 
 



โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม   (   ) งานประจ า      (√ ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                          (   ) กิจกรรมใหม่    (   )  กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวณีรนุช    กุมผัน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล   

ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เป้าหมายเพ่ือให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
การที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ ครูผู้สอน และบุคลากรที่สนับสนุนการสอนมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ที่จะคอยชี้แนะ และวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน รวมทั้งการให้บริการด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น 

ปัจจุบันโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ขาดครูบางสาขาวิชาที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการ
สอน และขาดบุคลากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครูสาขาที่ขาดแคลน และครูที่จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นอีก 1 ปัจจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท ากิจกรรมจ้างครูช่วยสอน  ครูต่างประเทศและบุคลากรที่สนับสนุนการสอนขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังนี้ 
      
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการสอนอย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือจ้างบุคลากรที่สนับสนุนด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ให้ครบตามโครงสร้างของโรงเรียน 
3. เพ่ือจ้างครูชาวต่างประเทศ 

 
3.  เป้ำหมำย   
 เชิงปริมำณ   
 สถานศึกษาจ้างครูอัตราจ้าง  

 
 เชิงคุณภำพ   

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอ่ืน ๆได้อย่างมีรอยละ 95 ของ 
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 



4.  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

ที ่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. ส ารวจต าแหน่ง สาขา/วิชาเอก ที่โรงเรียนมีความ
ต้องการ/จ าเป็น 

มีนาคม  - เมษายน 
2562   

นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 

 

2. ขออนุมัติจัดจ้างครูและบุคลากรตามระเบียบจ านวน 
...... คนประมาณคนละ ................. บาท 

เมษายน 2562 นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
 

 

3. ประกาศสอบคัดเลือก/ประกาศรับสมัคร พฤษภาคม  2562 วิชาการ  

4. สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ พฤษภาคม  2562   คณะกรรมการตาม
ค าสั่ง 

 

5. ท าสัญญาจ้าง ตุลาคม  2562 และ 
มีนาคม 2563 

นางสาวอรอนงค์ รัตนะ   

6. ประเมินการปฏิบัติงาน  25 เมษายน 2563 คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 

จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1 ค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง   

รวมทั้งสิ้น   

 
6.   กำรติดตำมและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  จ านวนของครูมีครบชั้นเรียน 
 

ค านวณหาอัตราส่วน
ตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 

แบบค านวณหาปริมาณ
ครู/นักเรียน 

นางสาวณีรนุช  กุมผนั 

2.  มีสัดส่วนจ านวนครูต่อนักเรียนตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ค านวณหาอัตราส่วน
ตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 

แบบค านวณหาปริมาณ
ครู/นักเรียน 

นางสาวณีรนุช  กุมผนั 

3. จ านวนบุคลากรที่สนับสนุนด้าน
ธุรการ การเงิน พัสดุ หรือบริการอ่ืนๆ 
ครบตามโครงสร้างอัตราก าลังของ
โรงเรียน 

ค านวณหาอัตราส่วน
ตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 

แบบค านวณหาปริมาณ
ครู/นักเรียน 

นางสาวณีรนุช  กุมผนั 
นางสาวอุษา เขียวงาม 
นางอรอนงค์   รัตนะ 



 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น 
 2  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น  
 3  นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ได้เหมาะสมตามวัย 
 4  การบริหารงานมีความคล่องตัว 

 

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

                 ต าแหน่ง คร ู
            

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางสาวณีรนุช   กุมผัน)   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 
 
         อนุมัติโครงการ 
                              ………………………………………………………………. 
                                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ     สถานศกึษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ชื่องาน/กิจกรรม กิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลง   

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
กิจกรรมลดปริมาณขยะในโรงเรียน   
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน    ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    
สนองกลยุทธ์ สพฐ.     ข้อที่ 2 

สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1    
สนอง สมศ.    ด้านที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 6 และ 7 
............................................................................................................................................................. ............. 

1.หลักการและเหตุผล  
ภาวะโลกร้อนนั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและรักษา

สิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและนักเรียน ปลูกจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ตลอดจน
การบริหารจัดการ การใช้อย่างเป็นระบบ รู้จักวิธีการอนุรักษ์ สร้างเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดการรู้จักคิดนอกกรอบ 
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย พัฒนาทีมงานด้านการอนุรักษ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนสามารถ
ด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมกับสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร  ท าให้วิถีการด ารงชีวิตของประชากรในปัจจุบันส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน มลพิษ น้ า  ดิน อากาศ  หรือปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึน  จึงต้องแก้ปัญหา
ดังกล่าว ด้วยการสร้างผู้น าและปลูกฝังจิตส านึก ในการรณรงค์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  เพื่อที่จะได้น าทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  มีผู้น าที่มีจิตส านึกและ
ทักษะในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มาเป็นแกนน าในการปลูกฝังจิตส านึก ในการรณรงค์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้กับ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์และชุมชนใกล้เคียงให้ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้กับ

บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
2.2 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง  
2.3 เพ่ือเป็นการปลูกฝังทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ให้กับนักเรียน

เพ่ือให้เกิดเป็นพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถาวร  



 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านคุณภาพ 
3.1.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เกิดความตระหนักและเกิด

พฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และสามารถน าความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
3.2 ด้านปริมาณ 

3.2.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร้อยละ 100 เกิดความ
ตระหนักและเกิดพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
  

 4. วิธีด าเนินงาน 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

กิจกรรมกิจกรรมประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและเชื้อ
เพลง   
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ า 
กิจกรรมลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน 
กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
 
 
 

   ตลอดปีการศึกษา        
2562 

     
    นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภกัดี 
    นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง 
    นางประนอม รัตนรัต 
    นางพิมพิลา  บุญเลิศ 
    นางสาวนันทวดี  ข ามี 
    นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนสิัย 
    นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข 
    นางสาวนภา  ไตรภูม ิ

 

 
 
 

 
5. งบประมาณและทรัพยากร  25,000  บาท  
 - กิจกรรมกิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลง      10,000   บาท 

- กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า            10,000   บาท 
- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน                    5,000   บาท 

  
 
 
 
6.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 



1.  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ร้อยละ 100 เกิดความ
ตระหนักและเกิดพฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ยั่งยืน  

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอนุรักษ ์ 
  พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เกิดความตระหนักและเกิดพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และสามารถน าความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้  

 
  

 
    ลงชื่อ.................................................................(ผู้เสนอโครงการ)  
                         (นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง) 

                         คร ู
 

 
    ลงชื่อ...............................................................(ผู้เห็นชอบโครงการ) 

                                         (นางเพ็ญนี  เหมะ) 
                          หวัหน้างานบริหารทั่วไปโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 
 

ลงชื่อ.................................................................(ผู้อนุมัติโครงการ)  
         (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 

ชื่อ  งำน  /กิจกรรม   โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม       โครงการต่อเนื่อง        
แผนงำน   ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม   นางสาวอารยา  สอนวงษ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและ 

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1     
สนอง สมศ.            ด้านที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 6 และ 7  
 
1. หลักกำรและเหตุผล   
             เนื่องด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของ
ชุมชนที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อาทิ เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลงสาบ 
แมลงวัน ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจ่ายเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดความร าคาญ ท าลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
เกิดสภาพ ไม่น่าดู สกปรกน่ารังเกียจ ขยะท าให้น้ าเสียที่มีความสกปรกสูงมาก เกิดกลิ่นรบกวน เป็นแหล่งสะสม เชื้อโรค 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให้ความหมายว่า ขยะมูลฝอย คือ เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร มูลสัตว์ เถ้าหรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นสิ่งใดที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน ๆ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้
ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่า คือ สิ่งของจากบ้านเรือนที่ประชาชนไม่ต้องการแล้ว มีผู้น าไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่
มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว และ ถูกทิ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก าจัด จัดเก็บ และขนส่ง นั่นหมายความว่า 
สิ่งของที่เราทิ้งจากที่บ้าน ถ้ายัง มีคนน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ สิ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะ จากความหมายดังกล่าวได้รับการ
ตอกย้ าด้วยแนวคิดที่เห็นคุณค่า จากขยะ ดังเช่น “พอเพียง = enough” “ขยะ คือ ทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่าง
พอดี เห็นคุณค่า บวกกับการ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบบ้าน เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เปิดท า
การสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ 
“โรงเรียนปลอดขยะ” ตามที่ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินงานโครงการปลอด
ขยะ (Zero Waste School) เพ่ือเผยแพร่แก่โรงเรียนและชุมชนให้เกิดโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)  
2. วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อเป็นแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การท าให้ขยะเหลือน้อยที่สุด 



 2.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   
 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต1 
 3.2  เชิงคุณภำพ   
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการลด การคัดแยกขยะ และ การน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะที่โรงเรียนจัดท าข้ึน 
4.  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 

ที ่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
- ประชุมวางแผนด าเนินงาน ก าหนด
กิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
- จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ  
 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวอารยา  
สอนวงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 ปฏิบัติตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำน 

5.  งบประมำณและทรัพยำกร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1 ค่ากิจกรรมต่างๆ 
 

20,000  

6.   กำรติดตำมและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ด้านปริมาณ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนชั้น

- สังเกต 
- บันทึก 

 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

นางสาวอารยา  
สอนวงษ์ 



อนุบาล ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ  

ด้านคุณภาพ นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึง
ความส าคัญของการลด การคัดแยก
ขยะ และ การน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมจาก โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดท า
ขึ้น 

-บันทึก 
- สังเกต 
-สอบถาม 

 

- แบบประเมินพฤติกรรม
ด้านการจัดการขยะ 
- แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     7.1 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่  
     7.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          ( นางสาวอารยา  สอนวงษ์)   

              ต าแหน่ง ครู                               

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายสนัต์   คาวีรัตน์)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 
 
                      อนุมัติโครงการ 
                               
                                                   (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร  พัฒนำผู้เรียนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    แผนงำน           บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีงบประมาณ  2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม   นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักด ี
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่   7  
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1   ข้อที ่ 2 
สนอง สมศ. ด้ำนที่  1 ตัวบ่งชี้ท่ี  2 3 และ 4 
 
1. หลักกำรและเหตุผล   
   จากสภาพสังคมในปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก   
นอกจากจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในเชิงบวกแล้วยังส่งผลกระทบในเชิงลบด้วย เช่นปัญหาด้านการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกม  ปัญหา       สารเสพติด  ซึ่งหากผู้เรียนและเยาวชนขาดความคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณแล้ว ย่อมได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างแน่นอน   การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ
แนะแนวทาง     การด าเนินชีวิตและการศึกษาต่อจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบเพราะเยาวชนทุกคนจะเป็นผู้ถูกชักจูงได้โดยง่าย     การจัดท าเอกสารข้อมูลที่เป็นการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตัวผู้เรียนท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนในโรงเรียน  ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งเน้นให้ครูตระหนักถึงปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน   มีความ
เข้าใจในตัวผู้เรียนท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้เป็นอย่างดี   กิจกรรมต่างๆจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่อง       
การแก้ปัญหาต่าง ๆ   ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี  เชื่อมโยงให้บุคคลหรือองค์กร             ที่เก่ียวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของโรงเรียนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง  สร้างความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการ
การดูแลนักเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายต่อไป 
2. วัตถุประสงค์   
 1.  รู้และสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบต่าง ๆ ของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2.  รู้และสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบต่าง ๆ ของการศึกษาข้อมูลนักเรียน 
 3.  สนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในตนเอง สามารถใช้จุดเด่น และความสามารถของตนในทาง
สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 4.  สนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการมีเป้าหมายชีวิต  การพัฒนาความรับผิดชอบและ
ศักยภาพในการควบคุมตนเองสู่เป้าหมายชีวิต สามารถวางแผนการศึกษาต่อได้ 
 5.  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา และมีวิธีการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อมี
ความคับข้องใจ 

6.  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน และบุคคลแวดล้อม 

 



3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ   

3.1.1  คณะครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  จ านวน  100 %มีความความเข้าใจในตัวผู้เรียน
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  ที่มีปัญหาเรื่องการเสพยาเสพ 
ติด เกมส์ ความยากจน  และทุก ๆ ปัญหาได้รับการแก้ไขและช่วยเหลืออย่างเหมะสมและเป็นระบบโดยมี
ครูซึ่งเป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการครบ  100 % 

 3.2  เชิงคุณภำพ   
 นักเรียน  ครู  และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการสร้างความ เข้าใจและแก้ปัญหา
ผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน 
 
4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 
ที่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 

 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุม  ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัด
กิจกรรม 
-วางแผนด าเนินการ 
-จัดเตรียมเอกสารข้อมูล 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2562 

 
 

 
 
 
นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี  

 

2. - ปฏิบัติตามแผน 
สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 
 

รำยกำร / กิจกรรม / ค ำชี้แจง / 

ในกำรใช้งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ค่าอาหาร  10,000  

2.ค่าของที่ระลึก  5,000  
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 15,000 

 



6.  กำรติดตำมและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจำกเป้ำหมำย) 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

 

- การสังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสัมภาษณ์ 

 

 
นางสาวณัฏฐณิชา 
โยธาภักดี  

 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในตนเอง สามารถใช้จุดเด่น และความสามารถของตนในทางสร้างสรรค์ได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.  ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการมีเป้าหมายชีวิต  การพัฒนาความรับผิดชอบและศักยภาพในการ
ควบคุมตนเองสู่เป้าหมายชีวิต 
 3.  ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา และมีวิธีการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อมีความคับ
ข้องใจ 

4.  ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน และบุคคลแวดล้อม 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี)   

   ต าแหน่ง ครู 
                          

ลงชื่อ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางเพ็ญนี  เหมะ)  

                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
       อนุมัติโครงการ 
                               
                                                (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์    



โครงการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบ   นายจามร  จิตรบุญมา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1)  หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนแนวทางสงเสริมแนวคิด และพฤติกรรมสรางสรรคใหเกิดแก
นักเรียนทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “เปิดโอกาส สร้างผู้น า” ดวยการปฏิบัติงาน ท าใหรูจักคิดเป
น ท าเปน แกปญหาเปน เปนสมาชิกที่ดีของหมูคณะ รูจักใชสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ กลาแสดงออกทางความ
คิดเห็นยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพและปฏิบัติตามมติของสวนรวม มีความคิดริเริ่ม มีความสามัคคีในหมูคณะ 
แตในปจจุบันมีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนของนักเรียน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะหลักสูตรไดมุงเนนใหผู
เรียนเปนศูนยกลาง กลาคิด กลาท ามากขึ้น ซึ่งเปนพ้ืนฐานของประชาธิปไตย และสามารถเปนผูน า ผูตามที่ดีในสังคม
ประชาธิปไตย 
ตอไปในอนาคตได 

2)  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรู คิดเปน ท าเปน แกปญหาเปน บนพื้นฐานของประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
2.3 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยการเปนผูน าที่ดีและผูตามที่ดี 
2.4 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักหนาที่และสิทธิของตนเอง 
2.5 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจน าไปประยุกตใชในชีวิตประจ าวัน 

3)  เป้าหมาย 

3.1 ด้านคุณภาพ 
3.1.1 นักเรียนสามารถคิดเปน ท าเปน แกปญหาเปน และรูจักสิทธิหนาที่ของตนเอง 

  3.1.2 นักเรียน มีวินัยมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
3.1.3 นักเรียนสามารถน าประชาธิปไตยไปประยุกตใชในชีวิตประจ าวัน 

3.2 ด้านปริมาณ 
3.2.1 มีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
3.2.1 นักเรียนทุกคนเปนผูน าและผูตามท่ีดี 

 
 
 
 



4)  ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. 

การเลือกต้ังนายกนักเรียน 

กุมภาพันธ์ 2562 

- นายจามร  จิตรบุญมา 
- ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- คณะกรรมการการเลือกต้ังโรงเรียน
(กกต.)  

 

2. 
การแต่งต้ังนายกนักเรียนและ
คณะกรรมการบริหารนักเรียน พฤษภาคม 2562 

- นายจามร  จิตรบุญมา 
- ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

3. 

การประชุมสภานักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  

นายจามร  จิตรบุญมา 
- ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- สภานักเรียน 

เดือนละ 1 ครั้ง  
 

4. 

สภานักเรียนด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของสภานักเรียนและ
โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  

- นายจามร  จิตรบุญมา 
- ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- สภานักเรียน 

 

5. 

จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ผลงานและ
ส่งเสริมกิจกรรมของสภานักเรยีน 

ตลอดปีการศึกษา  

- นายจามร  จิตรบุญมา 
- ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- สภานักเรียน 

 

6. 

จัดท าเกียรติบัตรมอบให้นายกนักเรียน
และคณะกรรมการบริหารนักเรียนเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 2561 
 

 
มีนาคม 2563 

- นายจามร  จิตรบุญมา 
- ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- สภานักเรียน 

 
 

7. 

กิจกรรมจากพี่สู่น้อง 

มีนาคม 2563 

- นายจามร  จิตรบุญมา 
- ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- สภานักเรียน 

 

8. 

จัดท า/จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานห้อง
สภานักเรียน 
 

 
ตลอดปีการศึกษา  

- นายจามร  จิตรบุญมา 
- ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- สภานักเรียน 

 

 



5.งบประมาณ 
ที ่ รายการการใช้งบประมาณและทรัพยากร จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1 การเลือกต้ังนายกนักเรียน 1,000  
2 การแต่งต้ังนายกนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน -  
3 การประชุมสภานักเรียน 500  

4 
สภานักเรียนด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสภา
นักเรียนและโรงเรียน 

5,000 
 

5 
จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมกิจกรรมของสภา
นักเรียน 

2,000 
 

6 
จัดท าเกียรติบัตรมอบให้นายกนักเรียนและคณะกรรมการบรหิาร
นักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 

500 
 

7 กิจกรรมจากพี่สู่น้อง -  
8 จัดท า/จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานห้องสภานักเรียน 1,000  
 รวม 10,000  

 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

การด าเนินกิจกรรม
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
 

1.  สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวของคณะ
ครู นักเรียนและผูปกครอง 

2. การสังเกต 
3. ตั้งเกณฑการประเมิน 

1.  แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
3. สรุปผลประเมินผล 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนไดฝกฝนและเรียนรูคิดเปน ท าเปน  แกปญหาเปน 
7.2 นักเรียนรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง 
7.3 นักเรียนรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
7.4 นักเรียนมีคุณลักษณะในการเปนผูน าและผูตามที่ดี 

7.5 นักเรียนสามารถน าประชาธิปไตยในโรงเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจ าวัน 
  

 
 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้เสนอโครงการ) 
                (นายจามร จิตรบุญมา)                                                        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

 



ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพ็ญนี   เหมะ) 
         ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้อนุมัติโครงการ) 
             (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ    บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน      ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 - 16 เมษายน  2563 
ผู้รับผิดชอบ    นายจามร    จิตรบุญมา 

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

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24   ได้ให้

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ โดย
การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับตนเอง 
        2.เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อศาสนาที่ตนนับถือ 
        3.เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัด 
        4.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 

3.   เป้าหมาย 
       เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
       เชิงปริมาณ   

ผู้เรียน จ านวน 100 คน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯ 

ก.พ. – เม.ย. 2563 

 
 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

 

 

2. 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
นิเทศติดตามผลการด าเนินงานประเมินผล 

 

3. 
 

และสรุปโครงการฯ พร้อมกับรายงานผล 
 

 
 
 
 
 



5. งบประมาณ 
ที ่ การใช้งบประมาณและทรัพยาการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 
ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯ 
 

10,000 

 

2 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ และด าเนิน
โครงการ 

 

3 
นิเทศติดตามผลการด าเนินงานประเมินผลและสรุป
โครงการฯ พร้อมกับรายงานผล 

 

 รวม 10,000  
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  นักเรียน 100 คนได้เข้าร่วม   
กิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

 สังเกตนักเรียนหลังจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

 สัมภาษณ์ 

 แบบสังเกต 

 แบบสอบถาม 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
7.2  นักเรียนได้ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและพัฒนาจิตใจ 
7.3  นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสร้างความสัมพันธ์ 
      ระหว่างตัวนักเรียนกับโรงเรียนและวัดของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
7.4  นักเรียนปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าและเหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน 
7.5  นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม 

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

                                    (นายจามร  จิตรบุญมา) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

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

        (นางเพ็ญนี   เหมะ) 
         ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                  ลงชื่อ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  



ชื่อโครงกำร  เสริมสร้ำงทักษะและเทคนิควิธีในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงปรัชญำ       
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีงบประมาณ  2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม   นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1   ข้อที่  1 
สนอง สมศ. ด้ำนที่ 2  ตวับ่งชี้ที่  5 6 7 และ 8 
 
1. หลักกำรและเหตุผล   
บุคลากรในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีประสบการณ์ความแตกต่างกัน การพัฒนากระบวนการและขั้นตอน    โดย
การศึกษา อบรม สัมมนา จะท าให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนค้นพบเทคนิค และเกิดทักษะ มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ย่อมมีความส าคัญ ครูที่มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี ก็จะท า
ให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน การพัฒนาครูและบุลากรทาง
การศึกษาทุกๆ  ด้านที่กล่าวมาจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพ่ือบุคลากรจะเกิดทักษะและน าวิทยาการหรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้งานที่ท ามีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประสบผลส าเร็จ   

ดังนั้นเพ่ือให้คณะครูและบุคลากรสามารถค้นพบเทคนิควิธี น ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของตน 
ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จึงได้จัดอบรมคณะครู บุคลากร ในด้านกระบวนการและข้ันตอน ที่มีคุณภาพ  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงความส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้  

 
2. วัตถปุระสงค์   

1. เพื่อให้คณะครู บุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้พัฒนาทักษะและเทคนิควิธีในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ  คุณภาพประสิทธิผลและคุณภาพ 

2. เพื่อให้สามารถน าความรู้ เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาสนับสนุนส่งเสริมที่ส่งผลให้นักเรียน
มีความรู้ เกิดทักษะและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 
3.  เป้ำหมำย   



 3.1  เชิงปริมำณข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ร้อย

ละ95สามารถค้นพบเทคนิควิธีและเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสุขและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ก าหนด  

 3.2  เชิงคุณภำพ ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์และโรงเรียน

สามารถค้นพบทักษะและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสุขและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมี
คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ก าหนด 

 
4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 
ที่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 

 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุม  ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัด
กิจกรรม 
-วางแผนด าเนินการ 
-จัดเตรียมเอกสาร  สถานที่ ในการจัดอบรม 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2562 

 
 

 
 
 
นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี  
นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง 

2. - ปฏิบัติตามแผน 
สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 
 

รำยกำร / กิจกรรม / ค ำชี้แจง / 

ในกำรใช้งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ค่าวิทยากร 50,000   

2 .ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม  50,000  
3. ค่าสถานที่จัดอบรม/ศึกษาดูงาน  50,000  

4. ค่าพาหนะ  50,000  

5. อื่นๆ   50,000 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 250,000 

 
 



6.   กำรติดตำมและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจำกเป้ำหมำย) 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 95ของข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
และ สามารถค้นพบเทคนิควิธีและเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงาน     ได้อย่างมี
คุณภาพ  เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บรรลุตามเป้าประสงค์
ของโรงเรียนที่ก าหนด 

 

- การสังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสัมภาษณ์ 

 

 
นางสาวณัฏฐณิชา 
โยธาภักดี  
นางสาวศรัณย์ญุตา 
กุศลส่ง 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.คณะครู บุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สามารถเสริมสร้างเทคนิควิธี 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลต่อองค์กร 

2.ครู บุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สามารถน าองค์ความรู้มาสนับสนุนส่งเสริม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

ลงชื่อ  ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี)   

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล                   
 

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

                                  (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร   พัฒนำบุคลำกรเพื่อสร้ำงก ำลังใจ ในวำระวันส ำคัญ 
แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตลอดปีงบประมาณ  2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม   นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  6 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  3 
สนองกลยุทธ์ของ สพป.สป.1   ข้อที่ 1 
สนอง สมศ. ด้ำนที่  2  ตวับ่งชี้ที่   
 
1. หลักกำรและเหตุผล   

ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและมีความสุขนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการท างาน การวางแผนการด าเนินงาน และการได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยอ่ืน  ๆที่จะเอ้ือต่อความส าเร็จนั้น  
และที่ปฏิเสธไม่ได้คือ การมีก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน เพราะก าลังใจจะส่งผลให้มีแรงบันดาลในการท างานให้ส าเร็จ และท างาน
อย่างมีความสุข  การให้ก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการท างานสามารถท าได้หลายวิธี รวมไปถึงการให้ความส าคัญกัน ในวัน
ส าคัญ หรือโอกาสต่างๆ  ซึ่งเป็นการสร้างความรัก ความสามคัคีให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกด้วย 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน  และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของ
เพ่ือนครูร่วมองค์กร  ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างก าลังใจ ในวาระวัน
ส าคัญ”  ซึ่งจะกระตุ้นให้การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  เกิดประสิทธิผลและมีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ส่งผลถึงความส าเร็จ
บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนตามที่ตั้งไว้ 

 
2. วัตถปุระสงค์   

1.เพ่ือเป็นการสร้างก าลังให้ในการปฏิบัติงานให้แก่คณะครูโดยการมอบของขวัญให้ในโอกาสส าคัญต่างๆ 
2.  เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 

3.  เป้ำหมำย   
เชิงปริมำณ    ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์และ  ร้อยละ 

98มีก าลังใจและพร้อมปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภำพ ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีความสุข และการเสริมแรงทางบวกให้กับเพ่ือนครูในองค์กร เพ่ือการปฏิบัติงาน ไดอ้ย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุ
ตามเป้าประสงคข์องโรงเรียนที่ก าหนด  

 
 



4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม / เวลำ 
ที่ งำน / กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 

 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุม  ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัด
กิจกรรม 
-วางแผนด าเนินการ 
-จัดเตรียมเอกสารข้อมูล 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2562 

 
 

 
 
 
นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง 
นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี  

 

2. - ปฏิบัติตามแผน 
สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 
 
5.  งบประมำณและทรัพยำกร 
 

รำยกำร / กิจกรรม / ค ำชี้แจง / 

ในกำรใช้งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ค่าของขวัญในวันคล้ายวันเกิด  16,000  
2.ค่าช่อดอกไมแ้สดงความยินดีในโอกาส
ส าคัญต่างๆ 

 8,000  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 24,000 

 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจำกเป้ำหมำย) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาด
ทองอุปถัมภ์และ  ร้อยละ 98มีก าลังใจ
แ ล ะ พ ร้ อ ม ป ฏิ บั ติ ง า น เ ต็ ม
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงาน ได้
อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

- การสังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสัมภาษณ์ 

 

 
นางสาวศรัณย์ญุตา 
กุศลส่ง 
นางสาวณัฏฐณิชา 
โยธาภักดี  

 



บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่
ก าหนด 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้รับการสร้างแรงบันดาลใจ ให้มี

ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีจิตส านึกและศรัทธาในวิชาชีพครู  ปฏิบัติหน้า ที่
ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจ  ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน  ซึ่งจะท าให้
การพัฒนาองค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง)   

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล                   
 

ลงชื่อ     ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง)   

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล                    
  

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

      (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  


