ประจาปีการศึกษา

2563

โรงเรียนวัดปทุมนายก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 1 บทนำ
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ส่วนที่
1 บทนำ
1. ความเป็นมา
โรงเรียนวัดปทุมนายก ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลอง 14 ฝั่งตะวันตก ตำบลศาลาครุ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12170 โทรศัพท์ 02 - 549 – 1554 โทรสาร 02 - 549 –
1554 เว็บไซต์ www.pathumnayok.net สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดปทุ มนายก ได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดยอาศัย
ศาลาการเปรียญวัดปทุมนายกเป็นสถานที่เรียนสอนตั้งแต่ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดตั้งโดยขุนวลีทะเบียนรัฐ นายอำเภอหนองเสือ นาย
คิดชอบ มุนีกุล ศึกษาธิการอำเภอหนองเสือและประชาชนบ้านลาดผักขวง, บ้านบึงปลาร้า, บ้านคลอง 14 ให้
การสนับสนุนจัดตั้งโดยมีนายเปี่ยม การสมใจ เป็นครูใหญ่คนแรกและนายเฉลิม มรรคผล เป็นครูน้อย ใช้ที่ดิน
ของวัดปทุมนายก จำนวน 4 ไร่ 2 งาน
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน
140,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง ขนาด 8.5 × 36 ตร.ม. สร้าง
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ปีการศึกษา 2516 องค์การบริหารส่วนจัง หวัดปทุมธานี ได้
จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมจำนวน 11,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง
ปีง บประมาณ 2517 สำนัก งานสลากกิ น แบ่ ง รัฐบาล จัด สรรงบประมาณ จำนวน 240,000 บาท
สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง ปีการศึกษา 2554 ได้รับงบประมาณแปรญัตติ
สร้างลานกีฬาพร้อมหลังคา จำนวน 2,000,000 บาท 1 หลัง และซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบื้ อง
หลังคา ทาสี จำนวน 810,000 บาท ปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับงบประมาณกระตุ้น
เศรษฐกิจ ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 งบประมาณ 440,000 บาท และงบประมาณปรับ ปรุงซ่อมแซมปู
กระเบื้อง จำนวน 219,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ชั้น
บน 4) เป็นจำนวนเงิน 4,831,000 บาท แทนอาคารเรียนแบบ ป.1 ข เดิมที่สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2517 ที่ถูกรื้อ
ถอนไป ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 เป็นจำนวนเงิน 371,600 บาท และได้รับงบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 187,200 บาท โดยมีนางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
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 ภารกิจสถานศึกษา
โรงเรี ย นวั ด ปทุ ม นายก รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในพื้ น ที่ หมู่ ที่ 2, 3, 5, 7
ตำบลศาลาครุ และหมู่ที่ 13 ตำบลหนองสามวัง มีจำนวนนักเรียน 188 คน มีภารกิจสำคัญ คือ การจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในส่วนที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาเป็นที่น่าพอใจและได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

4

 โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

ผู้อำนวยกำร

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
การบริ หารวิชาการ

การบริ หารงบประมาณ

1. การพัฒนาหรือดำเนินเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสารหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล
การเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุ คล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดระเบียบและแนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา
16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา
17. การพัฒนาและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอจัดตั้งงบประมาณ
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายและการจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ.
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับเอกสาร
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต งบประมาณ
8. การระดับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
การบริ หารงานบุคคล

การบริ หารทัว่ ไป

1. การวางแผนอัตรากำลังคน
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. การวางแผนการบริหารการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สงู ขึ้น การย้ายข้าราชการและ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
บุคลากรทางการศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่มีระเบียบกำหนดไว้
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดำเนินธุรการ
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
9. การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
10. การรายงานงานดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
11. การรับนักเรียน
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม
12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
12. การลาออกจากราชการ
หรือเลิกสถานศึกษา
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอเลขาธิการ กพฐ.
13. การจัดทำระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและ 14. การจัดทำบัญชีราชชื่อและการให้ความคิดเกี่ยวกับการขอ
ตามอัธยาศัย
จัดหาพัสดุ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
14. การจัดทำพัสดุ
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15. การทัศนศึกษา/ดูงาน
15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
16. การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
16 งานกิจการนักเรียน
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
และบุคลากรทางการศึกษา
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
17. การเบิกเงินจากคลัง
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19. การนำเงินส่งคลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
20. การทำบัญชีการเงิน
19. การริเริ่ม ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
20. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
21. การจัดทำรายงานทางการเงิน
ทางการศึกษา
21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
22. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ ทะเบียนและรายงาน
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การลงโทษนักเรียน
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญเกิด ตองอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยวัฒน์ สุทธิพงศ์วิรัช
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวศิริวรรณ เสนา
ผู้แทนครู
นางสาวบังอร ยามเย็น
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
นายปัญญา ศรีเมืองแมน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุรินทร์ ยามเย็น
ผู้แทนศิษย์เก่า
พระอรุณ อธิวโร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายวิชาญ เบี้ยทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 สีประจำโรงเรียน
เหลือง - ชมพู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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2. สภาพทั่วไป
 เขตบริการของโรงเรียน
ถนนคลอง 33

หมู่ 7
ต.ศาลาครุ

หมู่ 1
ต.ศาลาครุ
ซอย 3

ซอย 2

ซอย 1

หมู่ 2
ต.ศาลาครุ

ถนน

หมู่ 6
ต.ศาลาครุ

โรงเรี ยนวัดปทุม
นายก
วัดปทุมนายก
หมู่ 5
ต.ศาลาครุ

ถนนคลอง 14

ถนนคลอง 13

โรงเรี ยนอยู่
ประชานุ
เคราะห์

ถนนคลองแอน 2

รพ.สต.
หมู่ 4
ต.ศาลาครุ

หมู่ 3
ต.ศาลาครุ

หมู่ 13
ต.หนองสามวัง

เขตบริการโรงเรียนวัดปทุมนายก

หมู่ที่ 2,3,5,7 ตำบลศาลาครุ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสามวัง
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 ประชากรในเขตบริการ
โรงเรียนวัดปทุมนายก รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 5, 7
ตำบลศาลาครุ และหมู่ที่ 13 ตำบลหนองสามวัง
 ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งโรงเรียน

ถนนเลียบคลอง 14
วัดปทุมนำยก

ถนนรังสิ ต - นครนายก

โรงเรียนวัดปทุมนำยก

ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
ถนนพหลโยธิน

ตลาดรังสิ ต
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 สภาพชุมชนโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการ
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทในเขตปริมณฑล ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย
ประชากรประมาณ 2,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 3, 5, 7 ตำบล
ศาลาครุ อาชีพหลักของคนในชุมชน ได้แก่ อาชีพ เกษตรกรรมและรับจ้างเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีของ
ท้องถิ่น ตามที่รู้จักกันโดยทั่วไป
2) ข้อมูลของผู้ปกครองนักเรียนมีดั้งนี้
2.1 ด้านการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็น
ร้อยละ 61.22 (120 คน)
2.2 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.49 นับถือศาสนาอิสลาม 0.51 (1 คน)
2.3 ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง ร้อยละ 84.18 (165 คน)
2.4 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,000 บาท
2.5 จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
2.6 การเดินทางผู้ปกครองมารับ – ส่ง ร้อยละ 86.73 (170 คน)
 สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 บริบทชุมชน/แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1. ห้องสมุดมีขนาด 54 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 7,876 เล่ม
- การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ ธรรมดาทั่วไป จำนวน 12 คน ต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 12.93 ของนักเรียนทั้งหมด
- จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 13 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
13.24 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด 7 ห้อง (นอกนั้นเป็นมุมเฉพาะ)
ห้องคอมพิวเตอร์
1
ห้อง
ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ 1
ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์
1
ห้อง
ห้องสมุด
1
ห้อง
ห้องปฏิบัติทางภาษา 1
ห้อง
ห้องพยาบาล
1
ห้อง
ห้องศิลปะ/จริยะ
1
ห้อง
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามบาสเกตบอล ลานกีฬาอเนกประสงค์
สนามเด็กเล่น อาคารอเนกประสงค์
3. คอมพิวเตอร์ มีจำนวน 37 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
34 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 34 เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 25 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อย
ละ 13.09 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้ในการบริหารงาน

3

เครื่อง
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4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. ห้องวิทยาศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
5. ห้องพยาบาล
6. ห้องศิลปะ/จริยะ
7. สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น
8. สวนสมุนไพร/สวนหย่อม
9. โรงเพาะเห็ด
10. แปลงผักปลอดสารพิษ
11. โรงอาหาร
5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. วัดปทุมนายก
2. สยาม Amazing Park
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

9

สถิติการใช้ (จำนวนครั้ง/ปี)
200
40
200
200
1
200
200
20
40
40
200

สถิติการใช้ (จำนวนครั้ง/ปี)
40
1
1

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียนในปี
การศึกษาที่รายงาน
1. ชื่อนายสุริยา ขวัญสุข ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 2 ครั้ง/ปี
2. ชื่อ น.ส.บังอร ยามเย็น ให้ความรู้เรื่องทำปุ๋ยชีวภาพ สถิตกิ ารให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 4 ครั้ง/ปี
3. ชื่อนายพิเชฐ เทศทอง ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงผสมพันธุ์ปลาดุก สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
2 ครั้ง/ปี
4. ชื่อ น.ส.สุขพัชชา ขวัญสุข ให้ความรู้เรื่องโอ่งผ้าไหม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 5 ครั้ง/ปี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดและการดูแลสุขภาพของนักเรียน สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 2 ครั้ง/ปี
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6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาครุ ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยนักเรียน สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 6 ครั้ง/ปี
3. สภาพปัจจุบัน
1 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจำแนกรายชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (10 สิงหาคม 2563)
จำนวนนักเรียน
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
13
5
18
อนุบาล 3
23
9
32
รวม
36
14
50
ประถมศึกษาปีที่ 1
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 2
17
16
33
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
15
23
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
8
17
ประถมศึกษาปีที่ 5
11
12
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
15
7
22
รวม
71
67
138
รวมทั้งหมด
107
81
188
* จำนวนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 56.91
* จำนวนนักเรียนนอกเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 43.09

จำนวน
ห้องเรียน
1
1
2
1
2
1
1
1
1
7
9

2. แสดงข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
การให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ปีการศึกษา 2563 มีพิเศษด้านออทิสติก จำนวน 1 คน เรียน
ร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กพิการซ้ำซ้อน จำนวน 1 คน เรียนร่วมกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ความ
บกพร่องทางสติปัญญา 1 คน เรียนร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1 คน และเด็กพิการทางการพูด, ภาษา จำนวน 1 คน เรียนร่วมกับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เด็กที่มี เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนรวมในระดับชั้นต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
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4 จำนวน 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน และ
เป็นเด็กด้อยโอกาส (ยากจน) 35 คน
3. แสดงข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.22
4. แสดงข้อมูลการศึกษาต่อ
การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสามัญ จำนวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.40 และโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04
5. แสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน
โรงเรียนวัดปทุมนายกมีเนื้อที่ จำนวน 4 ไร่ 2 งาน เป็นที่ธรณีสงฆ์ มีอาคารและอาคาร
ประกอบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ดังนี้
ที่
ชื่อสถานที่
แบบ
จำนวนห้อง/ที่
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อาคาร 1
อาคาร 2
อาคารอเนกประสงค์
บ้านพักครู
ส้วมนักเรียนชาย
ส้วมนักเรียนหญิง
ถังเก็บน้ำฝน
ลานกีฬาพร้อมหลังคา
โรงอาหาร
เสาธง (จัดทำเอง)
ฐานพระพุทธรูป (จัดทำเอง)
สนามบาสเกตบอล
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ที่สำหรับแปรงฟัน
ป้ายชื่อโรงเรียน
โรงเพาะเห็ด
อาคาร SML

ป.1ข
สปช.105/29
สปช.201/26
อบจ.
4 ที่/49
4 ที่/49
ฝ. 33 3 ที่
กรมสามัญศึกษา
-

4 ห้องรวม 8 ห้อง
8 ห้อง
1 หลัง
2 หลัง
4 ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะชาย
4 ที่นั่ง
1 ที่
1 หลัง
1 หลัง
1 ต้น
1 ฐาน
1 สนาม
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง 25 เครื่อง
30 ที่
1 ป้าย
1 โรง
1 หลัง

ทรุดโทรม
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ทรุดโทรม
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ทรุดโทรม
ใช้งานได้ดี
ทรุดโทรม
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ทรุดโทรม
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้
ของหมู่บ้าน ที่ 2
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4. ผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา
4.1 งานบริหารทั่วไป
 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ของประชาชนวัยเรียน กลุ่มอายุ 4 – 7 ปี ที่เข้าศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เด็กมีอายุครบตามเกณฑ์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนวัดปทุม
นายก มาเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับทางโรงเรียนจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 และมีเด็กเข้า
เรียนนอกเขตบริการมาเรียนโรงเรียน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76
 ด้านสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 พบว่าไม่มีนักเรียนที่ออกกลางคัน
2. งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา)
 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
รวมคะแนน
รายวิชา
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6 เฉลี่ยร้อยละ
ภาษาไทย
73.19 73.74 79.12 72.14 72.96 73.33
74.08
คณิตศาสตร์
71.81 73.26 66.41 68.19 65.96 6757
68.86
วิทยาศาสตร์
77.00 67.52 67.12 72.00 68.21 70.33
70.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
73.72 67.13 76.00 77.80 79.35 75.10
74.85
ประวัติศาสตร์
74.91 67.74 70.88 77.57 72.86 73.85
72.96
สุขศึกษาและพลศึกษา
76.38 65.68 72.58 72.33 71.65 71.00
71.60
ศิลปะ
70.16 71.30 71.71 76.90 69.39 72.43
71.98
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80.81 70.78 78.24 74.33 77.04 71.76
75.49
ภาษาอังกฤษ
73.91 75.13 65.23 61.19 63.35 66.09
67.48
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อ
76.00 72.04 70.29 70.95 67.30 71.19
71.29
การสื่อสาร
รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
74.78 70.43 71.75 72.34 70.80 71.26
71.89
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 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในภาพรวม
1.) ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยในภาพรวม
จำแนกตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ/ การแปล
ร้อยละ
ความหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
5
ยอดเยี่ยม
1.1
มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
5
ยอดเยี่ยม
ตนเองได้
1.2
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
5
ยอดเยี่ยม
1.3
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
5
ยอดเยี่ยม
1.4
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
5
ยอดเยี่ยม
ความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
4
ดีเลิศ
2.1
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
5
ยอดเยี่ยม
2.2
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
5
ยอดเยี่ยม
2.3
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4
ดีเลิศ
2.4
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
3
ดี
2.5
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
4
ดีเลิศ
ประสบการณ์สำหรับครู
2.6
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
4
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
5
ยอดเยี่ยม
3.1
จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
5
ยอดเยี่ยม
ศักยภาพ
3.2
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
4
ดีเลิศ
3.3
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
5
ยอดเยี่ยม
3.4
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการ
4
ดีเลิศ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ในภาพรวมโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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๑) ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
จำแนกตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ/ การแปล
ร้อยละ
ความหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
5
ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
4
ดีเลิศ
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
4
ดีเลิศ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
3
ดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4
ดีเลิศ
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4
ดีเลิศ
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
4
ดีเลิศ
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
4
ดีเลิศ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
5
ยอดเยี่ยม
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
5
ยอดเยี่ยม
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
5
ยอดเยี่ยม
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5
ยอดเยี่ยม
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
5
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

4
4
4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

5
3

ยอดเยี่ยม
ดี

4

ดีเลิศ
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ/ การแปล
ร้อยละ
ความหมาย
4
ดีเลิศ
3
ดี
4
5
4

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ในภาพรวมโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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โรงเรียนวัดปทุมนายกได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 18 - 20
กรกฎาคม 2555 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพ

13.50



ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน

4.80

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

2.50



2.50



ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

2.50

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

2.50



95.30



โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 95.30
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

ดีมาก








ดี

5.00
5.00
5.00
9.00
10.00
33.00

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ
ตังบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา

ปรับปรุง

คะแนนที่ได้

ปรับปรุง
เร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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ระดับคุณภาพ

9.55
9.66
11.85
9.00




ดีมาก




ดี

9.68
9.84

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผุ้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผุ้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตังบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตังบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นละจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
รวมผลคะแนนทั้งหมด

ปรับปรุง

คะแนนที่ได้

ปรับปรุง
เร่งด่วน

มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก




5.00



4.79



5.00



5.00



5.00



5.00



89.37



โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 89.37
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

รับรอง

ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

คะแนนร้อยละผลการประเมินคุณภาพระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
ในภาพรวมระดับโรงเรียนจำแนกตามความสามรถที่จัดสอบ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด
ระดับเขตพื้นที่
ระดับโรงเรียน

จำนวน
โรงเรียน
30,639
228
67
-

ลำดับที่
6,341
24
11
-

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
46.66
44.94
46.80
43.35
46.17
44.59
61.92
45.64

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละรวม 2 ด้าน
45.70
45.07
45.38
53.78

จากตารางคะแนนร้อยละผลการประเมินคุณภาพระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ในภาพรวม พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้านอยู่ที่ 53.78 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ (45.70) ระดับจังหวัด (45.07) และสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ (45.38) เมือ่ จำแนกรายด้าน พบว่า
ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ อยู่ที่ 61.92 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ อยู่ที่ 45.64 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 11 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
คะแนนร้อยละผลการประเมินระดับคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในภาพรวมระดับโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา
ค่าเฉลี่ยนระดับ
คะแนนเฉลี่ยรวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ
49.07
32.90
35.55
34.42
37.99
ระดับสังกัด
47.95
31.60
34.30
30.86
36.18
ระดับเขตพื้นที่
48.93
32.80
35.83
33.67
37.81
ระดับโรงเรียน
53.27
31.90
35.93
30.12
37.81
จากตารางคะแนนร้อยละผลการประเมินระดับคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในภาพรวม พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม อยู่ที่ 37.81 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับสังกัด
(36.18) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับระดับเขตพื้นที่ (37.81) เมื่อจำแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่าระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 17 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
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4.3 งานบริหารบุคคล
 แสดงจำนวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ปี 2563
ปัจจุบันโรงเรียนวัดปทุมนายกมีบุคลากรทำการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ผูอ้ ำนวยการ 1 คน ครูประจำการ 11 คน ครูจ้างชั่วคราว 1 คน พนักงานบริการ 1
คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน อายุเฉลี่ย 38 ปี ประสบการณ์สอนเฉลี่ย 13 ปี ชั่วโมงสอนครูโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง / คน / สัปดาห์ ซึ่งสามารถ
แสดงรายการได้ตามตาราง ดังนี้
ที่

ครูประจำการ
ชือ่ – นามสกุล

อายุ อายุราชการ

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

1

นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง

55

24 ปี

ผู้อำนวยการ
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ประถมศึกษา
พิเศษ

2

นายอิศรา สีสัน

57

26 ปี

3

นางสาวศิริวรรณ เสนา

49

27 ปี

ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ประถมศึกษา
พิเศษ

4

นางรัตนา สีสัน

48

25 ปี

ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ประถมศึกษา

5

นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์ 44

19 ปี

ครู ชำนาญการพิเศษปริญญาตรี อนุบาล

สอนวิชา/ชัน้

-

จำนวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่ได้รับการพัฒนา/
ปี
7 ครั้ง 56 ชั่วโมง

ภาษาไทย ป.5 ศิลปะ ป.4-6 สุขศึกษา
3 ครั้ง 18 ชั่วโมง
ป.4-6 สังคมฯ ป.5 ประวัติศาสตร์ ป.5 และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาษาไทย ป.4,ป.6 ภาษาอังกฤษ ป.2 ลด 11 ครั้ง 66 ชั่วโมง
เวลาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ป.4 และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาษาไทย ป.2/1 คณิตศาสตร์ ป.2/1 ลด 2 ครั้ง 12 ชั่วโมง
เวลาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ป.2 ศิลปะ
ป.1-3 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อนุบาล 2

4 ครัง้ 24 ชัว่ โมง

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ที่

ชื่อ – นามสกุล

อายุ อายุราชการ

6

นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี

34

8 ปี

7

นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ

29

3 ปี 3เดือน

8

นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน 25

1 ปี 6 เดือน

ตำแหน่ง/
วุฒิ
วิชาเอก
วิทยฐานะ
ครู ชำนาญการ ปริญญาโท นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้
ครู คศ.1
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี คณิตศาสตร์

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

11 นางสาวสุกัญญา จำบัวขาว 25
1 ปี
ครูผชู้ ่วย
* จำนวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 10 คน คิดเป็นร้อย 100
* จำนวนครูที่สอนวิชาตามความถนัด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ปริญญาตรี

ปฐมวัย

9

นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี

10 นายอิศรา สุดใจ

25

25

1 ปี 6 เดือน

1 ปี 5 เดือน

ภาษาอังกฤษ

สอนวิชา/ชั้น

20

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนา/ปี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ป.6 สังคม
ฯ ป.4,ป.6 ประวัติศาสตร์ ป.4,ป.6 และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาษาไทย ป.3 การงานอาชีพ ป.1-ป.3
คอมพิวเตอร์ ป.1-6 วิทยาการคำนวณ ป.5
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดเวลาเรียน
ทักษะชีวิต ป.4-ป.6 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์ ป.2/2,ป.4-6
ภาษาไทย
ป.2/2 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12 ครั้ง
108 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษสื่อสาร ป.3
ภาษาอังกฤษ อ.2-อ.3 และ ป.3-6
ลดเวลาเรียนทักษะชีวิต ป.4-6 การงานอาชีพ ป.4-6 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์ ป.3 สังคมศึกษา ฯ ป.1-3 สุข
ศึกษา ป.1-3 ประวัติศาสตร์ ป.1-3 ลด
เวลาเรียนทักษะชีวิต ป.4-6 และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
อนุบาล 3

9 ครั้ง 66 ชั่วโมง

6 ครั้ง 54 ชั่วโมง

9 ครั้ง 60 ชั่วโมง

9 ครั้ง 54 ชั่วโมง

8 ครั้ง 60 ชั่วโมง

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

21

ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ

อายุ

ประสบการณ์สอน
(ปี)

44

9

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ป.1
องค์การบริหารส่วน
คณิตศาสตร์ ป.1 อังกฤษ ป.1 จังหวัดปทุมธานี
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ป.4-6

จำนวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่ได้รับการพัฒนา/
ปี
5 ครั้ง 42 ชั่วโมง

ธุรการ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นางสาวอารีรัตน์ เรืองฤทธิ์

อายุ

ประสบการณ์สอน
(ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รบั การพัฒนา/ปี

25

-

ปริญญาตรี

ปฐมวัย

-

สพฐ.

-

อายุ

ประสบการณ์สอน
(ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้

จ้างด้วยเงิน

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รบั การพัฒนา/ปี

42

-

กศน. ม.6

-

ดูแลนักเรียนชั้น อ.3

สพฐ.

-

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นางสาวพเยาว์ บุญย่านซื่อ

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

4.4 งานบริหารงบประมาณ
 แสดงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา/การบริหารงบประมาณ
งบประมาณ (รับ – จ่าย)
รายรับ
จำนวน/บาท
เงินงบประมาณ(รายหัว)
392,800
เงินนอกงบประมาณอาหารกลางวัน 760,000
เงินบริจาค
รวมรายรับ
1,152,800
คงเหลือ/กำลังดำเนินการ
228,626.92

รายจ่าย
งบลงทุน
งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
รวมรายจ่าย
เหลือ

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของรายจ่าย
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.12 ของรายจ่าย
งบลงทุน
คิดเป็นร้อยละ ของรายจ่าย

จำนวน/บาท
4,431,661.51
288,997.91
4,720,659.42
-
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด
และทิศทางการพัฒนาการศึกษา

23

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรี ยนวั ด ปทุ ม นายก มุ่ งมั่ น บริก ารและจั ดการศึ ก ษาพั ฒ นาผู้เรีย นให้ มี ความรู้ มีทั กษะความคิ ด
มีคุณภาพตามมาตรฐาน รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัย
พันธกิจ (Mission)
1. บริการและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
2. ปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ ให้ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และใช้เทคโนโลยีใน การแสวงหา
ความรู้
3. จัดระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ชุมชนมีส่วนร่วม จัดระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง จัดสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. พัฒ นาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย วัดผลตามสภาพจริง มีคุณภาพ
รักศิษย์เหมือนลูกหลาน
เป้าประสงค์ (Goal)
นั ก เรี ย นได้ รับ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ มี ค วามรู้ มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ตสมบู รณ์ ก้ าวทั น
เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานเพื่อการประเมินในแต่ละละดับ
1.มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 8

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
2. มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดั้งนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3. มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดั้งนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 บริการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทุกคนอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร รู้จัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง รักถิ่นฐาน
และความเป็นชาติไทย
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารสู่ความสำเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ดูแลให้มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมครูเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญการใช้หลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จปี 2563 ของโรงเรียนวัดปทุมนายก
นโยบาย/เป้าหมายพัฒนาการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 ได้วางแผนนโยบายและเป้าหมายให้ครอบคลุมพันธกิจ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไว้ ดังนี้
นโยบายข้อ 1
โรงเรียนดำเนินการตามพันธกิจหลัก คือ ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กทุกคน โดยครอบคลุมพื้นที่เขต
บริการอย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาส
เป้าหมาย
1. จัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มอายุ 4 ปี จำนวน 18 คน เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
2. เด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทุกคนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษาจนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับการส่งเสริมให้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคน
นโยบายข้อ 2
เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยมุ่งให้นักเรียนเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งด้านปัญญา
ความคิด จิตใจ และการกระทำที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
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เป้าหมาย
1. นักเรียนในระดับอนุบาลมีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามหลักสูตร โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำระดับ 2.5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. จัดการประเมินตนเองโดยใช้หลักประกันคุณภาพภายในเป็นระบบเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย
มีเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ผ่านระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป และคะแนนที่ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90
4. มีการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีคุณค่ามาตรฐานเบื้องต้น โดยจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์มากขึ้น
6. ลดอัตราการตกซ้ำชั้น และการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 1
7. พัฒนางานเทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยการหาคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนรู้ ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องดนตรี ห้องการงานอาชีพ
นโยบายข้อ 3
เร่งดำเนินการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง รักถิ่นฐานและ
ความเป็นชาติไทยให้กับผู้เรียน
เป้าหมาย
1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาในทุกระดับช่วงชั้น
2. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในด้านความคิดจิตใจ
การกระทำที่ดีทางสังคม เช่น กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
นโยบายข้อ 4
บริหารด้วยความโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจร่วมรับผิดชอบ
พัฒนาข้อมูลสาระสนเทศให้ทันต่อการใช้
เป้าหมาย
1. บริหารงานงบประมาณ มีการตรวจสอบประจำปี โดยระบบคณะกรรมการ
2. พัฒนาระบบงานสารบรรณ ธุรการและการเงินให้มีความถูกต้องคล่องตัวในการทำงาน
3. พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลทุกด้านให้ทันเวลา ทั่วถึงและถูกต้อง
4. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายข้อ 5
ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้ น่าเรียน น่าดู
น่าอยู่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลปกป้องคุ้มครองเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
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เป้าหมาย
1. ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย เช่น ปรับปรุงห้องสมุด
ห้องพยาบาล ห้องสื่อและอุปกรณ์การเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องวิชาการ ห้องดนตรี
2. ควบคุมดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบให้สะอาดน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
นโยบายข้อ 6
ส่งเสริมให้ครูผู้เชียวชาญในวิชาชีพ โดยพัฒนาให้เกิดจิตสำนึก มีอุดมการณ์และปรับวิสัยทัศน์ในการ
ทำงานเป็นที่ยอมรับของสังคม
เป้าหมาย
1. ครูสามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่
เหลือเป็นการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการ
สอนและการวัดผลที่หลากหลายต่อเนื่อง มีผลงานเด่นชัด
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเพื่อนครูที่รู้ใจเดือนละ 1 ครั้ง/คน ผู้บริหารและคณะอย่างน้อย 1 ครั้ง/
คน/ภาคเรียน
3. พัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มสี ภาพแวดล้อม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใกล้เคียงอย่างมีมาตรฐาน อย่างน้อย 1 ครั้ง / ภาคเรียน
4. สร้างเครือข่ายการเรียนและขอความร่วมมือชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. เชิญวิทยากรให้ความรู้กับครู อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
6. ครูทุกคนสามารถทำแฟ้มพัฒนางานในเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลงานของตนเองและเตรียมการประเมินให้
ได้เงินวิทยฐานะ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคตโดยรวม
โรงเรียนวัดปทุมนายกจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นแกนหลักในการจัดการศึกษามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยกระบวนการ PDCA ปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้เป็นแผนชี้ทางการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาเด็ก
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคมภายใต้การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM) ดังนี้
1. หลักการกระจายอำนาจ โดยมอบความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนให้ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน เพื่อกระจายคน กระจายงานความรับผิดชอบให้ตรงกับความสามารถ
2. หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคิด ร่วมทำและรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
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3. หลักการบริหารตนเอง ยึดรูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นตัวแทนตัดสินใจ วางแผนและช่วยเหลือทุกด้านเท่าที่ทำได้ โดยระดับทรัพยากรต่างๆ เข้ามาสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้มากที่สุด
4. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้โดยสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบได้ง่าย สะดวกและไม่ซับซ้อน โดยมีทมี งานภายใน
ที่ดำเนินการเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทิศทางที่มุ่งหวังไว้ข้างต้น โรงเรียนมีความหวังว่าจะสามารถ
ทำให้เยาวชนในชุมชนเป็นคนดีมีคุณภาพทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด/งบประมาณ/
งาน/โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ 3
รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนวัดปทุมนายกบรรลุเป้าหมาย นำไปสู่วิสัยทัศน์ จึงกำหนดโครงการ
หลักในการดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
งบประมาณและการติดตาม
โครงการ
หมายเหตุ
งบประมาณ
การติดตาม
แหล่งที่มา จำนวนเงิน ใช้ไป คงเหลือ/
ส่วนเกิน
กลุ่มโครงการปฐมวัย
1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อุดหนุน รายหัว 6,300
2. โครงการจิตสาธารณะ
อุดหนุนรายหัว 2,000
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เรียนฟรี 15 ปี 21,070
4. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี
อุดหนุนรายหัว 3,000
5. โครงการเครื่องเล่นของหนู
อุดหนุนรายหัว 10,000
6. โครงการพัฒนาการด้วยศิลปะสร้างสรรค์
อุดหนุนรายหัว 5,000
7. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอนุบาล
อุดหนุนรายหัว 10,000
8. โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ
อุดหนุนรายหัว 2,000
9. โครงการหนูน้อยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุดหนุนรายหัว 5,000
รวม
64,370
กลุ่มบริหารวิชาการ
10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อุดหนุนรายหัว 4,000
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อุดหนุนรายหัว 4,000
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อุดหนุนรายหัว 4,000
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อุดหนุนรายหัว 3,000
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อุดหนุนรายหัว 7,000
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
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โครงการ

15. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
16. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18. โครงการนิเทศภายใน
19. โครงการเกษตรเพื่อชีวิต สู่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
20. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค่ายฝึก
ทักษะอาชีพ
21. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
22. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
23. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
24. โครงการประกันคุณภาพภายใน
25. โครงการปทุมนายกวิชาการ
26. โครงการห้องสมุดโรงเรียน
27. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
30. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ฝึกสอนสอบ)
31. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (อนุบาล)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
32. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
33. โครงการการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กลุ่มบริหารทั่วไป
34. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต
35. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
36. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (คุณธรรมชั้นนำ)
37. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

งบประมาณและการติดตาม
งบประมาณ
การติดตาม
แหล่งที่มา จำนวนเงิน ใช้ไป คงเหลือ/
ส่วนเกิน
อุดหนุนรายหัว 3,000
อุดหนุนรายหัว

3,000

อุดหนุนรายหัว

4,000

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

1,000
5,000

อุดหนุนรายหัว

10,000

เรียนฟรี 15 ปี
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

15,160
3,000
3,500
2,000
10,000
4,300
3,000

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

65,000
10,000

อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

50,000
2,000

เรียนฟรี 15 ปี
อุดหนุนรายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
อุดหนุนรายหัว

35,000
2,000
3,000
3,000

หมายเหตุ
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โครงการ

38. โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย
39. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
40. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
41. โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตย
42. โครงการโรงเรียนธนาคารวัดปทุมนายก
43. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
44. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

งบประมาณและการติดตาม
งบประมาณ
การติดตาม
แหล่งที่มา จำนวนเงิน ใช้ไป คงเหลือ/
ส่วนเกิน
อุดหนุนรายหัว 3,000
อุดหนุนรายหัว 3,000
อุดหนุนรายหัว 3,000
อุดหนุนรายหัว 1,500
อุดหนุนรายหัว 2,000
2,000
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนรายหัว

2,500

45. โครงการประชาสัมพันธ์

อุดหนุนรายหัว

2,000

46. โครงการจัดซื้อ จัดหา พัฒนา ICT เพื่อ

5,000
5,000

47. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และประเพณีอันดีงาม

อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
อุดหนุนรายหัว
ออมบุญ

48. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อุดหนุนรายหัว

5,000

49. โครงการโรงเรียนสุจริต

อุดหนุนรายหัว

5,000

50. โรงเรียนคุณภาพ

อุดหนุนรายหัว

5,000

51. ค่าสาธารณูปโภค

รายหัวอนุบาล
รายหัวประถม

30,000
40,000

กับชุมชน

การศึกษา

5,000
2,000

รวม

379,960

รวมทั้งสิน

444,330

หมายเหตุ
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โครงการปฐมวัย
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4, 3.1, 3.2, 3.4
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 6,300 บาท

1. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า เด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 6) เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และจดจำสูงสุด เป็นวัยที่ต้องวางรากฐานที่ดีเพื่อให้มีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์
หากครูผู้สอนในระดับปฐมวัยสามารถถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคและกระบวนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัย เสริมเข้าไปในหลัก สูตรจะทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ความ
อยากรู้อยากเห็น ความช่วงสังเกต และความสามารถในการจดจำวิชาต่างๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ขึ้น เพื่ อเป็ นแนวทางในการพั ฒนาการเรียนการสอนวิ ทยาศาสตร์สำหรับเด็ กปฐมวั ย โดยอาศั ยเครือข่ ายครู ผู้สอน
โรงเรียนนำร่อง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ร่วมกันสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ซึ่ง
โครงการนี้มุ่งวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฝึกสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเติ บโตขึ้น เป็ นนักวิ ทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่ มีจิตวิทยา
ศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โรงเรียนได้ดำเนิ น
กิจกรรมนี้ขึ้น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงจัดทำโครงการนี้ต่อ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษารู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาเกิดทักษะและรู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน ได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน เกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 6,300
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
1. วางแผนและเสนอโครงการ
- กำหนดประเภทกิจกรรม
- กำหนดวันจัดกิจกรรม
2. ดำเนินการตามแผนที่วาง
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
6,300
- จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
3. สรุปผลการดำเนินงาน
รวม
6,300
5. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
2. นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
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สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
บาท
รวมงบ ระยะเวลา
ประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 2563
พ.ค. 2563
6,300

ผู้รับผิดชอบ
ครูกัญชลี
ครูกัญชลี

พ.ค. 2563

ครูกัญชลี
พ.ค.63 – มี.ค.64 ครูกัญชลี
มี.ค. 2564

ครูกัญชลี

6,300

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 86
ร้อยละ 86

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- การบันทึก - แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม
- แบบฝึก
- ผลงาน

ร้อยละ 86

- การสังเกต

- แบบสังเกต

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
6.2 นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6.3 นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผู้รบั ผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ

จิตสาธารณะ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3, 3.1, 3.2, 3.4
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 2,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กอายุ
4 – 5 ปี ให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ตามความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป ซึ่งการจัดการศึกษาใน
ระดับก่อนประถมศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมทุกด้าน ในขณะเดียวกันก็จะต้องส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จัดเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อผู้อื่น ตามความสามารถของตนเองซึ่งจะส่งผลต่อการ
ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นของเด็กในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องควร
ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การให้เด็กได้ทำประโยชน์แก่สังคม เป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีน้ำใจช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม ซึ่งจะส่งเสริมทักษะ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ทำให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง โรงเรียนได้จัดทำโครงการนี้ และผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จึง
ดำเนินการต่อ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดนิสัยจิตอาสา มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ
2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานและทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
3.1.1 นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาได้มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ และมีจิตอาสา
3.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลผลิต
3.2.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา
3.2.2 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน เกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3.2.3 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
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4. กิจกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

1. วางแผนและเสนอโครงการ
- กำหนดประเภทกิจกรรม
- กำหนดวันจัดกิจกรรม
2. ดำเนินการตามแผนที่วาง
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
- จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
โดยนำนักเรียนไปเก็บขยะ/ใบไม้
รอบรั้วโรงเรียนทุกวันศุกร์
3. สรุปผลการดำเนินงาน
รวม
5. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ได้ทำกิจกรรม
จิตอาสาและเข้าร่วมโครงการ
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เกิดทักษะ
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา สามารถทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2,000

2,000

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
พ.ค. 2563

ผู้รับผิดชอบ
ครูกัญชลี

พ.ค. 2563

ครูกัญชลี

พ.ค. 2563 ถึง
มี.ค. 2564

ครูกัญชลี

มี.ค. 2564

ครูกัญชลี

2,000

2,000

ตัวชี้วัด
- นักเรียนร้อยละ 100
เข้าร่วม

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- การบันทึก - แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม

- นักเรียนร้อยละ 86

- ผลงาน

- แบบสังเกต

- นักเรียนร้อยละ 86

- การสังเกต

- แบบสังเกต

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีจิตอาสา
6.2 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาเกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
6.3 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ลงชื่อ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชือ่ โครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,3.1 ,3.2
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 21,070 บาท

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐานระดับปฐมวัย พุท ธศัก ราช 2560 เป็น การจัดการศึ กษาเพื่ อพัฒ นาเด็ ก
อายุ 4 – 5 ขวบ ให้มี การพั ฒ นาการทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สั ง คมและสติปั ญ ญา ที่ เหมาะสมกั บวั ย
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป
ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจำเป็นต้องครอบคลุมทุกด้าน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ชั้ น ปฐมวั ย ได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นและได้ เรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ตรง จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ขึ้นมา และจากการประเมินโครงการที่
ผ่านมา นักเรียนมีความสนใจมาก และบรรลุผลตามเป้หมาย โรงเรียนจึงดำเนินการโครงการนี้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจากประสบการณ์ตรง
- สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน ได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
- จัดพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรูน้ อกสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 21,070 บาท
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ
1. เตรียมการและวางแผนการปฏิบัติงาน
- สำรวจแหล่งเรียนรู้
- กำหนดวันที่จะไปแหล่งเรียนรู้
2. ดำเนินการ
- นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนทุกแหล่งเรียนรู้ตามแผนการจัด
ประสบการณ์
- นำนักเรียนชั้นอนุบาล ไปแหล่งเรียนรู้ 13,000 8,070
21,070
นอกสถานศึกษา 1 วัน 1 ครั้งโดยรถโดยสาร
1 คัน และค่าอาหาร เครื่องดื่ม
3. สรุปผลการดำเนินงาน
4. รายงานผล
รวม
13,000 8,070
21,070
5. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปแหล่ง
เรียนรู้
2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวัน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
พ.ค. 2563 ครูกัญชลี
ตลอดปี
การศึกษา

ครูกัญชลี

ก.พ. 2564 ครูกัญชลี
ครูสุกัญญา
ก.พ. 2564 ครูกัญชลี
ก.พ. 2564 ครูกัญชลี

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 86

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- สัมภาษณ์สอบถาม - แบบสัมภาษณ์สอบถาม

ร้อยละ 86

- การสังเกต

- แบบสังเกต

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ไปหาความรู้จากประสบการณ์ตรง
6.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

หนูน้อยสุขภาพดีมีสุข
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีพฒ
ั นาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ข้อที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ดูแลให้ความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
นางสาวสุกญ
ั ญา จำบัวขาว
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อให้นักเรียนรับการพัฒนาการที่เหมาะสม กับ
วัย มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญ ญา ซึ่ง ทางด้านร่างกายจะต้องดูแลส่ง เสริม
สุข ภาพเด็ ก นั ก เรีย นให้ มี สุ ข ภาพกายสมวั ย มี สุ ข นิ สั ย สมวั ย และร่า งกายเจริญ เติ บ โตตามวัย ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านสุขภาพอนามัย
ที่ดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายสมวัย
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยสมวัย
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เหมาะสมตามวัย
- นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพได้
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม หนูน้อยสุขภาพดีมีสุขทุกคน
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63 ครูกัญชลี
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ
และ
โครงการ
มี.ค. 64 ครูสุกัญญา
2. ขัน้ ดำเนินการ
2,000
2,000
พ.ย. 63
- ประชุมผู้ปกครองด้านสุขภาพอนามัย
เด็ก ภาคเรียนละ1ครั้ง ใช้งบซื้ออาหารว่าง
สัปดาห์ละครั้ง ครูกญ
- ตรวจสุขภาพร่างกาย หู ตา จมูก
ั ชลี
ฟัน ผิวหนัง เสื้อผ้า (สัปดาห์ละครั้ง)
และ
ก.ย. 63 ครูสุกญ
- การให้ภูมิคุ้มกันโปลิโอ ปีละ 2 ครั้ง
ั ญา
ก.พ.64
- การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของนักเรียน
เดือนละครั้ง
ตลอดปี
- แปรงฟันตอนกลางวันทุกวัน/ค่ายาสี
1,000 1,000
ฟัน
มี.ค. 64 ผอ.อำไพพรรณ
3. ขั้นติดตามประเมินผลและสรุป
มี.ค. 64 ครูสุกญ
4. ขั้นปรับปรุงและรายงานผล
ั ญา
รวม
2,000 1,000 3,000
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชีว้ ัด
วิธีการประเมิน
1. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตเหมาะสมตามวัย - ร้อยละ 86 - การชั่งน้ำหนักส่วนสูง
มีน้ำหนักส่วนสูงเหมาะสม
2. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีและสามารถปฏิบัติตนได้
- ร้อยละ 86 - สังเกตการ
อย่างดี เช่น
ปฏิบัติตนของเด็ก
- แปรงฟังหลังอาหารกลางวัน
- ล้างมือก่อนรับประทานอาหารกลางวันและหลัง
เข้าห้องน้ำ
- ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากการทำ
กิจกรรมหรือเล่นกับเพื่อน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึก
- แบบสังเกต

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ที่เข้าร่วมโครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข มีสุขภาพกายสมวัย มีสุขนิสัยสมวัย

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา จำบัวขาว)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

เครื่องเล่นของหนู
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.3, 2.4, 3.2
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลให้ความปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ โดยเด็กจะต้องเป็นผู้กระทำให้
เกิดขึ้นด้วยตนเอง การเรียนรู้จะเป็ นไปได้ดีใช้ประสาทสัมผัส ได้เคลื่อ นไหว มีโอกาสคิดริเริ่มตามความต้องการ
ความสนใจของตนเอง ดังนั้นการเล่นถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตเด็กทุกคน เด็กรู้สึกสนุก เพลิดเพลิน ได้สังเกต
มีโอกาสคิดแก้ปัญหาค้นพบด้วยตนเอง การเล่นมีอิทธิพล มีผลต่อการเจริ ญ เติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา การเล่นช่วยให้เด็กมีโอกาสได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ –
เล็ก ได้ผ่อนคลายอารมณ์ การเล่นจึงเป็นทางที่เด็กจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และจากการประเมินผลของ
สมศ. รอบสาม พบว่าทุ กมาตรฐานอยู่ ในระดับ ดีม าก ยกเว้น มาตรฐานที่ 3 (มาตรฐานที่ 8 ของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาระดับปฐมวัย) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลั กษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวที่อยู่ในระดับดี เพื่อพัฒนามาตรฐานดัง กล่าวให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับเครื่องเล่นที่ มีอยู่ในโรงเรียนมีไม่
เพียงพอกับเด็กและได้ชำรุด จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องเล่นมาแทนที่ชำรุด ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเครื่อง
เล่นของหนูขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ ทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องปลอดภัย
2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และเล่นอย่างสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
- นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา
- นักเรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย
- นักเรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก
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- นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลัง
- นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
- นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
- นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาเป็น
- นักเรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก
- นักเรียนมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ศึกษาความต้องการ และสื่อตาม
10,000 10,000 พ.ค. 63
ครูกัญชลี
แผนการจัดประสบการณ์
2. จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม และเครื่องเล่น
มิ.ย. 63 ถึง
ตามมุมประสบการณ์
ธ.ค. 63
3. ติดตาม ประเมินผล สรุป
มี.ค. 64
ผอ.อำไพพรรณ
4. รายงานผล
มี.ค. 64
ครูกัญชลี
รวม
10,000 10,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
- นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาเป็น
- นักเรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก
- นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย
- นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
- นักเรียนชั้น
- สังเกต
- แบบสังเกต
อนุบาลปีที่ 2 และ
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ร้อยละ 86

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีเครื่องเล่นเสริมประสบการณ์และออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง
6.2 นักเรียนรักการออกกำลังกาย และเล่นอย่างสร้างสรรค์
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชือ่ โครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

พัฒนาการดีด้วยศิลปะสร้างสรรค์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.4
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
กุมภาพันธ์ 2564
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 5,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐานระดับ ปฐมวัย พุท ธศักราช 2560 เป็น การจัดการศึกษาเพื่อพั ฒนาเด็ ก
อายุ 4 – 5 ปี ให้ มี ก ารพั ฒ นาการทั้ ง ด้ า นร่า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญาที่ เหมาะสมกั บ วั ย
ตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
ต่อไป ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมทุกด้าน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้ องควร
ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ส่ง เสริมพัฒ นาการของผู้เรียน ศิลปะสร้างสรรค์เป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่
ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ แสดง
ความคิดความรู้สึกผ่านชิ้นงานของตนเองได้ตามเป้าหมาย โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตนาการ
2.2 เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
- ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน เกิดทักษะในการทำงาน
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 50 คน ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

46

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

47

4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. วางแผนและเสนอโครงการ
ครูกัญชลี
- กำหนดประเภทกิจกรรม
พ.ค. 63
- กำหนดวันจัดกิจกรรม เตรียมวัสดุ
ก.พ. 64
อุปกรณ์ ฝึกนักเรียน
2. ดำเนินการตามแผนที่วาง
ก.พ. 64
- จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ฐาน
เรียนรู้ 2 วัน
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
3,500
3,500
- ค่าอาหารนักเรียน 50 คนๆ ละ 30
1,500
1,500
บาท
3. ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน
ก.พ. 64 ครูกัญชลี
4. รายงานผลการดำเนินงาน
ก.พ. 64
รวม
1,500 3,500
5,000
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
- นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ - ร้อยละ 86
- นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้จากการทำงาน
- ร้อยละ 86
- นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข - ร้อยละ 86

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- การบันทึก - แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม
- ผลงาน
- แบบฝึก
- การสังเกต - แบบสังเกต

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
6.2 นักเรียนเกิดทักษะจากการทำงาน
6.3 นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ระดับอนุบาล)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.4, 3.1, 3.2, 3.4
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญาที่ เหมาะสมกั บ วั ย โดยจั ด ประสบการณ์ เน้ น เด็ ก เป็ น สำคั ญ ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระทำ รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้ าด้วยตนเอง การจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านระดับอนุบาลขึ้น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมไปสู่องค์ความรู้และประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการอ่าน
การฟัง การเขียน และการพูดสื่อสารเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะใฝ่หาความรู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง จากผล
การดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายดีมาก จึงจัดทำโครงการนี้ต่อ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ รักการอ่านและสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีความใฝ่รู้ รักการอ่านและสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
- นักเรียนมีความเข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผน
จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
2. ขั้นดำเนินการ
- ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง
- ครูพาเด็กไปห้องสมุด
- เล่าเรื่องจากหนังสือเล่มโปรด
- วาดภาพและเล่าเรื่องจากผลงาน

รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ครูกัญชลี
และ
5,000
5,000
ครูสุกัญญา
2,000
2,000
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครูกัญชลี
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

3,000

3,000

สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
สัปดาห์ละ 5 ครั้ง

- ปั้นดินน้ำมันและเล่าเรื่องจากผลงาน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
4. ขั้นปรับปรุงและรายงานผล
รวมงบประมาณ
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สัปดาห์ละ 5 ครั้ง

ก.ย. 63
มี.ค. 64
10,000

ครูกัญชลี
ครูกัญชลี

10,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- นักเรียนมีความใฝ่รู้ รักการอ่านและสนใจเรียนรู้สิ่ง - ร้อยละ 86
- การสังเกต - แบบสังเกต
ต่างๆ รอบตัว
- นักเรียนมีความเข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่น - ร้อยละ 86
-การสอบถาม -แบบสอบถาม
รับรู้และเข้าใจได้
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ได้เข้าร่วมโครงการมีความใฝ่รู้รักการอ่านและสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความ
เข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อนื่ รับรู้และเข้าใจได้
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ

หนูน้อยวิถีพุทธ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.4
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 2,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญาที่ เ หมาะสมกั บ วั ย โดยจั ด ประสบการณ์ เ น้ น เด็ ก เป็ น สำคั ญ ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู้
จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระทำ รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตนเอง การจัดโครงการหนูน้อยวิถีพุทธ
ขึน้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี ของสังคม
สอดคล้องตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โรงเรียนจึงจัดทำโครงการหนูน้อยวิถี
พุทธขึ้น และจากผลการจัดทำโครงการ ประสบผลตามเป้าหมายดีมาก จึงทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและรู้ผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัย
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีวินัยและรู้ผิดชอบชั่วดีสมวัยนักเรียน
- นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
กำหนดเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมสือ่
อุปกรณ์
2. ขั้นดำเนินการ
- ดำเนินการตามโครงการหนูน้อยวิถี
พุทธ ได้แก่ 1) กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา
2) กิจกรรมวันไหว้ครู
3) กิจกรรมวันแม่
4) กิจกรรมวันพ่อ
5) กิจกรรมการนั่งสมาธิ
6) กิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันพระ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
4. ขั้นปรับปรุงและรายงานผล
รวมงบประมาณ
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ครูกัญชลี
และ
ครูสุกัญญา

ตลอดปี
400
1,000

200

400
1,000

200

400

400

2,000

2,000

ครูกัญชลี
มิ.ย 63 ครูพัชรินทร์
12 ส.ค. 63 ครูรุ่งนภา
5 ธ.ค.63 ครูอิศรา สีสัน
ทุกวัน
ครูทุกคน
ช่วงเข้าพรรษา

มี.ค.64
มี.ค.64

ครูกัญชลี
ครูกัญชลี

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
- นักเรียนมีวินัยและรู้ผิดชอบชั่วดีสมวัย
- ร้อยละ 86
- นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
- ร้อยละ 86
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
- ร้อยละ 86
1) มีความรับผิดชอบ
2) มีความซื่อสัตย์
3) รู้จักอดทน
4) มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ รู้คุณผู้อื่น
5) รู้จักปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน, สถานศึกษา
6) เคารพสิทธิของผู้อื่น
7) รู้จักปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
8) รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
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วิธีการประเมิน
เครื่องมือทีใ่ ช้
- การสังเกต
- แบบสังเกต
- การบันทึกพฤติกรรม - แบบบันทึกพฤติกรรม
- ผลงาน
- การตรวจผลงานนักเรียน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ได้เข้าร่วมโครงการมีวินัยและรู้ผิดชอบชั่วดีสมวัยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
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หนูน้อยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจสมวัย
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างใจ
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
ข้อที่ 6 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน
นางสาวสุกัญญา จำบัวชาว
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 5,000 บาท

1. หลักการและเหตุผล
สิ่งมีชีวิตมีอิทธิพลต่อการดำรงชี วิตต่อสิ่งต่างๆ การทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ก่อ ทำให้เกิดปัญ หา ทั้ง
ภาวะโลกร้อน การขาดแคลนทรัพยากร จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม
และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด จึงได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจัดทำโครงการ
หนูน้อยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนรับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการหนูน้อยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อยละ 100
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุม ปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง วางแผน
2. ขั้นดำเนินการ
- จัดซื้ออุปกรณ์เก็บขยะ/ ถังขยะ

งบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

พ.ค. 63

5,000

5,000

พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ

ครูกัญชลี
และ
ครูสุกัญญา

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
- ครูนำนักเรียนเก็บขยะตอนเช้าทุกวัน
ตลอดปี ครูกัญชลี
- ดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เช่น
และ
ถอนหญ้า รดน้ำต้นไม้
ครูสุกัญญา
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ต.ค. 63
- ตรวจสอบและสังเกตการดำเนินงาน
มี.ค. 64
พร้อมรายงานผู้บริหาร
4. สรุปและรายงานผล
มี.ค.64 ครูกัญชลี
รวมงบประมาณ

5,000

5,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ และรักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนรับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 86

วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต

- ร้อยละ 86

- การสังเกต

- แบบสังเกต

- ร้อยละ 86

- การสังเกต

- แบบสังเกต

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีจติ สำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา จำบัวขาว)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

กลุ่มบริหารวิชาการ
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ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3, 5
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูรัตนา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 4,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดจากการสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการฟัง การ
พู ด การอ่ าน และการเขี ยนในรูป แบบต่า งๆ เพื่ อ ให้ผู้ เรียนสร้า งองค์ค วามรู้ ความเข้ าใจได้ และจากการสอบ
ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดปทุมนายก มีคะแนนในชั้น ป.3, ป.6 มี
ทั้งสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศที่กำหนดไว้ จึงได้นำผลมาวิเคราะห์ พบว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านหลักการใช้ภาษาไทย
มากที่สุด คือ เขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง แต่งประโยคเป็นเรื่องราวไม่ได้ ในระดับชั้น ป.3 และ ป.6
จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อยกดั บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนวัดปทุมนายกขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ให้
สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 5
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6 มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 5
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562 ในทุกระดับชั้น
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการทุกคน
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการ
และ วางแผนในการดำเนินงาน
2. ขั้นดำเนินการตามโครงการ
- กิจกรรมที่ 1 ป.1-ป.3 กิจกรรมอ่าน
ออก เขียนได้
-แบบฝึกทักษะภาษา
-แบบฝึกอ่านออก เขียนได้
- กิจกรรมที่ 2 ป.4-ป.6 กิจกรรมแบบ
ฝึก หลักภาษาและอ่านคล่องเขียนคล่อง
-แบบฝึกทักษะภาษา
-แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์
-แบบฝึกอ่านคล่อง เขียนคล่อง
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสอนเสริม และ
การสอนซ่อมเสริมชั้น ป.1-ป.6 (ครูผู้สอน
ชั้น ป.1-ป.6 ดำเนินการสอนแบบเข้มตาม
รูปแบบโครงสร้างของการออกข้อสอบ
RT,NT,O-NET และข้อสอบมาตรฐานกลาง)
- กิจกรรมที่ 4 วันสุนทรภู่, วัน
ภาษาไทย, ส่งเสริมแข่งขันทักษะภาษาไทย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
4. สรุป/รายงานผล
รวมงบประมาณ
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รวม
ระยะเวลา
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน

พ.ค. 63

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
4,000

ผูร้ ับผิดชอบ
ครูรัตนา

พ.ค. 63 ถึง
มี.ค. 64

มี.ค. 64
4,000
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ครูศิริวรรณ
ครูตุลามนีษ์
ครูรัตนา
ครูรัตนา
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
- นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าฐาน - ร้อยละ 5
เดิม
- ร้อยละ 5
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูง
กว่าปีการศึกษา 2562
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วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ทดสอบ
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
- ทดสอบ
- รายงานผลการเรียนของนักเรียน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางรัตนา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3, 5
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 4,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติที่เป็นมาตรฐาน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกช่วงชั้ น และเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้อ งมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกันเป็นการทดสอบว่า
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่โรงเรียนสอนไปมากน้อยเพียงใด สำหรับในปีการศึกษา 2562 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนวัดปทุมนายกสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาแทบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย กล่าวคือ การสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
และการสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O–net) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่มีบางมาตรฐานที่ต่ำ และ
ต้องเร่งแก้ไข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่คะแนนต่ำสุ ด คือ สาระที่ 1 เรื่องจำนวนและการ
ดำเนินการ ส่วนคะแนนต่ำสุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐาน คือค 1.2 , ค 1.3 , ค 4.2 และ ค 5.1
คณะครูก ลุ่มสาระการเรียนรู้ค ณิ ต ศาสตร์จึ งได้จัด ทำโครงการยกระดั บผลสัมฤทธิ์ก ลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ขึ้น โดยให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ด้วยจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
และฝึกเสริมทั กษะประสบการณ์ ด้วยการจัดติวข้อสอบ NT และ O – NET เพื่ อเป็ นการยกระดับ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเพื่อให้มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นคณะครูโรงเรียนวัดปทุมนายก จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.3 ให้
สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
2.2 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.6 ให้
สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าฐาน
เดิมร้อยละ 3
- นักเรียนชั้น ป.6 มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าฐาน
เดิมร้อยละ 3
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 ในทุกระดับชัน้
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการทุกคน
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
- มติที่ประชุมเลือก
1) การจัดสอนคณิตศาสตร์เสริมใน ป.3,ป.6
ตลอดปี ครูตุลามนีษ์
2) การฝึกเสริมทักษะประสบการณ์ด้วย
การจัดติวข้อสอบ NT ในชั้นป.3 และ O –
NET ชั้นป.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
2. ขั้นดำเนินการตามโครงการ
2.1 กิจกรรมที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จัดสอนเสริม
1,000
1,000
ตลอดปี ครูอิศรา สุดใจ
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
- คณะครูจัดทำคลังข้อสอบ NT และ
ตลอดปี ครูอิศรา สุดใจ
นำไปสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน
2.2 กิจกรรมที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- คณะครูจัดทำคลังข้อสอบ O - NET
2,000
2,000
ตลอดปี ครูตุลามนีษ์
และ นำปสอนเสริมให้แก่นักเรียนทุกวัน
2.3 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมด้านการ
1,000
1,000
มิ.ย. 63 ครูผู้สอนสาระ
คำนวณทุกระดับชั้น โดย
คณิตศาสตร์
- คณิตคิดเร็ว
- กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
4. สรุปโครงการและรายงานผล
รวมงบประมาณ

61

งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
มี.ค. 64 ครูตุลามนีษ์
มี.ค. 64 ครูตุลามนีษ์
4,000 4,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลการทดสอบระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.3 ให้สูงขึ้นกว่าฐาน
เดิม
- ผลการทดสอบระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.6 ให้สูงขึ้นกว่าฐาน
เดิม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 3

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ทดสอบ
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ

- ร้อยละ 3

- ทดสอบ

- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ

- ร้อยละ 3

- ทดสอบ

- รายงานผลการเรียนของนักเรียน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกทีเ่ ข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้าใจ
บทเรียนมากยิ่งขึน้ และนักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์จนเกิดความชำนาญ ส่งผลถึงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่
สูงขึ้น และปฏิบัติตนตรงตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ชือ่ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, และ 5
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 4,000 บาท
**********************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามนโยบายของรั ฐ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้
ความเข้าใจ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วนำมาสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเอง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นภาระงานหลักของสถานศึกษาที่ต้องจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนามนุษย์ เพราะการเรียนรู้นำไปสู่การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิถีใน
การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเห็นความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีการ
พัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องมาจากปีการศึก ษา 2562
พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในมาตรฐาน ว 1.2, ว 7.2,
ว 3.2, ว 7.1, ว 2.1 และ ว 1.1 มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดทำโครงการ ที่
ต้องพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของนักเรียนชั้น ป.6 ให้สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 5
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนที่สอบ (O-NET) มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 5
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 ในทุกระดับชั้น
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3.2 ผลผลิต
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการทุกคน
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63 ครูนุตประวีณ์
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง สำรวจความ
ต้องการและวิเคราะห์งาน
- ติดต่อแหล่งเรียนรู้
- จัดทำโครงการ/เอกสาร/แผนการ
จัดการเรียนรู้
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม
2.1 กิจกรรมจัดทำแบบทดสอบความรู้
1,000
1,000 มิ.ย. 63 ถึง ครูนุตประวีณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ค. 64
2.2 กิจกรรมจัดทำแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 กิจกรรมจัดทำคลังข้อสอบ O-NET
2,000
2,000 มิ.ย. 63 ถึง ครูนุตประวีณ์
และนำไปสอนให้กับนักเรียนทุกวัน
ก.ค. 64
2.4 ครูผู้สอนดำเนินการสอบแบบเข้ม
ตามรูปแบบโครงสร้างของการออก
1,000
1,000
ข้อสอบ O-NET
2.5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ส.ค. 63 ครูนุตประวีณ์
ชั้นอนุบาล – ป.6
และ คณะครูทุก
-วันวิทยาศาสตร์
คน
- การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
มี.ค. 63 ครูนุตประวีณ์
- สรุปประเมินผล
4. ขั้นรายงานผล
มี.ค. 64 ครูนุตประวีณ์
- จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
รวมงบประมาณ
4,000
4,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
- นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าฐานเดิม - ร้อยละ 5
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูง - ร้อยละ 5
กว่าปีการศึกษา 2562
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วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ทดสอบ
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
- ทดสอบ
- รายงานผลการเรียนของนักเรียน

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนชั้น ป.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) สูงขึ้นจากฐานเดิม ร้อยละ 5
6.2 นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นจากฐานเดิม ร้อยละ 5

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 , 3, 5
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา สุดใจ
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) และการดำเนินการคุณภาพภายในโรงเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา
2562 ทุกระดับ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ จึง
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพในทุ กๆ ด้าน และส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายที่กำหนด
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดปทุมนายก จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และภูมิใจในความเป็นไทย
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ
ภูมิใจในความเป็นไทย
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนร้อยละ 85 มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และภูมิใจในความเป็นไทย
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดำเนินการ
- จัดทำแบบทดสอบ
- นำนักเรียนไปทำบุญที่วัดในวันพระ
วันสำคัญทางศาสนา
- การแข่งขันทางวิชาการ (งานมหกรรม
วิชาการของ สพป.ปทุมธานี เขต 2 )
1) เล่านิทานธรรมะ
2) มารยาทไทย
3) แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
- จัดสอบเสริม ฝึกทำแบบทดสอบและ
เฉลยคำตอบ
3. ขั้นประเมินผล
4. ขั้นปรับปรุงและรายงานผล
รวมงบประมาณ
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รวม
ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ครูอิศรา สีสัน

2,000

1,000

2,000

พ.ค. 63
ตลอดปี

1,000

ครูประจำวิชา
ครูทุกคน

ครูศิริวรรณ
ครูทุกคน

ครูประจำวิชา

มี.ค. 64
มี.ค. 64
3,000

ครูอิศรา สีสัน
ครูอศิ รา สีสัน

3,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการ

วิธีการประเมิน

- ร้อยละ 5 - ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
-แบบประเมิน
- เพื่อให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และภูมิใจในความ - ร้อยละ 5 - ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไทย
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2562 สูงขึ้น
6.2 นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และภูมิใจในความเป็นไทย
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอิศรา สุดใจ)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3, 5
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 7,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุท ธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และการ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน
และส่ง เสริมการปฏิรูป การศึก ษาโดยเน้ น ผู้เรีย นเป็ นสำคัญ เพื่อ ให้ส ามารถพั ฒ นาผู้เรี ยนสู่เป้ าหมายที่ กำหนด
โรงเรียนวัดปทุมนายกจึงกำหนดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการพัฒนา
รูปแบบการสอน พัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน และจากผลการสอบ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต่ำกว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนดไว้
โรงเรียนจึงทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดย
มี เป้ าหมายพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ยนรู้ก ลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ
นักเรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
- นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
- นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
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3.2 ผลผลิต
- นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
- นักเรียนร้อยละ 85 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
- นักเรียนร้อยละ 85 ชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา และนันทนาการ
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ประชุมคณะครูที่สอนกลุ่มสาระการ
พ.ค. 63
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
6,000 6,000
ต.ค. 63
3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายนอก
500
500
ส.ค. 63
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มี.ค. 64
5. การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย
และการป้องกันยาเสพติด
ตลอดปี
6. กิจกรรมการเรียนการสอนและฝึก
500
500
ตลอดปี
ทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ติดตามประเมินผลโครงการ
มี.ค. 64
8. สรุปรายงานผู้บริหาร
มี.ค. 64
รวมงบประมาณ
7,000 7,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลีย่ จ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
ตัวชีว้ ัด
- นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก - ร้อยละ 85
กำลังกายสม่ำเสมอ
- นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง - ร้อยละ 85
กายตามเกณฑ์
- นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ - ร้อยละ 85
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
- นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้าน - ร้อยละ 95
กีฬา และนันทนาการ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.อำไพพรรณ
ครูอิศรา สีสัน
ครูอิศรา สันสัน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูอิศรา สีสัน
ครูอิศรา สีสัน

วิธีการประเมิน
- การสำรวจความคิดเห็น
- การตรวจสุขภาพ
น้ำหนัก ส่วนสูง
- การประเมินสมรรถภาพ
- การสำรวจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสำรวจความคิดเห็น
- แบบตรวจสุขภาพ
น้ำหนัก ส่วนสูง
- แบบประเมินสมรรถภาพ
- แบบสำรวจ

- การสำรวจ

- แบบสำรวจ
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
6.2 นักเรียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
6.3 นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอิศรา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2, 3, 5
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดให้เป็น
เอกลักษณ์ของไทยสืบไป ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกมีความรัก ความชื่นชม เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ และจากผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2562 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากมีค่าเฉลีย่ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือ
ร้อยละ 75
ดังนั้น โรงเรียนวัดปทุ มนายกจึงจัดทำโครงการส่ง เสริมคุณ ภาพการเรียนรู้สาระศิลปะเพื่ อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดและแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ และเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะให้มีระดับผลการเรียนรู้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนแสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความชื่นชม และเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์มากขึ้น
2.4 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระศิลปะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากฐานเดิม
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
- นักเรียนร้อยละ 40 เป็นตัวแทนแสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
- นักเรียนร้อยละ 85 มีความรัก ความชื่นชม และเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นเตรียมการ
- เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
- สำรวจสภาพและวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ
2. ขั้นดำเนินการตามโครงการ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม
นาฏศิลป์)
- กิจกรรมการเรียนการสอนการฝึก
ทักษะกระบวนการทางศิลปะ
- กิจกรรมแสดงความสามารถด้าน
ศิลปะ และนาฏศิลป์
3. ขัน้ ติดตามและประเมินผล
4. ตรวจสอบและรายงานผู้บริหาร
รวมงบประมาณ
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รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ

1,000
1,000
1,000

1,000 พ.ค. 63 ถึง ครูศิริวรรณ
1,000
มี.ค. 64 ครูผู้รับผิดชอบ
การสอนทุกคน
1,000
ครูทุกคน

มี.ค. 64
มี.ค. 64
3,000

ครูรุ่งนภา
ครูรุ่งนภา

3,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนมีความสามารถทางด้านดนตรี
และนาฏศิลป์
- นักเรียนเป็นตัวแทนแสดงความสามารถ
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
- นักเรียนมีความรัก ความชื่นชม และเห็น
คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 85
- ร้อยละ 40
- ร้อยละ 85
- ร้อยละ 5

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- การสังเกตการณ์ร่วม
- แบบบันทึกการสังเกต
กิจกรรม
- แบบประเมินผลงาน
- การประเมินความรู้
- แบบประเมินผลงาน
- คัดเลือกและแสดงผลงาน
- แบบบันทึกการสังเกต
- การสังเกตการณ์ร่วม
- แบบบันทึกการสำภาษณ์
กิจกรรม
- แบบทดสอบประเมินความรู้
- สัมภาษณ์
- การประเมินความรู้

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
6.2 นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนแสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
6.3 นักเรียนมีความรัก ความชื่นชม และเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์มากขึ้น
6.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึน้

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2, 3, 5
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1.หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งถือว่าผู้เรียน
มีความสำคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดจากการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่าง การฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจได้และผลการสอบ
ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดปทุมนายก มีคะแนนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์ระดับโรงเรียนที่กำหนดไว้ทุกมาตรฐาน แต่มีบางมาตรฐาน
ที่คะแนนยังต่ำอยู่ จึงได้นำผลมาวิเคราะห์ พบว่าผู้เรียนมีปัญหาทางด้าน มาตรฐาน ง 1.1 ว่าด้วย “อภิปราย
แนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขัน้ ตอน
จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของโรงเรียนวัดปทุมนายกเพิ่มสูงขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป
2.2 เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานให้แก่ผู้เรียน
3.เป้าหมาย
3.1 ผลผลิต
- นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกระดับชั้น / ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 ผลลัพธ์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ โดยภาพรวมสูงขึ้น
กว่าปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น ได้มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 75
- นักเรียนร้อยละ 75 มีความตระหนักเห็นความสำคัญของการทำงาน ทำงานเป็น และรักการ
ทำงาน
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4. กิจกรรมดำเนินงาน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ(บาท)
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1.ขั้นเตรียมการ
- ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้
วิเคราะห์ผลสอบ O-NET
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ
โครงการและวางแผนในการสอน
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
2.ขัน้ ดำเนินการตามโครงการ
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ขั้นตอนการทำงาน อธิปรายแนว
ทางการทำงาน สรุป
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกนักเรียนใน
การบอกหลักการเบื้องต้นของการ
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
4.สรุป/รายงานผล
รวมงบประมาณ
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามผลประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
- นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการ
ทำงานเป็น และรักการทำงาน

ค่าวัสดุ

รวมงบ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.อำไพพรรณ

1,500

1,500

ตลอดปี

คณะครู

1,500

1,500

ตลอดปี

คณะครู

มี.ค. 64
มี.ค. 64

ครูพัชรินทร์
ครูพัชรินทร์

3,000

74

3,000

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละ 75

วิธีการประเมิน
- ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบ

ร้อยละ 75

- การสังเกต

- แบบสังเกต

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น
6.2 นักเรียนมีทักษะการทำงานที่ดี
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชือ่ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3, 5
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 4,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บั น เป็ น ยุ ค โลกาภิ วัฒ น์ ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาสากลที่ ป ระเทศส่ วนใหญ่ ในโลกใช้ ติ ด ต่ อ สื่อ สาร
ภาษาอั ง กฤษจึ งมี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในยุ ค ปั จ จุ บั น ทั้ ง ในด้ า นการเรี ย นและการใช้ ชี วิ ต ประจำวั น ดั ง นั้ น
จึง สมควรมี การพัฒ นากิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ อ งกับ สภาพความเจริญ ก้ าวหน้าในด้ านต่างๆ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และเป็นไปตามความต้องการของสังคม ให้การเรียนรู้ภาษาอัง กฤษมีวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หรือในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปปรับใช้ทั้งในการเรียนในห้องเรียนและ
ในการดำเนินชีวิต จากการวิเคราะห์ผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2562 พบว่าในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.1, ต 1.2, ต 1.3, ต 2.1, ต 2.2, และ
ต 4.1 ที่ต้องเร่งพัฒนา
โรงเรียนวัดปทุมนายกจึงทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่า งประเทศ
ด้วยแบบเสริมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้น ป.6
ให้สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียน
ทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
2.3 เพื่อยกระดับผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ่ การเรียนภาษาอังกฤษ
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
กว่าฐานเดิมร้อยละ 3
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- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สูงขึน้ กว่าปี
การศึกษา 2562 ในทุกระดับชั้น
- นักเรียนมีผลการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการทุกคน
- นักเรียนมีเจตคติทดี่ ีตอ่ การเรียนภาษาอังกฤษ
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63
- ศึกษาวิเคราะห์ผลการเรียน ผลการ
ครูภัสราภรณ์
สอบ O-NET
ครูรุ่งนภา
- ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกิจกรรม
พ.ค. 63 ครูภัสราภรณ์
และกำหนดวันเวลาของกิจกรรม
ครูรุ่งนภา
2. ขั้นดำเนินการ จัดกิจกรรมตาม
โครงการ ได้แก่
2.1 กิจกรรมจัดทำแบบทดสอบความรู้
2,000 2,000 พ.ค. 63 ครูภัสราภรณ์
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6
ถึง ก.พ. ครูรุ่งนภา
2.2 กิจกรรมจัดทำแบบฝึกทักษะ
64
ครูภัสราภรณ์
ภาษาอังกฤษ (คำศัพท์พื้นฐาน) ป.1-6
2.3 กิจกรรมจัดทำคลังข้อสอบ O-NET
2,000 2,000
ครูภัสราภรณ์
และนำไปสอนให้กับนักเรียนทุกวัน
2.4 ครูผู้สอนดำเนินการสอบแบบเข้ม
ก.พ. 64 ครูภัสราภรณ์
ตามรูปแบบโครงสร้างของการออกข้อสอบ
และครูทุกคน
O-NET
2.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส
1,000 1,000 ธ.ค. 63 ครูภัสราภรณ์
และครูทุกคน
2.6 กิจกรรมการแข่งขันความสามารถ/
ครูภัสราภรณ์
ทักษะภาษาอังกฤษ
ครูรุ่งนภา
3. ขัน้ สรุปประเมินผล
มี.ค. 64 ครูภัสราภรณ์
4. ปรับปรุงและรายงานผู้บริหาร
มี.ค. 64 ครูภัสราภรณ์
รวมงบประมาณ
4,000 4,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชีว้ ัด วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าฐาน - ร้อยละ 3 - แบบทดสอบ - รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
เดิม
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูง - ร้อยละ 3 - การสังเกต - รายงานผลการทดสอบของนักเรียน
กว่าปีการศึกษา 2562
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ - ร้อยละ 80
- แบบบันทึกการสังเกต
6. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 มีผลการทดสอบในภาพรวมและผลการทดสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
ร้อยละ 3
6.2 นักเรียนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 มีผลการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลางของ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพิ่มสูงขึน้ กว่าฐานเดิมร้อยละ 3
6.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

นิเทศภายใน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5, 8
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 6 ส่งเสริมครูเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญการใช้หลักสูตร
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการ
กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแล้วมีการประเมินและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานให้สูงขึ้นพร้อมที่จะรับการประเมินภายใน
และภายนอก การนิเทศภายในจึงถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาใช้เป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือครูผู้สอนให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในการจั ดการเรียนการ
สอน นอกจากนี้การนิเทศภายใน ยังช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีขวัญ กำลังใจและมีความรู้ความสามารถที่
จะปฏิบัติงานให้บ รรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดและยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและรองรับด้วยข้อมูลสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่อยู่
ในบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อ กันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิ เทศเป็นกิจกรรมที่เคารพใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศ เป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่อง
และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูข องคุรุ
สภาให้สูงขึ้น
โรงเรียนวัดปทุมนายกตระหนักถึงความจำเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน และเห็นว่าการนิเทศภายใน
เป็นการพัฒนาครูให้ปรับตัว ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นทักษะกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียนวัดปทุมนายกจึงจัดทำโครงการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
2.2 เพื่อให้ครูจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
2.3 เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการสอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซงึ่ กันและกัน และนำผลไปพัฒนาการเรียนการสอน
2.4 เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

78

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

79

2.5 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
- ครูได้รับการนิเทศการสอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำผลไปพัฒนาการเรียนการสอน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการนิเทศภายใน
3.2 ผลผลิต
- ครูจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน
- ครูมีส่วนร่วมในโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
สอย
1.ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
ครูกัญชลี
งาน
1.2 จัดทำคู่มือการนิเทศภายใน
ครูกัญชลี
1.3 จัดทำปฏิทินการนิเทศภายใน
ครูกัญชลี
1.4 จัดทำเครื่องมือประเมิน
1,000 1,000
ครูกัญชลี
-แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร
- แบบนิเทศเพื่อนผู้รู้ใจ
- แบบประเมินมาตรฐานการเรียน
การสอน
2. ขัน้ ดำเนินการ
2.1 ผู้บริหารเข้านิเทศการสอนของครู
มิ.ย. 63 ถึง ผู้บริหารและครู
ทุกคน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ
ก.พ. 64 ทุกคน
(coaching) และพี่เลี้ยง (Mentoring)
2.2 ครูรับการนิเทศเพื่อนผู้รู้ใจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเองเดือนละ1
ครูทุกคน
ครั้ง
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

2.3 ครูประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การเรียนการสอน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1ตรวจสอบโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ขั้นสรุปรายงานผลผู้บริหาร
รวมงบประมาณ
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ครูจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การ
เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน
- ครูนำผลจาการนิเทศการสอนไปพัฒนาการเรียนการ
สอนของตน
- ครูทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการนิเทศ
ภายใน

1,000

รวม
ระยะเวลา
งบประมาณ ปฏิบัติงาน

80

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 64

ครูทุกคน

มี.ค. 64

ครูกัญชลี

มี.ค. 64

ครูกัญชลี

1,000

ตัวชีว้ ัด
- ร้อยละ 86

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- สังเกต
- แบบสังเกต

- ร้อยละ 86

- สังเกต

- แบบสังเกต

- ร้อยละ 86

- สังเกต

- แบบสังเกต

- ร้อยละ 100

- สังเกต

- แบบสังเกต

- ร้อยละ 86
- ร้อยละ 86

- ทดสอบ
- ประเมิน

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูทุกคนปรับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึน้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
เกษตรเพื่อชีวิตสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1, 3
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางรัตนา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง พื้นฐานจากชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย อันเป็นสังคมเกษตรกรรม สังคมแห่งการ
เกื้อกูล ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตน ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ หลักคุณธรรม ประกอบการดำเนิ นชีวิตแบบ
พึ่ ง พาตนเอง อั น จะส่ งผลให้ มี ค วามเป็ น อยู่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การสนองพระราชดำรั ช ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อแก้ปัญหานักเรียนจำนวนมากของโรงเรียนที่มีสภาวะทุพโภชนาการต่ำกว่า
เกณฑ์
โรงเรียนวัดปทุมนายกจึงจัดทำโครงการการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเป้าหมายในการจัด
การศึกษา เพื่อที่จะปลูกฝังการเรียนรู้และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ในการทำเกษตรและบูรณาการกับ การเรียนรู้ในนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยให้ นักเรี ยนฝึกลงมือปฏิบัติจริ ง
นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ ต รง ผ่ านกระบวนการผลิต การระดมทรัพ ยากร ซึ่ ง เป็ นภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น และ
โรงเรียนได้จัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียนวัดปทุมนายกขึ้น และจากผลการดำเนินงานที่ ผ่านมาก็สามารถทำ
กิ จกรรมต่ า งๆ ได้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ในระดั บ หนึ่ ง จึ ง ได้ พ ยายามดำเนิ น งานตามโครงการเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ รับประทานทุกคน ทุกวัน ช่วยลดภาวะ
ทุพโภชนาการ
2.2 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางการเกษตร
และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.3 เพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัยพื้นฐานการทำงาน และการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และลดภาวะทุพโภชนาการของ
นักเรียนลงได้ คิดเป็นร้อยละ 65
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3.1.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.1.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ปกครองและชุมชนนำไป
ทำต่อได้
3.2 ผลผลิต
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายก จำนวน 188 คน ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
ทุกวัน อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม ลดภาวะทุพโภชนาการ
3.2.2 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างของ
การปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และงบจากการบริจาคสนับสนุนโครงการรวม
จำนวน 5,000 บาท
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
สอย
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
1.1 สำรวจ ศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการของนักเรียน
1.2 ประชุมกำหนดเป้าหมายแนวทาง
พ.ค. 63 ครูทุกคน
ดำเนินการ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
1.3 ศึกษาดูงานในท้องถิ่น
พ.ค. 63 ครูทุกคน
2. การดำเนินการ
2.1 ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ
พ.ค. 63 ครูรัตนา
ประกอบด้วย
- การปลูกผักสวนครัว
500
500 ตลอดปีการศึกษา ครูรุ่งนภา
และ นร. ป.1
- การปลูกพืชสมุนไพร
500
500 ตลอดปีการศึกษา ครูรัตนา
และ นร. ป.2
- การเพาะถั่วงอก
500
500 ตลอดปีการศึกษา ครูพัชรินทร์
และ นร. ป.3
- การทำปุ๋ยหมัก/การปลูกผักปลอด
500
500 ตลอดปีการศึกษา ครูศิริวรรณ
สารพิษ/การทำน้ำยา EM
และ นร. ป.4
- การเลี้ยงปลาดุก
1,000
1,000 ตลอดปีการศึกษา ครูอิศรา
และ นร. ป.5
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
- การดูแลต้นไม้สวนหย่อม
- การเพาะเห็ด

งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1,000
1,000 ตลอดปีการศึกษา ครูตลุ ามนีษ์
และ นร. ป.6
1,000
1,000 ตลอดปีการศึกษา ครูนุตประวีณ์
และ นร. ป.6
ตลอดปีการศึกษา

2.2 นิเทศ ติดตาม
4. การตรวจสอบประเมินผล
5. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง
6. การสรุปรายงานผลและเผยแพร่
รวมงบประมาณ
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ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

มี.ค.64
2,000

3,000

ผอ.อำไพพรรณ
ครูทุกคน
ครูรัตนา

5,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. แผนการดำเนินงาน
การดำเนินงานโครงการการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน โดย
ยึดวิธีการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
5.1 การเตรียมการ
โรงเรียนดำเนินการศึกษาข้อมูล สภาพปัญหาของนักเรียน ของโรงเรียน เพื่อประกอบการดำเนินการโดย
ศึกษาภาวะทุพโภชนาการ สภาพชุมชน ความต้องการของผู้เรียน นโยบาย งบประมาณ สถานที่ และเน้นการ
เตรียมบุคลากรให้เกิดความตระหนัก เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงานให้
รับผิดชอบร่วมกัน
5.2 การวางแผน (Plan)
การวางแผนเป็นการคิดร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้า ทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การวางแผนนั้น ได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย โครงการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
ประชุมชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับวางแผนงานโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติรายการประจำปี และหลักสูตรท้องถิ่น โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ในทุกชั้นเรียน
5.3 การปฏิบัติ (Do)
ขั้นการปฏิบัติตามแผนเป็นการดำเนินที่โรงเรียนต้องสนับสนุน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทุก
คนที่จะไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการกำกับดูแล นิเทศ ติดตาม หากมีปัญหา อุปสรรค์ หรือแนวความคิด
ในการจัดกิจกรรมใหม่เกิดขึ้น สามารถปรับแผนงานได้ตามความเหมาะสม
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5.4 กาตรวจสอบประเมินผล (Check)
เป็นการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตลอดโครงการ โดยการสังเกตการณ์พัฒนา การเจริญเติบโต
กระบวนการ และผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงการ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผล ปัญหา อุปสรรค์
กระบวนการทำงาน และการดูแลเพื่อพัฒนาแก้ไขตลอดเวลา
5.5 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Action)
เมื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนได้ตรวจสอบ ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้มาประชุม วิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปวางแผนปรับปรุง พัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป
5.6 การสรุปรายงานผลการเผยแพร่
เป็นการนำผลการประเมินมาสรุปความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกิจกรรมการดำเนินงาน
แล้วเขียนรายงานตามความเป็นจริง เพื่อรายงานผลและเผยแพร่กับคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์
- นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุก
คน ทุกวัน
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะ
การเกษตร และเกิดคุณลักษณะนิสัยพื้นฐาน
การงาน
ผลผลิต
- นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างแก่
ชุมชนและนำไปทำต่อไป

ตัวชี้วัด
- นักเรียนทุกคน
- ร้อยละ 90

วิธีการประเมิน
-

ใช้การสังเกต
การดูแล
ตรวจผลงานนักเรียน
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- ผลงานนักเรียน
- แบบสอบถาม

- ร้อยละ 65
- บันทึกพัฒนาการของนักเรียน - แบบบันทึก
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มี - สำรวจสภาพจริง
คุณภาพ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นตัวอย่างที่ดี
7.2 นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน และทุพโภชนาการลดลง

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางรัตนา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2, 3
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริวรรณ เสนา
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีจุดมุ่งหมายหลักใจการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณ ภาพและเป็น มนุษย์ที่
สมบู รณ์ ทั้ ง ร่างกาย จิต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดำรงชี วิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียน
แสดงศักยภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำไปสู่ปรัชญาการศึกษาที่ว่า “ผู้เรียนสำคัญที่สุด”
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดปทุมนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวปฏิรูปการศึกษา และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา เน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริง การคิดนอก
กรอบภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้ กระบวนการที่กล่าวมานี้หากนำมาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ขยายการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ ความสามารถด้านต่างๆ ของผู้เรียนจะเกื้อกูลต่อ
แนวทางพัฒนาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถและความถนัด
2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับภาค
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดปทุมนายก มุ่งให้ความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสามารถนำไปใช้ได้จริง
- ครู นักเรียนและโรงเรียนมีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการประกวด
แข่งขันทักษะและความสามารถทางด้านวิชาการ
- สามารถจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนได้เห็นความก้าวหน้าของการจัด
การศึกษา
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3.2 ผลผลิต
- ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
ภาค
- โรงเรียนวัดปทุมนายกมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมีผลงานทางวิชาการเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์งาน
2. ขั้นดำเนินการ
- คัดเลือกนักเรียนตัวแทน
- ฝึกประสบการณ์และทักษะ
กระบวนการตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการตามกำหนดของ สพป.ปท 2
- ค่าอาหาร
3,000
- ค่าพาหนะนำนักเรียนไปแข่งขันตาม
2,000
ศูนย์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
- ตรวจสอบโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมรายงานผล
ต่อผู้บริหาร
รวมงบประมาณ
5,000

รวม ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
และคณะครู

1,000

1,000

มิ.ย. 63 ครูประจำชั้น/
มิ.ย. 63 ครูประจำวิชา

4,000

4,000

ก.ค. 63 ครูศิริวรรณ

3,000
2,000

ส.ค. 63 ครูศิริวรรณ
ครูพานักเรียน
มี.ค. 64 ครูศิริวรรณ

5,000

10,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนไป
แข่งขันระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ
- นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ กล้าแสดงออก
มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 40

วิธีการประเมิน
- การสำรวจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสำรวจ

- ร้อยละ 85

- การสังเกต

- แบบสังเกต

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม
สร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
6.2 นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกได้มีเวทีแสดงความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ เสนา)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2, 6
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 15,160 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้ป ระกาศนโยบายเรีย นฟรี 15 ปี อย่างมี คุณ ภาพเพื่ อสนองบทบั ญ ญั ติทั้ ง รัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 “ให้ทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนต้องจัดให้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมทัศนศึกษา ในการจัดการพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นมุ่งเน้น
ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้ เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่ง เสริมพัฒนาด้าน
สติปัญญา เจตคติด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ข่าวสารสารสนเทศ
เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า
คณะครูโรงเรียนวัดปทุมนายก จึงจัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ เกิดการพัฒนาด้านสติปั ญ ญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด
กล้าทำ กล้าตั ดสิน ใจ ผู้ เรียนเกิ ดการเรียนรู้จากข่ าวสารสารสนเทศเป็น คนหู ตากว้างไกล มี วิสัยทั ศน์ ก้ าวทั น
เทคโนโลยีสมัยใหม่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
3.2 ผลผลิต
- นักเรียน จำนวน 138 คน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

89

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องศึกษาสถานที่แหล่ง
เรียนรู้
- ติดต่อแหล่งเรียนรู้
- จัดทำใบงานเอกสาร คำสั่ง
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1–6
10,000
จำนวน 138 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยรถ
โดยสาร 2 คันๆ ละ 5,000 บาท
2.2 จัดทำสมุดบันทึกให้นักเรียนคนละ
1 เล่ม เล่มละ 5 บาท
2.3 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 138 x 32
บาท
3. ขั้นนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล
4. ขั้นสรุปรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร
รวมงบประมาณ
10,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
- นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา - ร้อยละ 90
ไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
- นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละ 90
- นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว - ร้อยละ 90
แสวงหาความรู้ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
- นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ - ร้อยละ 90
ผู้อื่นได้และสนุกกับการเรียนรู้
- นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น - ร้อยละ 90
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รวม ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
ครูนุตประวีณ์

10,000

ก.ย. 63 ครูนุตประวีณ์
และคณะครู

690

690

ก.ย. 63 ครูนุตประวีณ์

4,470

4,470

ต.ค. 63 ครูนุตประวีณ์
มี.ค. 64 ครูนุตประวีณ์
มี.ค. 64 ครูนุตประวีณ์

5,160

15,160

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- การประเมิน
- แบบประเมิน
- การลงชื่อ
- ประเมิน

- บันทึกการลงชื่อ
- แบบประเมิน

- ตรวจชิ้นงาน

- ชิ้นงาน

- ประเมิน

- แบบประเมิน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย์ มีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารวิชาการและการจัดการ
ข้อที่ 6 ส่งเสริมครูเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความชำนาญการ การใช้หลักสูตร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน และอนาคต จะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการอย่าง
หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้คิดค้นวิธีการศึกษาหาความรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้ การ
วิจัยเป็นกระบวนการหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อเท็จจริงที่ได้จะเป็นข้อสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่สอดคล้องกับสภาพต่างๆ ของผู้เรียน อีกทั้งสามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการวิจัยจึงมี ความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนของครูสัมฤทธิ์ผลและส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น โรงเรียนวัดปทุมนายกจึงจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนและนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้
2.2 เพื่อให้ครูใช้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการมี/เลื่อนวิทยะฐานะ
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ครูตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
- ครูมีความรู้ความเข้าใจและนำการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน
- ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถเสนอขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะ
3.2 ผลผลิต
- ครูทุกคนทำการวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
- ครูร้อยละ 80 นำวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ประชุมครูชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยของครู
บุคลากรและการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานของนักเรียน
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วางแผนกำหนดโครงงานและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยของ
ครู และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานของ
นักเรียนและชี้แจงให้นักเรียนทราบเพื่อทำ
ความเข้าใจร่วมกัน
3. ครูดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมตามภาระงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้
- ให้ความรู้/คำแนะนำ/อบรมครูเกีย่ วกับ
การทำวิจัยในชั้นเรียนและวิธีสอนให้ผู้เรียน
ทำโครงงาน
- จัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนและโครงงาน
ของผู้เรียน 8 คน ค่าวัสดุคนละ 1,000
บาท
- รวบรวมรายงานการวิจัยในชั้นเรียน/
เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเผยแพร่
ความรู้แก่ครู และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากโครงงานนักเรียน
- ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดโครงงาน
ในหน่วยงานต่างๆ
4. ผู้บริหารและครูวิชาการนิเทศกำกับ
ติดตาม และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่คณะ
ครูผู้ทำวิจัย
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
เสนอผู้บริหารและเผยแพร่แก่ครู บุคลากร
และผู้สนใจ
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รวม ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ

พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

พ.ค. 63
ถึง มี.ค. ครูศิริวรรณ
64
ครูทุกคน

ผอ.อำไพพรรณ

มี.ค. 64
มี.ค. 64 ครูศิริวรรณ

มี.ค.64 ครูศิริวรรณ
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน

6. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุง
กระบวนการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนทั้งระบบ
รวมงบประมาณ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
- ครูนำวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มี. ค.64 ครูทุกคน

3,000

3,000

ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
- ร้อยละ 100 - ตรวจนับ
- ร้อยละ 80 - ประเมิน
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เครื่องมือที่ใช้
- แบบตรวจนับ
- แบบประเมิน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้
6.2 ครูตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
6.3 ครูนำผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาตอนเองให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ
6.4 นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2, 6
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,500 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่ น ต่อการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นดี ใ กล้ บ้ า น เพื่ อ ให้ เป็ น โรงเรี ย นที่ มี ร ะบบการพั ฒ นาผู้ เรี ย น สถานศึ ก ษา แหล่ ง เรี ย นรู้
สภาพแวดล้อ ม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่ อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำ
ความรู้ รักความเป็นไทย
โรงเรีย นวัด ปทุ ม นายกจึ งได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิ ตสำนึกความเป็นไทย โรงเรียน
วัดปทุมนายกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวัดปทุมนายกให้ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- โรงเรียนวัดปทุมนายกมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2563
3.2 ผลผลิต
- จัดทำเอกสารปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมนายก จำนวน 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาง
แผนการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
2. ประชุมปฏิบัติการ
2.1 วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
2.2 จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร
3. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทุกชั้น
4. ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
ความพึงพอใจการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
5. ประเมินความรู้และความพึงพอใจการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
6. จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล
7. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
8. ประเมินผล/รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน
รวมงบประมาณ
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รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ครูนุตประวีณ์
และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2,000 2,000 พ.ค. 63

1,000

500

พ.ค. 63 ถึง
ก.พ. 64
1,000 ก.พ. 64 ครูนุตประวีณ์
และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ครูทุกคน
500
มี.ค. 64
คณะกรรมการ
มี.ค. 64 บริหารหลักสูตร
ครูนุตประวีณ์
มี.ค. 64

3,500

3,500

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จัดทำเอกสารปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมนายกที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3
ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
จำนวน 8 - ตรวจสอบรายการ
กลุ่มสาระ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบตรวจสอบรายการ
-แบบประเมินการจัด
การเรียนการสอน
- ประเมินการจัดการเรียนการสอน -แบบรายงานการ
ร้อยละ 75 - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 โรงเรียนวัดปทุมนายกมีหลักสูตรที่สมบูรณ์พร้อมใช้
6.2 ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสมรรถสำคัญ มีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
ประกันคุณภาพภายใน
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 4, 6
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริวรรณ เสนา และนางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 2,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็ นการพัฒ นา และ
กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ด ำรงอยู่ อย่ างยั่ ง ยื น ต้ องอาศัย ระบบการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น กลไก
ขั บ เคลื่ อ น จึ ง ได้ ต ราไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพภายในกั บระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา
48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่า
ระบบการประกับคุณภาพภายในนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและผลการประเมิน
คุณ ภาพภายนอกของสำนั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) มี
มาตรฐานที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 1 มาตรฐาน ผลการประเมินทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ย 3.79
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โรงเรียนจึงต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา จุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ที่ต้องการพัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา
โรงเรียนจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดปทุม
นายกขึ้ นให้ต่อเนื่องตลอดไป เพื่ อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึ กษา นำไปสู่การประกั นคุณภาพ
การศึกษาทุกมาตรฐาน ทุกด้านให้ได้ระดับคุณภาพดีมากและดีเยี่ยม โดยใช้การบริหารคุณภาพ PDCA และการมีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายในการดำเนินการโครงการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านผู้เรียน ที่ได้ระดับคุณภาพดีมากและดีเยี่ยม
ให้ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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2.4 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีคุณภาพเพียงพอ
2.5 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการที่ส่งผลพัฒนาคุณภาพให้
นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี เป็นคนเก่ง
และมีความสุข
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำสื่อมาใช้อย่างหลากหลาย และ
วัดผลตามสภาพที่แท้จริง
- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดปทุมนายกในระดับมาก
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่โรงเรียนกำหนด
3.2 ผลผลิต
- โรงเรียนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน ได้รับคุณภาพดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทุกสาระการเรียนรู้
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
และคณะครู
ต้องการ ความจำเป็น
- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการ
- ประชุมชี้แจง วางแผนการดำเนินการ
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม
พ.ค. 63 คณะกรรมการ
- จัดทำเอกสารแบบบันทึก แบประเมิน
1,000 1,000 ถึง ก.พ.64 จัดทำรายงานผล
แบบเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงาน
- ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ประจำปี
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ทั้งระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกมาตรฐาน
- จดบันทึกเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ จัดทำรูปเล่ม
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รวม
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
ระยะเวลา
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล ติดตาม
การดำเนินงานของครูทุกคน
4. สรุปและรายงานผล (SAR)
1,000 1,000 มิ.ย. 63 ถึง
4.1 นำบันทึกการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์
มี.ค. 64
สรุปรายงาน
4.2ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
พ.ค. 64
รายงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมงบประมาณ
2,000 2,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

100

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจำปี
ผอ.อำไพพรรณ

5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ - โดยรวมระดับ - ประเมินคุณภาพมาตรฐาน - แบบประเมิน
และ ผลการพัฒนาคุณภาพบรรลุเป้าหมาย คุณภาพดีเยี่ยม การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
มาตรฐาน และระดับ
มาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้
ปฐมวัย 3 มาตรฐาน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า - ร้อยละ 80 - ทดสอบ
- แบบทดสอบ
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
- บันทึกผลการเรียนรู้
- แบบบันทึกผลการเรียนรู้
- ครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการ
- ระดับดีมาก - สอบถาม
- แบบสอบถาม
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 โรงเรียนวัดปทุมนายกมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาอย่างมี
คุณภาพระดับดีมาก มีประสิทธิภาพ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
6.2 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งต่อเนื่อง พร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอก
6.3 ครูได้รับการพัฒนา รู้ศักยภาพของตนเอง และนำผลที่ได้ไปพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 นักเรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ เสนา)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

ปทุมนายกวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2, 3, 4, 6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
รู้จกั เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริวรรณ เสนา
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติ การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่ ง เน้ น ผู้เรียนเป็ น สำคั ญ สถานศึก ษาจะต้ อ ง
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคั ญ พัฒ นาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถของผู้เรียน
โดยบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้มคี วามรู้ คู่
คุณธรรม ครู – อาจารย์ ต้องปฏิรูปตนเองทุกด้านโดยเฉพาะด้านการพัฒนาจากกระบวนการเรียนการสอนทำให้
เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และผลงานของครูและนักเรียนจะต้องเป็นที่
ยอมรับของสาธารณชน ตลอดจนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และสามารถเผยแพร่ผลงานให้เป็ นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนได้ โรงเรียนจึ งได้จัดทำโครงการเปิดบ้าน
วิชาการขึ้น เพื่อให้ครูและนักเรียน ชุมชน ได้เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนตลอดจนเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่าน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการแสดงออกของเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
2.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูผู้สอนทุกระดับชั้น
2.4 เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนและครูผู้สอนได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
- นักเรียนกล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ
- นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนทุกชั้นเรียนได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานของตนเอง
- นักเรียนร้อยละ 70 ได้ร่วมกิจกรรมการแสดงออกและแสดงบนเวที
- นักเรียนร้อยละ 80 มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของตนเอง
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผนดำเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
กิจกรรม
2. ขั้นดำเนินการตามแผน
2.1 การแสดงนิทรรศการความสำเร็จ
ของโรงเรียน
2.2 การจัดนิทรรศการผลงานของ
นักเรียนและครูผู้สอนทั้ง 8 สาระและ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.3 กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
บนเวที
2.4 กิจกรรมรับเกียรติบัตร
2.4.1 บัณฑิตน้อย (ชั้นอนุบาลปีที่ 3)
2.4.2 รับวุฒิการศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6)
3. ติดตามและประเมินผล
4. สรุปและรายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
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รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ

2,000

2,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

มี.ค.64 ครูและนักเรียนทุก
มี.ค.64 ระดับชั้น
มี.ค. 64

มี.ค. 64 ครูสุกัญญา และ
ครูนุตประวีณ์
มี.ค. 64
มี.ค. 64 ผู้บริหาร/วิชาการ
มี.ค. 64 ครูศิริวรรณ
มี.ค. 64 ครูศิริวรรณ
มี.ค. 64 ครูศิริวรรณ

10,000

10,000
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
- นักเรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
- นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
- นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานได้สำเร็จ
- นักเรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
ในการทำงาน
- นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น
- นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว
แสวงหาความรู้ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
- นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรูร้ ่วมกับผู้อื่น
ได้ และสนุกกับการเรียนรู้
-นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

ตัวชีว้ ัด
- ร้อยละ 85
- ร้อยละ 85

วิธีการประเมิน
- ประเมิน
- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

- ร้อยละ 85

- ประเมิน

- แบบประเมิน

- ร้อยละ 85
- ร้อยละ 85

- ตรวจชิ้นงาน
- ประเมิน

- ชิ้นงาน
- แบบประเมิน

- ร้อยละ 85
- ร้อยละ 85

- ประเมิน
- ประเมิน

- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

- ร้อยละ 85

- ประเมิน

- แบบประเมิน

- ร้อยละ 85

- ประเมิน

- แบบประเมิน
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและครูผู้สอน ชุมชน ได้แสดงและเผยแพร่ผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใน กล้าแสดงออก ด้วย
ความมั่นใจ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรที่สูงขึ้น

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ เสนา)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3, 6
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
รู้จกั เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ข้อที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ดูแลให้มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางรัตนา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 4,300 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2546 ระบุไว้ว่า “สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
การฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญ สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพราะในปัจจุบันเป็นยุคข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งคนในสังคม
ต้องการข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์และเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้ตนเอง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น
ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยการจัดหาหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ห้องสมุดโรงเรียนในปัจจุบนั มีความสำคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการช่วยส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์โดยทั้งมีส่วนในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและรู้จักการใช้เวลาว่างใช้เป็นประโยชน์ โรงเรียนวัดปทุมนายก
เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้ก้าวหน้า โดยผสมผสานให้มีชีวิตชีวาสดชื่นแจ่มใส มิใช่เป็น
เพียงห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือไว้ให้ใช้บริการ การอ่านเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำหนังสือให้มีชีวิต จัดกิจกรรม
ที่มีความเคลื่อนไหว ตลอดมีการจัดการสถานที่ให้น่าใช้ บรรยากาศที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ให้ เหมาะกับสภาพของ
ห้องสมุด จากการดำเนินการโครงการห้องสมุดปีที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังไม่ดีมากนักจึงจัดทำโครงการ
ห้องสมุดโรงเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจและความสามารถของแต่ละ
บุคคล
2.2 เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อการสอนอื่น ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ สื่อ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.3 เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ชีวิต มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าใช้
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3.เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าใช้
- เพื่อจัดหนังสือและสื่อการสอนอื่นๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่
สื่อเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจและความสามารถของ
แต่ละบุคคลในการพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมให้รู้จักเลือกใช้หนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อให้ผู้เรียนเลือกอ่านหนังสือและสื่อต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณในการแสวงหาความรู้ ความ
เข้าใจ จินตนาการและความเพลิดเพลิน
3.2 ผลผลิต
- โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตชีวา สถานที่น่าใช้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- โรงเรียนมีหนังสือ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้ดูและศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ
- ครูและนักเรียนทุกคนใช้ห้องสมุดเพื่อการอ่านและศึกษาค้นคว้าและสามารถใช้หนังสือและสื่อต่างๆ
ให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4.การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ
- สำรวจหนังสือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องสมุดว่ามีอะไรบ้าง หนังสือที่มีอยู่มีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการใช่หรือไม่
2. ความมีเหตุผล
- รู้ว่าหนังสือและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและต้องรู้จักวิธีใช้และการเลือกอ่านหนังสือที่มี
ประโยชน์ และเหมาะสมกับวัยของตนเอง
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการดู แลรักษาหนังสือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้อ งสมุดว่าทุกคนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
4. เงื่อนไขความรู้
รู้จักการค้นคว้าเลือกอ่านหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ เหมาะสมกับวัยของตนเอง
5. เงื่อนไขคุณธรรม
- ฝึกการใช้ห้องสมุดและการเลือกอ่านหนังสือตลอดจนวิธีการทำนุบำรุงรักษาหนังสือเพื่อส่วนรวม
- ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
- ฝึกความซื่อสัตย์ ไม่ลักขโมยหนังสือเพื่อนำมาเป็นสมบัติของตนเอง
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5. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
2. ดำเนินการตามโครงการ
2.1จัดพัฒนาห้องสมุด
300
300
ตลอดปี ครูรัตนา
2.2 จัดหาหนังสือ ซ่อมแซมจัดระบบ
4,000 4,000 พ.ค. 63 ถึง ครูรัตนา
หมวดหมู่
มี.ค. 64 ผอ.อำไพพรรณ
2.3 จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุ สื่อ
หนังสือ วารสาร
2.4 จัดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและ
ตลอดปี ครูรัตนา
ผู้ปกครอง ชุมชนมาใช้บริการ
2.5 ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตลอดปี คณะครู
และกิจกรรมห้องสมุด
3. สรุป/ประเมินผล
มี.ค. 64 ครูรัตนา
4. รายงานผลการดำเนินการ
มี.ค. 64 ครูรัตนา
รวมงบประมาณ
4,300 4,300
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมายตัวบ่งชี้
ผลผลิต
- ห้องสมุดโรงเรียนมี
1.1 โรงเรียนมีห้องสมุดที่น่าใช้เอื้อต่อการเรียนรู้มีมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้
หนังสือ สื่อการสอนให้ครูและนักเรียนใช้อย่างเพียงพอ และมีหนังสือ สื่อต่างๆ ให้
ผู้ใช้อย่างเพียงพอ
1.2 ครูและนักเรียนใช้ห้องสมุดเพื่อการอ่านศึกษาค้นคว้า - ครูและนักเรียนร้อยละ
60 มาใช้บริการในห้องสมุด
ผลลัพธ์
- ห้องสมุดได้รับการพัฒนา
2.1 เพื่อพัฒนาห้องสมุดจัดหนังสือสื่อการสอดให้บริการ มีการจัดเตรียมหนังสือ สื่อ
แก่ผู้ใช้บริการตามความต้องการและความสนใจรู้จักเลือก ต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการอย่าง
หนังสือและสื่อต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
เพียงพอเหมาะสม
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน - นักเรียนร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่านมากขึ้น

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
- การสอบถาม - แบบสอบถาม

- สถิติการใช้
ห้องสมุด

- บันทึกสถิติ

- การสอบถาม - แบบสอบถาม

- สถิติการใช้
ห้องสมุด

- บันทึกสถิติ
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7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนใช้บริการห้องสมุด รู้จักเลือกหนังสือ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้ผลสาฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
7.2 โรงเรียนมีห้องสมุดที่น่าใช้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีหนังสือ สื่อต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางรัตนา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2, 3
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางรัตนา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การอ่านเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และ
ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และนิสัยรักการอ่านตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้เรียนควรมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะการอ่าน จึงจัดโครงการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านขึ้น เพื่อให้
ผู้เรีย น ได้ ใช้ ทั กษะการอ่านเป็ น พื้ น ฐานของการศึก ษาเรียนรู้ในทุ กวิ ชา การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ ผู้เรียนมีนิ สั ย
รักการอ่านจึงเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีของผู้เรียนต่อการอ่าน รู้คุณค่าของการอ่าน เลือกอ่านหนังสือได้เหมาะสม
มีนิสัยรักการค้นคว้าจนเป็นนิสัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆ รอบตัว
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆ รอบตัว
- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
- ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน
- ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
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3.2 ผลผลิต
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
4. การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ
จัดให้พอเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
2. ความมีเหตุผล
สาเหตุที่ต้องให้อ่าน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรักการอ่าน
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขความรู้
นักเรียนเกิดความรอบรู้และรอบคอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความขยัน อดทน
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครู จัดตั้งและกำหนดวัน
เวลา ของกิจกรรมตามโครงการ
1.2 จัดทำแบบบันทึก
2. ขั้นดำเนินการตามโครงการ
2.1 เรื่องเล่าจากหนังสือ/กิจกรรม
2.2 จัดทำวารสาร/บทความ/หนังสือเล่ม
เล็ก
2.3 กิจกรรมวันสำคัญสานฝันประเพณี
2.4 ยอดนักอ่าน
2.5 แข่งขันเปิดพจนานุกรม
2.6 ห้องสมุดเคลื่อนที่
2.7 พาหนูเข้าห้องสมุด
2.8 บอร์ดความรู้สู่ปัญญา
2.9 สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน
2.10 ภาษาไทยวันละคำ
2.11 ภาษาอังกฤษวันละคำ

งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัตงิ าน
พ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ

ครูรัตนา

500

500

พ.ค. 63

ครูรัตนา

500

500

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดปี

ครูทุกคน

500

500

500

500

300
200
-

300
200
-

200

200

100

100

100
100

100
100

ตลอดปี
(เดือนละ 1 เล่ม)

ตลอดปี

ครูทุกคน
ครูอิศรา
ครูที่รับผิดชอบวันสำคัญ

ครูรตั นา
ภาคเรียนละครั้ง ครูรัตนา
ตลอดปี ครูรัตนา
ตลอดปี ครูทุกคน
ครูรัตนา
ภาคเรียนละ 1 สัปดาห์
ตลอดปี

ตลอดปี

ครูรัตนา

ทุกวัน
ทุกวัน

ครูอิศรา
ครูอิศรา
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

รวม
ระยะเวลา
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
4. ปรับปรุงและสรุปรายงานผู้บริหาร

มี.ค. 64
มี.ค. 64

รวมงบประมาณ

3,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ - ร้อยละ 80
ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว
- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน - ร้อยละ 80
และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
- ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้
- ร้อยละ 80
ร่วมกับผู้อื่นได้และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน
- ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอ - ร้อยละ 80
ผลงาน
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ผู้รับผิดชอบ

ครูรัตนา
ครูรัตนา

3,000

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- สถิติยอดนักอ่าน - แบบบันทึกการอ่าน
- สถิติการใช้สื่อ
- แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
- ประเมินทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู เขียน
- ประเมินการร่วม
กิจกรรม

- แบบทดสอบทักษะในการอ่าน ฟัง
ดู เขียน
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ห้องสมุด

- บันทึกการใช้สื่อ

- แบบบันทึกการใช้สื่อ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
7.2 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
7.3 ผู้เรียนมีวิธกี ารเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
7.4 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางรัตนา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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กลุ่มบริหารงบประมาณ
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ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2, 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 65,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ ช่ ว งชั้ น ต่ า งๆ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามพร้ อ มและ
มีความกระตือรือร้นในการเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึก สอบ และสอนเพื่อใช้
ในการจัดทำสื่อการเรียนและเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โรงเรียนวัดปทุมนายกจึงจัดโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพดี
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสอดคล้องกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาขึ้น และ จาก
การดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้ผลดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ดำเนินการนี้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุฝึก สอน สอบ เพียงพอกับความต้องการใช้ของครูและนักเรียนทุกคน
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการทำงาน การใช้งบประมาณที่ถูกต้องรวดเร็วมีคุณภาพตรวจสอบได้
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
3.1.1 โรงเรียน ครู นักเรียนมีวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ช่วยให้การเรียนการสอนตรงตามแผนปฏิรูปการศึกษา
3.1.2 การดำเนินงานจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ฝึก สอน สอบ) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน ครู และนักเรียน
3.2 ผลผลิต
3.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา และครู จำนวน 138 คน มีวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน
3.2.2 การใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ฝึก สอน สอบ) ตรงตามความต้องการของครูและนักเรียน
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63
1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง สำรวจ
ความต้องการและวิเคราะห์งาน
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 จัดซื้อวัสดุฝึกสอน สอบและ
50,000
50,000 พ.ค. 63 และ
ชุมนุม ชั้น ป.1-6 เทอมละ 1 ครั้งๆ
พ.ย. 63
ละ 25,000 บาท
2.2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
15,000
15,000
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ต.ค. 63
3.1 ตรวจสอบโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ขั้นสรุป/รายงานผล
รวมงบประมาณ

มี.ค. 64
65,000
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ผู้รับผิดชอบ
ผอ.อำไพพรรณ
ครูอิศรา

ครูอิศรา
และครูทุกคน
ครูอิศรา
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การเงินและ
พัสดุ
ครูอิศรา

65,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. นักเรียนและครูจำนวน 138 คน มีวัสดุใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
2. การใช้จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ฝึก
สอน สอบ) ตรงตามความต้องการของครูและ
นักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เพื่อให้โรงเรียน ครูและนักเรียนมีวัสดุ สื่อ
อุปกรณ์ไว้สำหรับจัดการเรียนการสอน ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อวัสดุการศึกษา(ฝึก
สอน สอบ) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
ครูและนักเรียน

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 86 ของการใช้จ่าย
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุดวัสดุการศึกษามีความ
ถูกต้องตามการสั่งซื้อ

วิธีการประเมิน
- การรายงาน
- การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงาน
- แบบประเมิน

- การบริหารงบประมาณ
- รายงานการจัดซื้อ - แบบรายงาน
ถูกต้องลักษณะของประเภท
การจัดซื้อวัสดุ
การสั่งซื้อดำเนินการสั่งซื้อ
การศึกษา
ตามกำหนดเวลา โปร่งใส
ตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 การดำเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษาถูกต้องตามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน
6.2 บริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตามกำหนดเวลาของงบประมาณ

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอิศรา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 4 บริหารสู่ความสำเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว (ปฐมวัย) จำนวน 10,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดั บปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กอายุ
4 – 5 ขวบให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป ซึ่ งการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยจำเป็นต้องครอบคลุมทุกด้าน
ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาและจากผลการดำเนินงานตามโครงการที่แล้วมา
ประสบผลสำเร็จด้วยดี จึงดำเนินงานโครงการนี้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุการเรียนการสอนเพียงพอกับความต้องการใช้ของครูและนักเรียน
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เป็นระบบถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- สถานศึกษาสามารถจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในระดับก่อนประถมศึกษาได้ตรงกับความต้องการของ
ครูและนักเรียน
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 50 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ครูกัญชลี
2. สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา
ครูอิศรา
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการที่
10,000 10,000 พ.ค. 63 ถึง ครูกัญชลี
สำรวจ
มี.ค. 64
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
มี.ค. 64 ครูกัญชลี
รวมงบประมาณ
10,000 10,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
- นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 - ร้อยละ 86
คน มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรม
- วัสดุ อุปกรณ์ที่จัดซื้อตรงตามความต้องการ
และวัตถุประสงค์ในการใช้ของนักเรียนและครู

วิธีการประเมิน
- สอบถาม
- สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์
- ใบสั่งซื้อ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 การดำเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษาถูกต้องตามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 8, 12
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 6 ส่งเสริมครูเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญการใช้หลักสูตร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 35,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนคุณภาพ (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ประจำ
ตำบล การพัฒนาศักยภาพครูจึงถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาให้ครูเป็นครูมืออาชีพ เป็นบุคคลแห่งการ
เรี ย นรู้ ครูจ ะต้ อ งมี ค วามรอบรู้ ความสามารถ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายด้วยวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ เช่น การใช้เทคนิค
การคิดมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งมีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี ตลอดจนเจคติที่
ดีต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ นอกจากนี้ครู
ควรศึกษาและพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยรวบรวมเรี ยบเรียงจัดระบบให้ต้องตามหลัก
วิชาการ ที่แสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณลักษณะ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพครู สามารถนำไปเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
เผยแพร่ขยายผลการปฏิบัติงานและนวัตกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางออกไปอีกด้วย
ดัง นั้น ในปี การศึกษา 2563 โรงเรียนวัด ปทุ มนายกจึ ง ได้ด ำเนิน โครงการส่ง เสริม และพั ฒ นาบุ คลากรสู่
มาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง าน โดยศึ ก ษาวิ เคราะห์ ร ะบบต่ า งๆ ของ
สถานศึกษาว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร รวมทั้งระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์
ครูผู้สอนในด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้โรงเรียนวัดปทุมนายกมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่โรงเรียน
คุณภาพ (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตำแหน่ง
2.2 เพื่อให้ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
ครบถ้วน
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตำแหน่ง และมีความรู้ความสามารถสู่มาตรฐานสากล
- ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกสามารถจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอขอเลื่อน
วิทยฐานะได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
- ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานครูผู้สอน
3.2 ผลผลิต
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง/
คน ในหลักสูตรที่ตนเองต้องการพัฒนา
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ครูผู้สอน จัดทำข้อมูล
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
ความต้องการและความจำเป็นในการ
และครูทุกคน
พัฒนา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
3. ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนิน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
โครงการ
4. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
ผอ.อำไพพรรณ
ปฏิบัติงาน
มิ.ย. 63 ถึง
4.1 จัดส่งครูเข้ารับการพัฒนา อบรม
ก.ค. 63
4.2 ผู้บริหารให้คำแนะนำและทำเอกสาร
มิ.ย. 63 ถึง
เผยแพร่
มี.ค. 64
4.3 จัดส่งครูศึกษาดูงานจากสถานศึกษา 27,000 5,000 3,000 35,000
ธ.ค.63
และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการอบรม
และ
4.4 นำคณะครูทั้งหมดศึกษา ดูงาน
มี.ค. 64
มหกรรมวิชาการและโรงเรียนที่มีผลงาน
ดีเด่น จำนวน 2 วัน และศึกษาดูงาน 1
ครั้ง
5. จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน
ก.พ. 64 ผอ.อำไพพรรณ
ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ
5.1 สร้างแบบนิเทศติดตาม
มี.ค. 64
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
5.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
6. รายงานสรุปโครงการ
รวมงบประมาณ
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งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
ผอ.อำไพพรรณ
27,000

5,000

3,000

35,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ครูรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 20
ชั่วโมง/คน ในหลักสูตรที่ตนเองต้องการพัฒนา
- ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในสาระที่
ตนเองรับผิดชอบ
- ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานครูผู้สอน
- ครูมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 86

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- บันทึกข้อมูล - แบบบันทึกรายงานการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- ร้อยละ 86

- นิเทศติดตาม

- แบบนิเทศติดตาม

- ร้อยละ 86

- นิเทศ

- แบบประเมินการนิเทศ

- ร้อยละ 86

- สอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตำแหน่งและมีความรู้ความสามารถสู่มาตรฐานสากล
6.2 ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกสามารถจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

บริหารแบบมีส่วนร่วม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 9, 13, 14
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 4 บริหารสู่ความสำเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 2,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การจะจัดการศึกษาในยุคผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่ อรองรับการกระจายอำนาจ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยมีเจตนารมณ์ เพื่ อให้ก ารจัด การศึก ษามี คุ ณ ภาพสูง สุด ทำให้ สถานศึ ก ษามี การ
บริหารงานที่เป็นอิสระมีความคล่องตัวและสามารถรับผิดชอบการบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้
การเรียนรู้มีคุณภาพสูงขึ้น ในยุคปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพา
อาศัยบุคคล หน่วยงานทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวัดปทุมนายกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนการจั ดการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ระดมสรรพกำลังเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสู่ผลการปฏิบัติที่บรรลุความสำเร็จ เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียน
จึงจัดทำโครงการบริหารแบบมีส่วนร่วมขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการเครือข่าย มีส่วนร่วมคิด วางแผน
และพัฒนาสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและมีความพึงพอใจ
3.2 ผลผลิต
- กระจายอำนาจการทำงานให้กับคณะครู กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ
เครือข่าย ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมตลอดปี
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 62 ผอ.อำไพพรรณ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดำเนินการ
ผอ.อำไพพรรณ
- มอบหมายงาน
- ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
500
500 ภาคเรียน
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1,000 1,000 ละ 2 ครัง้
- ประชุมกรรมการที่ปรึกษา
500
500
3. ขั้นติดตามประเมินผล
ตลอดปี ผอ.อำไพพรรณ
- สำรวจความพึงพอใจ
รวมงบประมาณ
2,000 2,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
- ระบบบริหารงานมีความคล่องตัวสูงและ
ปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์
- ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงาน
- มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 86

วิธีการประเมิน
- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

- ร้อยละ 86
- ร้อยละ 86
- ร้อยละ 86

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนวัดปทุมนายกมีการจัดองค์กร โครงสร้างและมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 3, 4, 16
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริวรรณ เสนา
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 35,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ บ รรลุ
ตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ.2563)
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนให้มีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒ นาการด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญ ญา ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง
ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การสร้างองค์ความรู้แ ละค้นพบความสามารถของ
ตนเอง โรงเรียนได้ตระหนักในการพัฒนาคนได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิ บัติ การสร้างองค์ความรู้ การ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณ ค่าต่อตนเองและผู้อื่ น รวมทั้ง การเรีย นรู้ทัก ษะการอยู่ ร่วมกัน กับผู้อื่นในสัง คมอย่างมี
ความสุข อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาให้เป็นคนไทยที่มีความ
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข และจากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
จากผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ในแต่ละกิจกรรม นักเรียนสนใจกระตือรือร้น พัฒนานักเรียนได้ตาม
ทักษะ และคุณลักษณะและเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงเรียนจึงได้ดำเนินงานโครงการ
ต่อไปและจะนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะอาชีพ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียนให้
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกัน อันจะนำไปสู่พื้นฐานการทำ
ประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทีส่ ามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกัน อันจะนำไปสู่พื้นฐานการทำ
ประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่ทักษะชีวิต
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค.63 ผอ.อำไพพรรณ
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ
1.2 นำเสนอโครงการ
พ.ค.63 ครูศิริวรรณ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
20,000 20,000
ครูอิศรา สีสัน
- จัดทำ Day Camp สำหรับ
1 วัน
และคณะครู
นักเรียนชั้น ป.1-3
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
3 วัน
เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6
2.2 กิจกรรมค่ายฝึกอาชีพ
10,000 10,000
2 วัน
ครูศิริวรรณ
- เข้าค่ายฝึกอาชีพ สำหรับ
และคณะครู
นักเรียน ชั้นอนุบาล –ป. 6 จำนวน 2
วัน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ใช้เวลา
ฐานละ 1.30 – 2 ชั่วโมง
- กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
2,500
2,500
ตลอดปี ครูรุ่งนภา
2.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
การศึกษา และคณะครู
- จัดทำโครงงานส่งเสริมคุณธรรม
2,500
2,500
ตลอดปี ครูกัญชลี
จริยธรรมให้กับนักเรียน ตั้งแต่ ชั้น
การศึกษา และคณะครู
อนุบาล ถึงชั้น ป. 6
3. ขั้นติดตามประเมินผล
มี.ค.64
ครูศิริวรรณ
4. สรุปและรายงานผล
มี.ค.64 ครูศิริวรรณ
รวมงบประมาณ
35,000 35,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ - นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ

ตัวชี้วัด

- ร้อยละ 85

กระบวนการคิด และทักษะการทำงานร่วมกันเป็น
กลุม่ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้
- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ
- ร้อยละ 85
วินัย กฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกัน อันจะนำไปสู่
พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตย
ผลผลิต - นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่ง - ร้อยละ 85
นำไปสู่ทักษะชีวิต

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การประเมิน

- แบบตรวจสอบ
กิจกรรม

- การประเมิน
คุณธรรม

- แบบประเมิน
คุณธรรม

- บันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม

- แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
6.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน อันจะนำไปสู่พื้นฐานการทำ
ประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ เสนา)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2, 4
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 2,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคน การเรียนรู้เป็นวิถีไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การดำเนิน
ชีวิตให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและดีกว่า ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง ส่งเสริมเป็นประเพณีวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต ทั้งในด้านปัญญา ความคิด จิตใจ การกระทำและด้านสังคมตลอดจนส่งเสริม
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วยความคาดหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และดำเนิน
ชีวิตไปอย่างมีความสุขในที่สุด
โรงเรียนได้ตระหนักในการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วยังต้อง จัดทักษะชีวิตให้กับนักเรียน โดยเฉพาะ
ปัญหาขยะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เศษแก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก ฯลฯ และขยะตกค้างซึ่งสร้างปัญ หา
มลพิษต่อตัวเรา สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเห็นความสำคัญ จึง จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกให้ความรู้กับนักเรียนได้ทราบและรู้คุณค่าของขยะ และเป็นการช่วยลดปริมาณขยะทำให้สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยในการทิ้งขยะ และแยกขยะ
2.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าของขยะที่ยังมีประโยชน์ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของ
โรงเรียน และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนในการร่วมกันรักษาความสะอาดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน
และให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
- ช่วยลดปริมาณขยะและนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน
และตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา
- เพื่อสร้างรูปแบบการจัดขยะที่มีส่วนร่วมของนักเรียนในการดำเนินงาน
- โรงเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะและนำขยะบางส่วนไปรีไซเคิลเพื่อเพิ่มคุณค่า
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3.2 ผลผลิต
- นักเรียนจำนวน 188 คน และบุคลากรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึก มีความรู้ในการคัดแยก
ขยะ การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน
- โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะ และฝึกนิสัยกับนักเรียนให้เกิดประโยชน์คุณค่าของวัสดุให้มี
คุณค่า เพิ่มรายได้
- โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ความพอประมาณ
นักเรียนรู้สภาพความแตกต่างของโรงเรียนกับชุมชนในเรื่องการรักษาความสะอาด
4.2 ความมีเหตุผล
นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาความสะอาด พร้อมทั้งการปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียนมีการรักษาความสะอาดทำให้โรงเรียนและชุมชนมีความสะอาด ความสมบูรณ์และยั่งยืนเพือ่
สร้างชุมชนให้มีความมั่นคง
4.4 เงื่อนไขความรู้
นักเรียนมีความรู้การรักษาความสะอาดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
4.5 เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนรู้จักใช้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
5. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
1. ประชุม วางแผนและมอบหมายงาน
พ.ค. 63
ผู้รับผิดชอบ
2. การดำเนินการและกิจกรรม
2.1 จัดทำเอกสาร และสถานที่
พ.ค. 63
2.2 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร
ถึง มี.ค.64
คณะกรรมการทำงานและสมาชิก
2.3 ติดต่อร้านรับซื้อของเก่า
2.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่และ
2,000
2,000
เงินในการบริหาร การรับซื้อขยะ
- ดำเนินการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
พ.ค.63 ถึง
1) รับซื้อขยะชั้นอนุบาล – ชั้น
มี.ค. 64
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวันพุธ เวลา

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.อำไพพรรณ
และครูรุ่งนภา
ครูรุ่งนภา

ครูรุ่งนภา
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งบประมาณ

รวม ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน

11.30 น. – 12.30 น.
2) รับซื้อขยะชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 11.30 น. – 12.30 น.
- ดำเนินการคัดแยกขยะ
- แปรรูปขยะในรูปแบบต่าง ๆ
- ดำเนินการปันผลให้กับ นร. เป็นการ
ตอบแทน
3. สรุป ประเมินผล
4. รายงานผล
รวมงบประมาณ
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

มี.ค. 64 ครูรุ่งนภา
มี.ค. 64 ครูรุ่งนภา

มี.ค. 64 ครูรุ่งนภา
มี.ค. 64 ครูรุ่งนภา
2,000

2,000

5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต - นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึง - ร้อยละ 86 - การสังเกต
- แบบสังเกต
ประสงค์ที่ดี คือ ด้านสติปัญญา ความคิด จิตใจ
การกระทำและสังคม
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- ร้อยละ 86 - การประเมิน - แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ผลลัพธ์ - นักเรียนทุกคนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ - ร้อยละ 86 - การสังเกต
- แบบสังเกต
รู้คุณค่าของขยะที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
- การสำรวจ - แบบสำรวจ
- ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนลดลงทำให้ มี
- ร้อยละ 86 - การสอบถาม - แบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมดีขึ้น สะอาดเป็นระเบียบ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความเข้าใจ มีจิตสำนึกในคุณค่าของขยะ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และ
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
7.2 นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
7.3 นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชน

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 17, 18
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุรภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมทีด่ ี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี) จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนควบคู่
กับการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม โดยส่งเสริมให้โรงเรียนที่อยู่ติดวัดเข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่ อให้
นักเรียนได้รู้จัก เข้าใจชี วิต ที่แท้ จริงของชาวพุ ทธ และสามารถดำเนิ นชีวิต (กิน อยู่ ดู ฟั ง ) ได้อย่างถูกต้อ ง
เหมาะสม พุทธธรรมมีระบบการศึกษา 3 ประการ คือ ไตรสิกขาหรือศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการเรียนรู้การ
ฝึกอบรมที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทุกด้านและบูรณาการสู่การพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ได้
ในปีการศึกษา 2563 นี้ โครงการนี้มีกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาด้านวินัยมากขึ้น รู้จักปฏิบัติตน
เป็นชาวพุทธที่ดี ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมารยาทที่ดีขึ้น โรงเรียนจึงได้ทำ
โครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์
2.1.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน
มีเมตตาต่อกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส
2.1.2 นักเรียนปฏิบัติตนให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็นไปตามหลักไตรสิกขา
2.1.3 นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและเป็นคนดีของสังคม
2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีศรัทธาและเห็นคุณค่า
ในการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
2.2 ผลผลิต
2.2.1 นักเรียนและครูโรงเรียนวัดปทุมนายก จำนวน 188 คน และผู้ปกครองได้เรียนรู้ตาม
ไตรสิกขาและร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่สมบูรณ์
2.2.2 นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความซาบซึ้ง ศรัทธา และปฏิบัติตนถูกต้องตามวิถีพุทธสู่
ชีวิตที่ดีงามร่วมกัน เป็นคนดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
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3. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณจากแผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้ คูค่ ุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,000 บาท
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. เตรียมการ/วางแผน/ศึกษาสภาพ
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
ปัจจุบัน เขียนโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประชุม
2. สร้างความเข้าใจ
- ประชาสัมพันธ์
- จัดเตรียมสถานที่ คู่มือ เอกสาร
300
300 พ.ค.– มิ.ย. ผอ.อำไพพรรณ
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม
63
และครูกัญชลี
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างเนื้อหาตาม
หลักสูตร
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
100
100 20 มิ.ย. 63 ครูกัญชลี
- พิธีไหว้ครู
มิ.ย. 63 ครูพัชรินทร์
- ประกวดมารยาทชาวพุทธ
พ.ย.63 ครูรัตนา
- กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
1,000
500
500
2,000 ก.พ. 64 ผอ.อำไพพรรณ
ทุกวันศุกร์ ครูกัญชลี
- การนิมนต์พระมาช่วยสอน
200
200
แรกของเดือน

3.2 กิจกรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห์
- กิจกรรมน้องไหว้พี่ในแถวหน้าเสาธง
- การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน
- กิจกรรมเดินอย่างมีสติเข้าโรงอาหาร
- กิจกรรมรับประทานอาหารอย่างมี
สติ (ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ)
- กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ (เย็น)
- กิจกรรมระลึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ
- กิจกรรมท่องอาขยาน สร้างสมาธิ
3.3 กิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญ
- ทำบุญ ตักบาตรบริเวณสถานศึกษา
- ฟังเทศน์ เวียนเทียน
- ถวายเทียนจำนำพรรษา

400

400

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูประจำชั้น
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

ช่วงเวลาวันสำคัญ
ช่วงเวลาวันสำคัญ
ช่วงเวลาวันสำคัญ
ช่วงเวลาวันสำคัญ
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
3.4 กิจกรรมพิเศษ
- กิจกรรมบันทึกความดี
ตลอดปี
- กิจกรรมต้นไม้พูดได้
ตลอดปี
- กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเพื่อนยามยาก
ตลอดปี
4. สรุปประเมินผล
มี.ค. 64
5. รายงานผล
มี.ค. 64
รวมงบประมาณ
1,000
500
1,500 3,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
4. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รู้วิธีปฏิบัติตนตาม
ไตรสิกขาและร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่
สมบูรณ์
- นักเรียน ครู และผู้ปกครองปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามวิถพี ุทธ เป็นคนดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพซึ่งกัน
และกัน ยิ้มแย้ม มีเมตตาต่อกัน และมี
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
- นักเรียนฝึกฝนตนเองให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟัง
ตามหลักไตรสิกขา
- นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลาและเป็นคนดีของสังคม
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
อย่างถูกต้อง
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ผู้รับผิดชอบ
ครูกัญชลี
ครูอิศรา สีสัน
ครูทุกคน
ครูกัญชลี
ครูกัญชลี

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 86

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- นับจำนวน
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- สอบถาม
- แบบสอบถาม

- ร้อยละ 86

- สังเกต

- แบบสังเกต

- ร้อยละ 86

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- ร้อยละ 86

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- ร้อยละ 86

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- ร้อยละ 86

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่เป็นองค์รวมสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ ชัดเจน สังเกตจากการกิน อยู่ ดู ฟัง
เป็น ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 เป็นที่ชื่นชม เป็นความหวังที่ดีของสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5.2 บุคลากรและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

ลงชื่อ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลให้มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000
บาท
*************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 มาตรา 24 (5) กำหนดให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี
การสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามรอบรู้ ประกอบมาตรา 22 กล่ า วว่ า การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย น
มีความสามารถการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและภารกิจสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คือ ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้ องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ดัง นั้ น การส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ ส ร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อ มในโรงเรี ยนทั้ ง ในห้อ งเรี ยนและนอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าที่สำคัญของการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดปทุมนายก ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่
น่าดู น่าเรียน จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่ อ ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ง ขึ้ น และจากการดำเนิ น งานเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ เป็ น ที่ ชื่ น ชมของชุ ม ชน
ผู้ปกครอง และดำเนิน งานต้องดำเนิ น การอย่างต่ อเนื่ องตลอดปี จึง ได้ด ำเนินการโครงการนี้ต่ อไปและพั ฒ นา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ปลอดภัย สวยงาม สะอาด พร้อมใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 เพื่อภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
2.3 เพื่อให้นักเรียนรักโรงเรียน มีความสุขกับการมาโรงเรียน
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 86
- ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน เอื้อต่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
- นักเรียนรักโรงเรียน มีความสุขกับการมาโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86
3.2 ผลผลิต
- ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ฯ) ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ
และรอบบริเวณโรงเรียน
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา ทาสีภายใน ภายนอกอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ และรอบ
บริเวณโรงเรียน
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
วางแผน
2. ขั้นดำเนินการ
พ.ค. 63 ถึง ครูอิศรา
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
500
500
มี.ค. 64
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
1,000
1,000
- จัดทำป้ายไวนิล
500
500
- ปรับปรุงภูมิทศั น์ อาคาร บริเวณ
1,000
1,000
โรงเรียน
3. ติดตามและประเมินผล
มี.ค. 64 ครูอิศรา
4. สรุป/รายงานผล
มี.ค. 64 ครูอิศรา
รวมงบประมาณ
1,000
2,000
3,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
- อาคารเรียน อาคารประกอบ มีสภาพพร้อม - ร้อยละ 86 - การประเมิน
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม เอื้อต่อการ - ร้อยละ 86 - การประเมิน
เรียนการสอน เอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดีของนักเรียน
- นักเรียนรักโรงเรียน มีความสุขกับการมา
- ร้อยละ 86 - สอบถาม
โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

- แบบสอบถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
6.2 ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ของนักเรียน
6.3 นักเรียนรักโรงเรียน มีความสุขกับการมาโรงเรียน

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอิศรา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
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มาตรการรักษาความปลอดภัย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชีท้ ่ี 11 การบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลให้มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
นักเรียนคือหัวใจของการจัดการศึก ษา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแผนของการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน และหา
แนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้
ตลอดหลักสูตร และมีทักษะชีวิตเพียงพอที่จะดูแลให้ตนเองปลอดภัย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ ไม่สร้างสรรค์ จากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม โรงเรียนวัดปทุม
นายกจึงจัดทำโครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยในสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนและครูได้รับการดูแล ป้องกันจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม และวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยในสถานศึกษา
- นักเรียนได้รับการดูแลป้องกันจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ
3.2 ผลผลิต
- โรงเรียนจัดระบบการป้องกันอุบัติเหตุ อุบตั ิภัย และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้
- โรงเรียนติดตัง้ ระบบตัดไฟลัดวงจรอัตโนมัติ และเปลี่ยนสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
1. ประชุมเสนอโครงการ
พ.ค. 63
2. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล
3. ดำเนินงานตามโครงการ
- ตรวจดำเนินการดูแลซ่อมแซมวัสดุ
1,000
2,000 3,000
ตลอดปี
อุปกรณ์ เครื่องเล่น และอาคารต่างๆ
การศึกษา
ภาคเรียนละ1 ครั้ง
- ติดตั้งระบบตัดไฟลัดวงจรตามอาคารเรียน
ปีละ 1 ครั้ง
- ฝึกซ้อมการหนีเมื่อเกิดอุทกภัย อัคคีภัย
วาตภัย แผ่นดินไหว
มี.ค. 64
4. ติดตามและประเมินผล
มี.ค. 64
5. สรุปผลโครงการ
รวมงบประมาณ
1,000
2,000 3,000
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ผู้รับผิดชอบ
ผอ.อำไพพรรณ

ครูอิศรา และ
คณะครู
ครูอิศรา สีสัน
ครูอิศรา สีสัน
ครูอิศรา สีสัน
ครูอิศรา สีสัน

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
- นักเรียนได้รับการดูแลป้องกันจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม

ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ร้อยละ 100 - บันทึกการเกิดอุบัตเิ หตุ - แบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ
- ร้อยละ 100

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยในสถานศึกษา
6.2 นักเรียนได้รับการดูแลป้องกันจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอิศรา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

140

ชือ่ โครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5, 10, 11
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 1 บริการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา สีสัน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ ง ชาติ พุท ธศัก ราช 2542 มาตรา 23 (5) เน้น ในเรื่องความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พระราชบัญ ญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 23
ระบุว่าผู้ปกครองต้องการให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและพัฒนาเด็กให้อยู่ในความปกครองดูแลของตน
ตามสมควร ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้าน
การสื่อสาร เทคโนโลยี ทำให้ผู้ปกครองอาจมีเวลาในการดูแลนักเรียนน้อยลง โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่
สองที่คอยดูแลอบรม ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงมีกลไกที่สำคัญในการพัฒนาดูแล
นักเรียนให้เติบโตเป็นตั วแทนของสังคมที่ดีในวันข้างหน้า จึง ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการอบรม ปลูกฝัง
โดยเฉพาะเรื่องการเสี่ย งต่ อยาเสพติด การมีเพศสัมพั น ธ์ก่อ นวั ยอัน ควร และพฤติ กรรมเสี่ย งต่ างๆ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ครูและผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องต้องช่วยกันป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนมีชีวิตได้อย่างมี
ความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อให้ครูปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน จากการดำเนินงานตามโครงการ
ปีงบประมาณ 2562 ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองให้ความสนในเป็น
อย่างดีและได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนมาก สมควรดำเนินโครงการนี้
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียน ครอบครัว สังคมและสุขภาพอนามัย
2.2 เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ผู้บริหาร ครู ได้ดูแลช่วยเหลือพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
- นักเรียนมีคุณภาพ มีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพและสุขนิสัยที่ดี
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- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลส่งเสริมและพัฒนาทุกด้าน
- ครูปฏิบัติงานเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
การใช้จา่ ยงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. วางระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
พ.ค. 63
นักเรียน
2. แต่งตั้งกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือ
พ.ค. 63
นักเรียน
3. วางแผนกำหนดภาระงาน
พ.ค. 63
ผู้รับผิดชอบปฏิทินการปฏิบัติงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ชี้แจง/ให้ความรู้ ดูแลจัดทำข้อมูล
พ.ค. 63
สารสนเทศ
5. ดำเนินงาน/ระบบดูแลช่วยเหลือ
พ.ค. 63 ถึง
นักเรียนโดย
มี.ค.64
5.1 กิจกรรมแนะแนว
5.2 เยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดทำข้อมูล
2,000
2,000
ส.ค..63
เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
500
500
5.3 จัดประชุมสัปดาห์ศิษย์-ลูก
พ.ย. 63
5.4 คัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ
500
500
ตลอดปี
5.5จัดกิจกรรมช่วยเหลือตามสถานการณ์
ตลอดปี
เช่น อาหาร เสื้อผ้า ทุนการศึกษา อุปกรณ์
เจ็บป่วย
- ส่งตัวเมือ่ เกิดเหตุจำเป็น
ตลอดปี
6. ติดตาม กำกับ ประเมินผลและ
มี.ค. 64
รายงานผล
7. ประสานความร่วมมือ/ระบบดูแล
มี.ค. 64
ช่วยเหลือกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ
รวมงบประมาณ
2,000
1,000
3,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูอิศรา สีสัน
ผอ.อำไพพรรณ
ครูอิศรา สีสัน

ครูอิศรา สีสัน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูนุตประวีณ์
ครูอิศราและ
ครูทุกคน
ครูอิศรา สีสัน
ครูอิศรา สีสัน
ครูอิศรา สีสัน
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
- ร้อยละ 100 - ตรวจเอกสารต่างๆ
- สอบถาม
- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- เอกสารต่างๆ
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน ครอบครัว สังคม และสุขภาพอนามัยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
6.2 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ
6.3 สามารถสร้างเครือข่ายงานแนะแนวร่วมกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆ ได้

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอิศรา สีสัน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 4, 11
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลให้ความปลอดภัย
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 3,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเด็กวัยเรียนและเยาวชนเป็นกลุ่มวัยสำคัญ ที่จะเป็นอนาคตของท้องถิ่นและประเทศชาติ การปลูกฝัง
พฤติกรรมสุขภาพเด็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี ของโรงเรียนได้รับบริการ
สุขภาพที่เหมาะสมได้อ ยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่ ปลอดภัยและเอื้อต่ อสุขภาพ ภายใต้ การดำเนิน งานตามกระบวนการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจ
ร่างกาย, การตรวจฟันเด็กนักเรียน การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน การใช้ยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ การป้องกันโรคฟันผุในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลนั้น กิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
ต่างๆ เพราะเป็นกระบวนการส่งเสริมสุขภาพที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียนเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนากิจกรรมตามโครงการซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพให้เกิดขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของเด็กที่ ดี เก่ง มี
ความสุข อันเป็นความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปสู่ระบบสุขภาพซึ่งจะนำผลไปสู่ปรัชญาการ
พัฒนาคนอย่างแท้จริง
ดัง นั้น โรงเรียนจึงได้ จัดทำโครงการส่ง เสริมสุขภาพนั กเรียนขึ้น พร้อมขอความร่วมมือจากสาธารณสุข
อำเภอ โรงพยาบาล และครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการในชั้นเรียน เพื่อสร้างคุณภาพทั้งด้าน
การศึกษาและสุขภาพให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบรรลุตามความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญาความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และมีทัศนคติที่ดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี
2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเอง ป้องกันและรักษาสุขภาพ และช่องปากของตน
2.4 เพื่อให้คณะครู นักเรียนรู้จักป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและมีทัศนคติที่ดีในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน ส่งผลให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
- นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
- นักเรียนทุกคนมีทัศนคติ และเจตคติ มีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดในช่องปาก และดูแลรักษาฟัน
ได้อย่างดี
- คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนตระหนักในป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกลเชือ้ ไวรัสโคโรนา
(โควิด-19)
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนจำนวน 188 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน 14 คน ได้รับความรู้ทักษะการปฏิบัติ
ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี
- โรงเรียนมีการดำเนินงานและพัฒนาตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพแก่นักเรียน
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
- นักเรียนมทักษะ และเจตคติที่ดี มีความรู้เรื่องทันตสุขภาพและการดูแลฟันอย่างถูกต้อง
- คณะครู บุคลากร และนักเรียนตระหนักในป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) ปลอดเชื้อร้อยละ 100
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการ ผู้ปกครอง
นักเรียนชี้แจงให้ทราบความสำคัญและ
ความจำเป็นและขอความร่วมมือ
2. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงเรียน อนุกรรมการและครูผู้รับผิดชอบ
3. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์
สุขภาพของโรงเรียนและชุมชน
4. จัดทำโครงการกำหนดนโยบาย
ประกาศนโยบาย เสนอโครงการ
5. จัดทำคู่มอื การดำเนินงานตาม
200
200
องค์ประกอบ ดังนี้
5.1 นโยบายของโรงเรียน
5.2 การบริหารจัดการในโรงเรียน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ

มิ.ย. 63

ผอ.อำไพพรรณ

มิ.ย. 63

คณะกรรมการ
ทุกคน

มิ.ย. 63

ผอ.อำไพพรรณและ
ครูภัสราภรณ์

มิ.ย. 63
ตลอดปี ผอ.อำไพพรรณ
การศึกษา ผอ.อำไพพรรณ
ผอ.อำไพพรรณ
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
5.3 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
5.4 การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อ
สุขภาพ
5.5 บริการอนามัยโรงเรียน
5.6 สุขศึกษาในโรงเรียน
5.7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
5.8 การออกกำลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ
5.9 การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทาง
สังคม
5.10 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรใน
โรงเรียน
6. ดำเนินการตามกิจกรรม
6.1 กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียน
- ให้ความรู้เรื่องทันตสุขภาพกับ
นักเรียน
- จัดการแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน
- ตรวจและบันทึกสภาวะช่องปาก
- จัดบอร์ดให้ความรู้
- ควบคุมดูแลการบริโภคอาหาร
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพ
- จัดทำบันทึกการแปรงฟัน
6.2 กิจกรรมเด็กไทยทำได้
6.3 กิจกรรม อย.น้อย
-การตรวจสอบฉลากอาหาร
-การตรวจสอบคุณภาพยาด้านกายภาพ
-การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้าน
กายภาพ
-การตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

รวม
ระยะเวลา
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
ตลอดปี
1,000
1,000

200

1,000
1,000

200

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
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ครูภัสราภรณ์
และครูทุกคน
ครูศิริวรรณ
ครูรุ่งนภา
ครูกัญชลี
ครูสุกัญญา
ครูอิศรา

ปีละ 1 ครั้ง ครูภัสราภรณ์

200

ตลอดปี

ผอ.อำไพพรรณ

ตลอดปี

ครูภัสราภรณ์

ตลอดปี
ตลอดปี

ครูประจำชั้น

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ครูทกุ คน
ครูภัสราภรณ์
ครูภัสราภรณ์
ครูสุกัญญา
ครูภัสราภรณ์
และครูทุกคน
ครูภัสราภรณ์
ครูภัสราภรณ์
ครูภัสราภรณ์

200

ตลอดปี
ตลอดปี

1,400

1,400

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ

รวม
ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน

-การตรวจสอบฉลากเครื่องสำอาง
6.4 กิจกรรมการออกกำลังกายลดน้ำหนัก
-กิจกรรมวิ่งลดน้ำหนักหลังเลิกเรียน
6.5 กิจกรรม วปน.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19
-กิจกรรมล้างมือด้วยเจล/ตรวจวัด
อุณหภูมิ
7. สรุปและประเมิน
8. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
รวมงบประมาณ

ตลอดปี
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ครูภัสราภรณ์

ตลอดปี

ครูทุกคน
ครูภัสราภรณ์
ครูภัสราภรณ์
ก.พ. 64 ครูภัสราภรณ์
มี.ค. 64 ครูภัสราภรณ์
3,000

3,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์
- นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและมีทัศนคติที่ดีใน
การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน
ส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

ตัวชีว้ ัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ร้อยละ 86 - สังเกต
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
- บันทึกการตรวจสุขภาพ - แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ
- นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถแปรง
- ร้อยละ 86 - ตรวจสภาวะช่องปาก -แบบบันทึกการ
ฟันได้อย่างถูกวิธี
- ผลงาน,ภาพถ่าย
ตรวจสุขภาพ
ช่องปาก
- นักเรียนทุกคนมีทัศนคติ และเจตคติ มีสุขนิสัยที่ - ร้อยละ 86 - แบบสอบถาม
- ตรวจดูผลงาน/
ดีในการรักษาความสะอาดในช่องปาก และดูแล
บันทึกแปรงฟัน
รักษาฟันได้อย่างดี
- ภาพถ่าย
- คณะครู บุคลากร และนักเรียนตระหนักใน
- ร้อยละ 100 - สังเกต
- แบบสังเกต
ป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
(โควิด-19)
- ภาพถ่าย
- ภาพถ่าย
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
- นักเรียน และบุคลากรมีทักษะในการดูแลรักษา
สุขภาพและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- โรงเรียนมีการดำเนินงานและพัฒนาตาม
กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถ
แปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
- นักเรียนมทักษะ และเจตคติที่ดี มีความรู้เรื่อง
ทันตสุขภาพและการดูแลฟันอย่างถูกต้อง
- คณะครู บุคลากร และนักเรียนตระหนัก
ในป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกลเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) ปลอดเชื้อร้อยละ 100

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ร้อยละ 86 - สอบถาม

- แบบสังเกต

- ร้อยละ 86 - สอบถาม

- แบบสอบถาม
- ภาพถ่าย
- แบบบันทึก
รายงายสภาวะช่องปาก
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- ภาพถ่าย

- ร้อยละ 86 - ตรวจสภาวะช่องปาก
- ร้อยละ 86 - สังเกต/สอบถาม
-ร้อยละ 100

- สังเกต
- สอบถาม
- ภาพถ่าย

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและมีทัศนคติที่ดีในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน ส่งผลให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
6.2 นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
6.3 นักเรียนทุกคนมีทัศนคติ และเจตคติ มีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดในช่องปาก และดูแลรักษา
ฟันได้อย่างดี
6.4 คณะครู บุคลากร และนักเรียนตระหนักในป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19)

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชือ่ โครงการ
เสริมสร้างประชาธิปไตย
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 4
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา สุดใจ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,500 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการศึก ษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน
ไทยซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามเทียบเท่าอารยประเทศและเป็นความหวังของสังคม ในการสืบ
ทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิปัญ ญา วัฒ นธรรม และการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำคัญ ซึ่งเยาวชนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ให้มีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมเพื่อการเรียนรู้และพัฒ นาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น
กลไกในการสร้างประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม
ดังนั้น ทางโรงเรียนวัดปทุมนายกจึงจัดตั้งโครงการสภานักเรียนเพื่อฝึกให้นั กเรียนได้ดำเนินงานต่างๆ อย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมที่ดี มีความพอเพียงและยึดมั่นในหลักการตามวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักความเป็นไทย
2.2 เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
2.3 เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.4 เพื่อให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
2.5 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักความเป็นไทย
- นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
- นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
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- นักเรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายก จำนวน 188 คน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
- โรงเรียนมีการดำเนินงานและพัฒนาตามกระบวนการโรงเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตยที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพแก่นักเรียน
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบ
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 ดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริม
1,500 1,500 มิ.ย. 63 ถึง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
มี.ค. 64
- คัดคณะกรรมการสภานักเรียน
- ประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
ต้นแบบของสภานักเรียน
3. ปฏิบตั กิ ิจกรรม
มิ.ย.63 ถึง
4. ขั้นติดตามประเมินผล
มี.ค. 64
4.1ตรวจสอบและสังเกตการดำเนินงาน
ของกรรมการ
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
มี.ค. 64
รวมงบประมาณ
1,500 1,500
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูอิศรา สุดใจ

และครูทุกคน

ครูอิศรา สุดใจ
ครูอิศรา สุดใจ

ครูอิศรา สุดใจ
ครูอิศรา สุดใจ

ครูอิศรา สุดใจ
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักความเป็นไทย
- นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
- นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน
- นักเรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
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ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

- ร้อยละ 80
- ร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม
- ตรวจงาน
- ผลงาน

- ร้อยละ 80

- สอบถาม

- ร้อยละ 80

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม

- แบบสอบถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักความเป็นไทย
6.2 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
6.3 นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
6.4 นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
6.5 นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเหมาะสมถูกต้อง

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอิศรา สุดใจ)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
โรงเรียนธนาคารวัดปทุมนายก
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 3
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริวรรณ เสนา
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 2,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่บุคคล ที่เข้าเฝ้า เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ว่า “ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และ
ทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่า
มี ค วามพออยู่ พ อกิ น มี ค วามสงบเปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอื่ น ๆ ถ้ าเรารัก ษา ความพออยู่ พ อกิ น มี ค วามสงบ
เปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่อย่า ง
พอเพียง รู้จักการประหยัด อดออม ไม่สุรุ่ย สุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งสนองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนใน
เรื่องการประหยัดและอดออม ทางโรงเรียนวัดปทุมนายกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัด
และอดออม จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดเก็บออมเป็นการสร้าง
คุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนลักษณะนิสัยในการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
2.2 เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
2.3 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
2.4 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2.5 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ
- นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
- นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
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- นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกทุกคนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63
- ประชุมวางแผนจัดทำโครงการโรงเรียน
ธนาคาร
- นำเสนอโครงการ
- ฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานโรงเรียน
ธนาคารและจัดเตรียมเอกสารฝากเงินของ
นักเรียน
2. ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้
2,000
2,000 พ.ค.63 ถึง
2.1 กิจกรรมหนูนอ้ ยออมทรัพย์
มี.ค. 64
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน
ร่วมฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร
- บริการรับฝาก-ถอนเงินให้กับ
นักเรียน สัปดาห์ละ 2 วัน
- รวบรวมเงินฝากในแต่ละเดือน
เพื่อนำฝากกับธนาคาร
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
ธนาคารโรงเรียนเป็นระยะ
2.2 กิจกรรมออมเพื่อลูกรัก
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมฝากเงินกับโรงเรียน
ธนาคาร
- บริการรับฝาก-ถอนเงินให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน สัปดาห์ละ 1 วัน
- รวบรวมเงินฝากในแต่ละเดือน
เพื่อนำฝากกับธนาคาร

ผู้รับผิดชอบ
- ครูศิริวรรณ
และคณะ

- ครูศิริวรรณ
-ครูประจำชั้น
- พนักงาน
โรงเรียน
ธนาคาร

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

153

รวม
งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
ธนาคารโรงเรียนเป็นระยะ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
- เก็บบันทึกข้อมูลการออมของนักเรียน
4. สรุปและรายงานผล
รวมงบประมาณ

2,000

มี.ค. 64

- ครูศิริวรรณ

มี.ค. 64

- ครูศิริวรรณ

2,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5.1 นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการออมสม่ำเสมอ
5.4 นักเรียนมีลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ
5.2 นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
5.3 นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5.5 นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

-

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

วิธีการประเมิน
- ตรวจผลงาน
- สังเกตการทำงาน
- สังเกตการทำงาน
- สังเกตการทำงาน
- สังเกตการทำงาน

เครื่องมือที่ใช้
- สมุดบัญชีออมทรัพย์
- แบบสังเกต
- แบบสังเกต
- แบบสังเกต
- แบบสังเกต

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนมีเงินออมทรัพย์สำหรับเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือในยามจำเป็น
6.2 นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในด้านการประหยัดและอดออม
6.3 นักเรียนมีลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบที่ดีขึ้นทั้งด้านการเรียนและการทำงาน
6.4 นักเรียนรู้หลักการบริหารงาน การบริการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี สามารถนำมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
6.5 นักเรียนรู้จักคุณค่าของเวลา รู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าทั้งเพื่อประโยชน์กับตนเองและเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ เสนา)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิศรา สุดใจ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว 2,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้คนในเชิงบวก และ
เชิงลบ เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญ หาครอบครัว การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม
ครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงดงาม และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของ
สัง คม ให้เป็น บุค คลที่ มี คุณ ภาพทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ และสติปั ญ ญา มี ความรู้ ความสามารถ และมี คุณ ธรรม
จริยธรรม ดำเนินชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง ดี
มีความสุข
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดำเนิ นงานมาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้แ นวคิด และหลั ก การของ “4 ประสาน 2 ค้ำ” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แ ก่ ผู้ บ ริหารสถานศึ ก ษา ผู้ แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และ 2 ค้ำ ได้ แก่ ตำรวจและพระสงฆ์ เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการ
ป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพ และมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้
สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่ เข้มแข็งและยั่ง ยืน จึงดำเนินการงาน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน
มาตรการค้นหา มาตรการการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ
ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก
เป็นแนวทางการดำเนินงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยง ปฏิเสธ และรู้โทษภัยของยาเสพติด และอบายมุข
2.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแล
ลูกหลาน เฝ้าระวังไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
- นักเรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ และหลีกเลี่ยง ปฏิเสธ และรู้โทษภัยของยาเสพติด และอบายมุข
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และ
อบายมุข และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดและอบายมุข
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ขั้นวางแผนเตรียมการ
- โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุ
- แต่งตั้งคณะทำงาน ทำข้อมูลมาจัดทำ
แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ตาราง
ปฏิบัติงาน
2. ขั้นดำเนินงานและกิจกรรม
- อบรมแกนนำ
- จัดรายการออกเสียงตามสาย
- การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน
- การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การ
ป้องกัน โทษทางกฎหมาย
- จัดโครงการห้องเรียนสีขาว
- การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด
- จัดบอร์ดเรื่องยาเสพติดตลอดปี
- จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
- ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้
ความรู้

รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
ครูอิศรา สุดใจ
คณะครู

500

500

500

500

500

500

500

500

ครู/นักเรียน
แกนนำ
ตลอดปี น.ร. แกนนำ
26 มิ.ย. 63 ครูทุกคน
ตลอดปี

ครูทุกคน

มิ.ย. 63
ตลอดปี
ส.ค. 63

ครูทุกคน
ครูทุกคน

ตลอดปี

ครูทุกคน
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กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
3. กำกับติดตาม
- ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานให้
ตลอดปี ครูอิศรา สุดใจ
เป็นระบบต่อเนื่องเข้มแข็ง
4. ประเมิน สรุปรายงาน รายงานผล
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
มี.ค. 64 ครูอิศรา สุดใจ
ดำเนินโครงการ
รวมงบประมาณ
2,000 2,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
เป้าหมายความสำเร็จ
ผลผลิต
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สทู่ ักษะชีวิต
รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด และ
อบายมุขและมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพ
ติดและอบายมุข
ผลลัพธ์
1. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำ
ทางศาสนา มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลลูกหลาน
และเฝ้าระวังไม่ให้เกี่ยวข้องยาเสพติดและอบายมุข
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความ
เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละ 80

- ประเมิน
- สอบถาม

- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

ร้อยละ 80

- ประเมิน

- แบบประเมิน

ร้อยละ 80

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

ร้อยละ 80

- ประเมิน

- แบบประเมิน
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนและครู บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.2 โรงเรียนมีระบบการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
6.3 โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ลงชื่อ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายอิศรา สุดใจ)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 3, 4
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 5,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้
ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556 – 2560) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึ ดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็ นที่ ยอมรับ ในระดับ สากล” มี เป้าหมายเพื่ อ ลดปัญ หาการทุ จริ ต ในสัง คมไทยและ
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น
ทางโรงเรียนวัดปทุมนายกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตใน
สถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกของคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียน ให้มีการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษา มีทักษะกระบวนการการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต โดยให้ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม
2.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
2.4 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ
2.5 เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ตรงต่าง ๆ
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- สถานศึกษามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่าง ๆ
- ผู้เกี่ยวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
- ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
3.2 ผลผลิต
- ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ตรงต่าง ๆ
- ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
1. ประชุม วางแผนและมอบหมายงาน
พ.ค. 63
ผู้รับผิดชอบ
2. การดำเนินกิจกรรม
2.1 การประเมินคุณธรรมและความ
พ.ค.63 ถึง
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ส.ค.63
ภาครัฐ (ITA) ระดับสถานศึกษา
2.2 กิจกรรม ป.ป.ช สพฐ.น้อย / ป.ป.ช
500
500
ตลอดปี
สพฐ.
2.3 กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ
2,500
2,500 ส.ค.63
แผ่นดิน”
2.4 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
2,000
2,000 ตลอดปี
3. สรุป ประเมินผล
มี.ค.64
4. รายงานผล
มี.ค. 64
รวมงบประมาณ
3,000
2,000
5,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.อำไพพรรณ
และครูตุลามนีษ์
ผอ.อำไพพรรณ
และคณะครู
ครูกัญชลี
ครูนุตประวีณ์
ครูตุลามนีษ์
ครูตุลามนีษ์
ครูตุลามนีษ์

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

160

5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ - สถานศึกษามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานต่าง ๆ
- ผู้เกี่ยวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
- ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ผลผลิต - ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพควบคู่กับการฝึก
ประสบการณ์ตรงต่าง ๆ
- ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

- ร้อยละ 80

- การประเมิน

- ร้อยละ 80

- สัมภาษณ์ /
สอบถาม

- ร้อยละ 80

- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้

- แบบวัด IIT,EITและ
OIT
- แบบสอบถาม

- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

- ร้อยละ 80

- ผลิตภัณฑ์

- ร้อยละ 80

- ตรวจสอบ

- แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน (สก.05)
- แบบติดตาม
ตรวจสอบ (สก.11 ,
สก.12)

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 สถานศึกษามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่าง ๆ
6.2 ผู้เกี่ยวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
6.3 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
6.4 ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ตรงต่าง ๆ
6.5 ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชือ่ โครงการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2, 4
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่าง
พอเพียง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา จำบัวขาว
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 5,000 บาท
*************************************************************************************
*
1. หลักการและเหตุผล
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่มีความสำคัญ และมีบทบาทในการให้ความรู้ ปลูกฝังลักษณะ
นิสัยต่าง ๆ ให้ผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้จากโรงเรียนนำไปใช้ ในการดำรงชีวิต มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิ ดเป็ น ทำเป็น แก้ปั ญ หาต่าง ๆ ได้ วันหนึ่ ง ๆ ผู้เรีย นต้ องใช้ชีวิ ต อยู่ในโรงเรียนไม่ ต่ ำกว่า 8 ชั่วโมง
นอกจากจะได้รับความรู้จากบทเรียน ครูอาจารย์ แล้ว ผู้เรียนยังเรียนรู้จากสิ่ง แวดล้อมรอบ ๆ ตัวอีกด้วย ดัง นั้น
สิ่ง แวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่ง สำคัญ ในการปลูกฝังลักษณะนิ สัยที่ดีให้กับผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในอนาคต ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจึงจั ดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ภายในห้องเรียน รู้จักเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัว ฝึกพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องลดปริมาณ
ขยะโดยการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดภาวะโลกร้อน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด รู้จัก
ประหยัดน้ำประหยัดไฟ ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้เพื่อความร่มรื่นสวยงาม โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการเอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณค่า อันจะนำมาสู่การมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีของตนเองครอบครัวและชุมชนต่อไป โครงการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิ่งแวดล้ อมนี้จะมุ่ งเน้ นให้ ผู้เรียนได้มี ส่วนร่ วมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่ อเนื่อง เพื่ อให้ ผู้เรียนมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน
2.3 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดีและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและสังคม
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3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดปทุมนายก มุ่งให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสามารถนำไปใช้ได้จริง
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน และรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนได้นำความรู้ทไี่ ด้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป
3.2 ผลผลิต
-นักเรียนทุกคนเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
-นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน

1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
งาน
2. ขั้นดำเนินการ
- แต่งตั้งนักเรียนผู้อนุรักษ์พลังงาน
- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปิดน้ำไฟทุกครั้ง
หลังการใช้งาน
- จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ “หนู
น้อยนักอนุรักษ์พลังงาน”
- จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนอนุรักษ์
พลังงาน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
4. สรุปและรายงานผล
รวมงบประมาณ

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
และคณะครู
ครูสุกัญญา
1,000

1,000

ตลอดปี ครูสุกัญญา

1,500

1,500

ธ.ค. 63 ครูสุกัญญา

2,500

2,500

มี.ค. 64 ครูสุกัญญา
มี.ค. 64 ครูสุกัญญา
มี.ค. 64 ครูสุกัญญา

5,000

5,000
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
- นักเรียนทุกคนเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ - ร้อยละ 100
ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและ - ร้อยละ 100
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
ของผู้เรียน
- สังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกต
ของผู้เรียน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนรู้จักอนุรกั ษ์พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
6.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา จำบัวขาว)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 13, 14, 20
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 4 บริหารสู่ความสำเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางสาวศิริวรรณ เสนา
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว 2,500 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษา แก่
ประชาชนในชุมชน การจั ดการศึกษาไม่ได้อยู่จำกั ดภายในโรงเรียน แต่ชุมชนที่อยู่แวดล้อมตัวนักเรียนมี ส่วนให้
ประสบการณ์ด้านต่างๆ กับนักเรียน โรงเรียนจึงได้รับความร่วมมือจากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานของโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้น และจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับดี แต่มีข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
และโครงการที่สำคัญโรงเรียนจึงต้องดำเนินการโครงการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการมีความเข้าใจอันดีต่อกันร่วมกิจกรรมกัน
2.2 เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการ จัดพัฒนาสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทำให้ชุมชนสนใจและ
ให้กับสนับสนุนการศึกษา
- เพื่อให้ชุมชนทราบการดำเนินงาน ความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวของนักเรียนและโรงเรียนได้
ทราบความเคลื่อนไหวของชุมชน
3.2 ผลผลิต
- โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- บุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งของชุมชน
และโรงเรียน
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ประชุม วางแผน เสนอโครงการ
2. ดำเนินงานตามโครงการ
2.1 การให้บริการแก่ชุมชนด้าน
วิชาการและสถานที่
2.2 การร่วมกิจกรรมของชุมชน
2.3 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโรงเรียน
2.4 การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.5 การเยี่ยมผู้มีอุปการคุณ และ
1,500
ผู้ปกครอง
3. ประสานงานดำเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
รวมงบประมาณ
1,500

รวม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63 ผอ.อำไพพรรณ
500

500

500

500

-

1,500

พ.ค. 63 ถึง ครูศิริวรรณ
มี.ค. 64 และคณะครู
คณะครู
คณะครู

ม.ค. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

1,000

ครูศิริวรรณ
และคณะครู
ผอ.อำไพพรรณ
และคณะครู
ครูศิริวรรณ
ครูศิริวรรณ

2,500

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ชุมชนให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับ
โรงเรียน มีความเข้าใจอันดีต่อกัน

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 86
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วิธีการประเมิน

- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้

- แบบสอบถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ชุมชนเกิดความเข้าใจอันดี มีความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกัน
6.2 ชุมชนทราบข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
6.3 บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันทั้งโรงเรียนและชุมชน
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ เสนา)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 13, 14
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 4 บริหารสู่ความสำเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว 2,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิด และการกระทำที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข พ.ศ.
2545 ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะในมาตรา 9 (6) กำหนดให้กระบวนการจัดการศึกษายึดหลัก การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่างๆ และมาตรา 24(6) ให้สถานศึกษาจัดการเรียนให้เกิดขึ้นโดยมีการประสาน
ความร่วมมือจากบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพนั้นๆ
โรงเรียนจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การจัดกิจกรรม ข่าวคราวเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อจะได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความ
เข้าใจอันดีต่อกัน โรงเรียนจึงได้จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ ขึ้นมา และจากผลการประเมินโครงการ
ปรากฏว่า การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับดี จึงต้องดำเนินโครงการนี้ต่อไปและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทราบข่าวสารของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง และทราบ
ถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
2.2 เพื่อแจ้งให้ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนทราบการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การจัดการศึกษา และความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข่าวสารของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและทราบความรู้
ด้านต่างๆ
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนทราบการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การจัดการศึกษาและความเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีต่อกัน
3.2 ผลผลิต
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทราบการปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน
1. ประชุม วางแผน เสนอโครงการ
พ.ค. 63
2. ดำเนินงานตามโครงการ
2.1 จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
1,000 1,000 ตลอดปีการศึกษา
โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา
2.2 ทำวารสาร “สารปทุมนายก”
1,000 1,000
3. ประเมินผล
มี.ค. 64
4. สรุปและรายงานผล
มี.ค. 64
รวมงบประมาณ
2,000 2,000
***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหว ร้อยละ 86
เกีย่ วกับการจัดการศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทราบการ
ปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- โรงเรียนจัดทำข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียน
ผลลัพธ์
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข่าวสารของการจัด ร้อยละ 86
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและทราบความรู้ด้านต่างๆ
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนทราบการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ การจัดการศึกษาและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีต่อกัน
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ผู้รับผิดชอบ
ครูพัชรินทร์
ครูพัชรินทร์

ครูพัชรินทร์
ครูพัชรินทร์

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
- การสอบถาม - แบบสอบถาม

- ผลงาน

- ผลงาน

- การสอบถาม - แบบสอบถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข่าวสารการศึกษา
6.2 ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข่าว ความเคลื่อนไหว กิจกรรมโรงเรียน อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.
มาตรฐาน สพฐ.
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

จัดซื้อ จัดหา พัฒนา ICT เพื่อการศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
รู้จักเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว 5,000 บาท เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรงเรียนวัดปทุมนายกเปิด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียน
จำนวน 188 คน มีห้ องปฏิ บัติ การสำหรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน เช่ น ห้อ งปฏิ บั ติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ซึ่งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ยังขาดอุปกรณ์เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเข้าใช้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก และการใช้คอมพิวเตอร์
ยังขาดเครื่องอัดสำเนา เครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ มักจะมีปัญ หาจึงจำเป็นต้องจัดหาและซ่อมแซมให้
นักเรียนได้ค้นคว้า จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนและครู ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่มีสภาพพร้อมใช้ในการเรียนการสอน
อย่างทั่วถึง
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนและครูได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
3.2 ผลผลิต
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ
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4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง สำรวจสภาพ
ความต้องการและวิเคราะห์งาน
2. ขั้นดำเนินการ
- ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3,000 3,000
- จัดปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง2,000 5,000 7,000
คอมพิวเตอร์ และระบบโปรแกรมที่
ทันต่อความก้าวหน้า
3. ขั้นติดตามประเมินผล
- ติดตามการใช้เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์
4. สรุปรายงานผลการดำเนินการ
รวมงบประมาณ

2,000

8,000

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63

มิ.ย. 63 ถึง
มิ.ย. 63 ถึง
มี.ค. 64
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ผู้รับผิดชอบ
ครูพัชรินทร์

ครูพัชรินทร์
ครูพัชรินทร์

ต.ค. 63 และ
มี.ค. 64
มี.ค.64

ครูพัชรินทร์

10,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนและครู ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
ร้อยละ 85

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
- การประเมิน
- แบบประเมิน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและครู ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ชื่อโครงการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีอนั ดีงาม
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1, 15
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว 5,000 บาท และเงินออมบุญ 2,000 บาท
**************************************************************************************

170

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข โรงเรียน
วัดปทุมนายกตระหนักถึงความสำคัญของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียง สุขภาพกายใจดี
มีจิตอาสา รักท้องถิ่น และสืบสานความเป็นไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งเสริมผู้เรียน
สู่เป้าหมายที่กำหนด
ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีอันดีงาม
ขึ้น เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต มีคุณ ธรรม จริยธรรม รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มิจิตสาธารณะ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ บิดา มารดา และครู อาจารย์
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเบื้องต้นตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ คิดเป็นร้อยละ 86
- นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 85
- นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ บิดา มารดา และครู อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 90
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 88

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
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3.2 ผลผลิต
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีอันดีงาม
คิดเป็นร้อยละ 100
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
- วันวิสาขบูชา
500
500
- วันอาสาฬบูชา/ วันเข้าพรรษา
500
500
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
1,000 1,000
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
- วันแม่แห่งชาติ
500
500
- วันลอยกระทง
500
500
- วันคล้ายวันพระราชสมภพ
500
500
รัชกาลที่ 9 (พ่อแห่งชาติ/วันดินโลก)
- วันปีใหม่/วันเด็กแห่งชาติ
3,000
3,000
- วันมาฆบูชา
500
500
3. ติดตามและประเมินผล
4. สรุป/รายงานผล
รวมงบประมาณ
4,000
3,000 7,000

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
พ.ค. 63

ผอ.อำไพพรรณ

17 พ.ค. 63
15 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63

ครูกัญชลี
ครูกัญชลี
ครูรัตนา

9 ส.ค. 63
11 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63

ครูรุ่งนภา
ครูนุตประวีณ์
ครูอิศรา สีสัน

27 ธ.ค. 63
7 ก.พ. 64
มี.ค. 64
มี.ค. 64

ครูศิริวรรณ
ครูกัญชลี
ครูนุตประวีณ์
ครูนุตประวีณ์

ผู้รับผิดชอบ

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเบื้องต้นตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ
-นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ บิดา มารดา และครู
อาจารย์
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
- ร้อยละ 87 -การประเมิน - แบบประเมิน
- ร้อยละ 85
- ร้อยละ 90
- ร้อยละ 88

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเบือ้ งต้นตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
6.2 นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
6.3 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ บิดา มารดา และครู อาจารย์
6.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
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ชื่อโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แผนงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2, 8, 14 , 19
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริวรรณ เสนา
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 5,000 บาท
**************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมี ความพร้อม
ด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็น
หลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่ งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ รับความรู้ กระบวนการและ
ทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัท ธาในการพัฒ นา
คุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุ ตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่ าใช้จ่ายของผู้ ปกครอง โรงเรียน และชุมชน
ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาที่ เป็ น ประโยชน์ เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี
ประสิทธิภาพ
โรงเรียนวัดปทุมนายก เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้ง แต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 197 คน มีครูจำนวน 12 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่ งที่ได้รับคัดเลือกจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน
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2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกทุกคน ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม สามารถ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา และเตรียมความพร้อม
3.2 ผลผลิต
- นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- นั ก เรีย นมี ก ารพั ฒ นาด้ านสติ ปั ญ ญา ความฉลาดทางอารมณ์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี สามารถรู้ เท่ าทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80
- โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับความร่วมมือจากบ้าน วัด และหน่วยงานต่างๆ
4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการดำเนินงานและ
งบประมาณ
รวม
ระยะเวลา
การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ ปฏิบตั ิงาน
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค. 63
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์งาน
2. ขั้นดำเนินการ
5,000
5,000 มิ.ย. 63 เป็น
- ชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการ
เป็นต้นไป
- จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วม
- จัดทำ Timeline ของการดำเนินงาน
- ดำเนินงานตามแผนพัฒนางาน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
มี.ค. 64
4. สรุปและรายงานผล
มี.ค. 64
รวมงบประมาณ
5,000
5,000

***หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.อำไพพรรณ

และคณะครู
คณะครู

ครูศิรวิ รรณ
ครูศิริวรรณ
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5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

กระบวนการ

เครื่องมือที่ใช้

ระยะที่ 1 ติดตามการพัฒนา

1. การพัฒนาสถานที่และแหล่ง

1. แบบประเมินห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เรียนรู้2. การจัดทำแผนปฏิบัติ

2. แบบสำรวจความพึงพอใจของการจัดทำ

การ และการจัดทำหลักสูตร

แผนปฏิบัติการ และการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา

สถานศึกษา (ครู, ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง,
นักเรียน)

ระยะที่ 2 ติดตามการพัฒนา

1. การจัดทำแผนการเรียนรู้

1. แบบประเมินการจัดทำแผนการเรียนรู้ 2.

ด้านการส่งเสริมการศึกษา

2. การจัดบรรยากาศของ
ห้องเรียน

แบบประเมินห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้
3. แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้

3. การนิเทศการสอน
ระยะที่ 3 ติดตามการพัฒนา
ด้านการสร้างเครือข่ายและ การมี

1. การให้ความร่วมมือจากภาคี
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ส่วนร่วม

2. การพัฒนาด้านต่างๆ ของภาคี
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของภาคี ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 โรงเรียนมีสถานที่พร้อม สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
6.3 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
6.4 ภาคีทกุ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ เสนา)
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 บริการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่าง
เสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร รู้จักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง รักถิ่นฐานและความเป็น
ชาติไทย
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารสู่ความสำเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลให้มีความ
ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมครูเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญการใช้หลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
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การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 บริการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค
โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มี
ปัญหาทางด้านการเรียน
ครอบครัว สังคมและสุขภาพ
อนามัย
- เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง
- เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ตบช. 5, 10, 11
ช่วยเหลือพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์และสังคม
- นักเรียนทุกคนมีคณ
ุ ภาพ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี
- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง
ผลผลิต
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลส่งเสริม
และพัฒนาทุกด้าน
- ครูทุกคนปฏิบัติงานเรื่องระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่
ดีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
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กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร รู้จัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์

- เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
- เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบ
ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ผลลัพธ์
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ทุกคนรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ
ด้วยตนเอง
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ทุกคนเกิดทักษะและรู้จักกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
จำนวน 50 คน
ได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน
50 คน ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
จำนวน 50 คน
เกิดทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน
50 คน สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 1
ตบช. 1.4
มฐ. 3
ตบช. 3.1, 3.2, 3.4
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

2. โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านอนุบาล

- เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้
รักการอ่านและสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว
- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
และใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้
และเข้าใจได้

ผลลัพธ์
- นักเรียนมีความใฝ่รู้ รักการอ่านและ
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ร้อยละ 95
- นักเรียนมีความเข้าใจและใช้ภาษา
สื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
ร้อยละ 86
ผลผลิต
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 100

มฐ. 1
ตบช. 1.4
มฐ. 3
ตบช. 3.1, 3.2, 3.4

3. โครงการ
พัฒนาการดีด้วย
ศิลปะสร้างสรรค์

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
จิตนาการ
- เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้หลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ทุกคนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
จินตนาการ
- ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน
50 คน ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน
50 คน เกิดทักษะในการทำงาน

มฐ. 1
ตบช. 1.2-1.4
มฐ. 3
ตบช. 3.1, 3.2, 3.4
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. โครงการแหล่ง - เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหา
เรียนรู้นอก
ความรู้ด้วยประสบการณ์ตรงที่
สถานศึกษา
หลากหลาย

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาได้
มีโอกาสศึกษาจากประสบการณ์ตรง
- สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
จำนวน 50 คน ได้ไปศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้
- จัดพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 1
ตบช. 1.1-1.4
มฐ. 3
ตบช. 3.1, 3.2
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง รักถิ่นฐานและ
ความเป็นชาติไทย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

1. โครงการหนู
น้อยวิถีพุทธ

- เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและรู้
ผิดชอบชั่วดีสมวัยนักเรียน
- เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้

ผลลัพธ์
- นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 86 มี
วินัยและรู้ผิดชอบชั่วดีสมวัยนักเรียน
- นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 86
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
ผลผลิต
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100

มฐ. 1
ตบช. 1.2, 1.3
มฐ. 3
ตบช. 3.1, 3.2, 3.4

2.โครงการจิต
สาธารณะ
ระดับชั้นก่อน
ประถมศึกษา

- เพื่อให้นักเรียนเกิดนิสัยจิต
อาสา มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ
- เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการ
ทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้

ผลลัพธ์
- นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาได้
มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ และมีจิตอาสา
- ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
จำนวน 50 คน ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
จำนวน 50 คน เกิดทักษะในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
จำนวน 50 คน สามารถทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

มฐ. 1
ตบช. 1.3
มฐ. 3
ตบช. 3.1, 3.2, 3.4
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์พลังงาน และรู้จักดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
- นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คน
อื่นต่อไป
ผลผลิต
-นักเรียนทุกคนเรียนรู้วิธีประหยัด
พลังงานและให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม
-นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
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กลยุทธ์ที่ 4 บริหารสู่ความสำเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการประกัน - เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณภาพภายใน
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้าน
ผู้เรียน ที่ได้ระดับคุณภาพดี ให้
ได้ระดับคุณภาพดีมาก
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
-เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย มี
คุณภาพเพียงพอ
- เพื่อให้ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม
การดำเนินโครงการที่ส่งผล
พัฒนาคุณภาพให้นักเรียนมี
ความรู้ มีคุณธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็น
คนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- นักเรียนมีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึง ตบช. 10
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา เป็น
คนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ นำสื่อมาใช้อย่าง
หลากหลาย และวัดผลตามสภาพที่
แท้จริง
- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนวัดปทุมนายกใน
ระดับดีมาก
- นักเรียนมีผลพัฒนาการทางการเรียน
เหมาะสมตามวัยตามที่โรงเรียนกำหนด
ผลผลิต
- โรงเรียนพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทุกด้าน ได้รับคุณภาพดีมาก
ขึ้นไปทุกมาตรฐาน
- ผลพัฒนาการทางการเรียน
ของนักเรียนเหมาะสมตามวัย ระดับ 2.5
ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการการ - เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารแบบมีส่วน สถานศึกษา กรรมการที่
ร่วม
ปรึกษา กรรมการเครือข่าย
มีส่วนร่วมคิด วางแผน และ
พัฒนาสถานศึกษา

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพได้รับ ตบช. 9, 13, 14
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายและมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 86
ผลผลิต
- กระจายอำนาจการทำงานให้กับคณะ
ครู กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่
ปรึกษา กรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง
ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
ในกิจกรรมตลอดปี
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการที่ปรึกษา กรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแล
ให้มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการหนู
น้อยนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์
- นักเรียนร้อยละ 100 รู้จักประหยัด รู้จัก
ใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนทุกคนรับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 1
ตบช. 1.3
มฐ. 3
ตบช. 3.1, 3.2
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 เข้าร่วม
โครงการหนูน้อยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 100
2. โครงการเครื่อง - เพื่อให้นักเรียนเล่น ทำ
ผลลัพธ์
เล่นของหนู
กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่
- นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมกับผู้อนื่ ได้
ถูกต้องปลอดภัย
- นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการ - นักเรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ออกกำลังกาย และเล่นอย่าง – เล็ก
สร้างสรรค์
- นักเรียนรักการออกกำลังกาย
- นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรม
การเคลือ่ นไหว
ผลผลิต
- นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3
จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
- นักเรียนเล่นและทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้
- นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา
- นักเรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
- นักเรียนมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว
3. โครงการหนู
น้อยสุขภาพดี

- เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย ผลลัพธ์
สมวัย
- นักเรียนมีสุขภาพกายสมวัย
- เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยสมวัย - นักเรียนมีสุขนิสัยสมวัย
ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
- นักเรียนก่อนประถม 50 คน
มีสุขภาพกายและสุขนิสัยสมวัย

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 1
ตบช. 1.1, 1.3
มฐ. 2
ตบช. 2.4
มฐ. 3
ตบช. 3.2

มฐ. 1
ตบช. 1.1
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โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน
อาคารประกอบ ที่ปลอดภัย
สวยงาม สะอาด พร้อมใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
- เพื่อภูมิทัศน์ของโรงเรียน
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน เอื้อต่อสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี
- เพื่อให้นักเรียนรักโรงเรียน
มีความสุขกับการมาโรงเรียน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์
- อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความ
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 86
- ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น น่า
อยู่ น่าดู น่าเรียน เอื้อต่อการมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี
- นักเรียนรักโรงเรียน มีความสุขกับการมา
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86
ผลผลิต
- ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ฯ) ภายในอาคาร
เรียน อาคารประกอบ และรอบบริเวณ
โรงเรียน
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา ทาสี
ภายใน ภายนอกอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องน้ำ และรอบบริเวณโรงเรียน
5. โครงการนิเทศ - เพื่อให้ครูมีการจัดการเรียน ผลลัพธ์
ภายใน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
- ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
สำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการที่
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย
หลากหลาย
- เพื่อให้ครูจัดทำนวัตกรรมการ - ครูได้รับการนิเทศการสอนได้แลกเปลี่ยน
จัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำผลไปพัฒนาการ
เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ เรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับความสามารถ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ของผู้เรียน
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
- เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการ โครงการนิเทศภายใน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 2
ตบช. 11

มฐ. 2
ตบช. 5, 8
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน และนำผลไปพัฒนา
การเรียนการสอน
- เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมใน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
- ครูจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
- ครูเข้าร่วมในโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน ร้อยละ 100

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมครูเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญการใช้หลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

1. โครงการวิจัย - เพื่อให้ครูสามารถทำวิจัยใน
เพื่อพัฒนา
ชัน้ เรียนและนำไปพัฒนาการ
คุณภาพการศึกษา เรียนการสอนได้
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถทำโครงการ
ได้

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- ครูตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ตบช. 7
ในชั้นเรียน
- ครูมีความรู้ความเข้าใจและนำการวิจัยใน

2. โครงการพัฒนา - เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาให้
ครูสู่มืออาชีพ
มีคุณภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเรียนการสอน สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิทยฐานะและ
มาตรฐานตำแหน่ง

ผลลัพธ์
- ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเรียนการสอน สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐาน
ตำแหน่ง และมีความรู้ความสามารถสู่
มาตรฐานสากล

ชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน

- ครูมีงานวิจัยที่สามารถเสนอขอวิทย
ฐานะได้
ผลผลิต
- ครูทุกคนทำการวิจัย
ในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
- ครูร้อยละ 80 นำวิจัยในชั้นเรียนไป
พัฒนาการเรียนการสอน

มฐ. 2
ตบช. 5, 8, 12
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครูโรงเรียนวัดปทุม
นายกปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างครบถ้วน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
- ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกสามารถจัดทำ
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
- ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ครูผู้สอนอนุบาล
ผลผลิต
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปี
ละ 20 ชั่วโมง/คน ในหลักสูตรที่ตนเอง
ต้องการพัฒนา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
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ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 บริการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
อย่างเสมอภาค
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านผู้เรียน
ที่ได้ระดับคุณภาพดีและดีมาก
ให้ได้ระดับคุณภาพดีมาก
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย มี
คุณภาพเพียงพอ
- เพื่อให้ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม
การดำเนินโครงการที่ส่งผล
พัฒนาคุณภาพ ความรู้ มี
คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็นคนดี เป็นคน
เก่ง และมีความสุขให้นกั เรียน
มี

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- นักเรียนมีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึง ตบช. 10
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา เป็น
คนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ นำสื่อมาใช้อย่าง
หลากหลาย และวัดผลตามสภาพที่
แท้จริง
- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนวัดปทุมนายกใน
ระดับมาก
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าที่โรงเรียนกำหนด
ผลผลิต
- โรงเรียนพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทุกด้าน ได้รับคุณภาพดีมาก
ขึ้นไปทุกมาตรฐาน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง
กว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
ทุกสาระการเรียนรู้
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการระบบ - เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มี
การดูแลช่วยเหลือ ปัญหาทางด้านการเรียน
นักเรียน
ครอบครัว สังคมและสุขภาพ
อนามัย
- เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง
- เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ตบช. 5, 10, 11
ช่วยเหลือพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สติปญ
ั ญา อารมณ์และสังคม
- นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ มีสุขภาพ
กายที่ดี สุขภาพและสุขนิสัยที่ดี
- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง
ผลผลิต
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลส่งเสริม
และพัฒนาทุกด้าน
- ครูทุกคนปฏิบัติงานเรื่องระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่
ดีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
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กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร รู้จัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

- เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ให้สูงขึ้นกว่าฐาน
เดิมร้อยละ 5
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์
- นักเรียนชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
- นักเรียนชั้น ป.6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา
2562 ในทุกระดับชั้นผลผลิต
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ
ทุกคน
2. โครงการยก
- เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ผลลัพธ์
ระดับผลสัมฤทธิ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- นักเรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบ
ทางการเรียนกลุ่ม ของนักเรียนชั้น ป.3 ให้สูงขึ้นกว่าฐาน ระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ เดิมร้อยละ 3
คณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
คณิตศาสตร์
- เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ - นักเรียนชั้น ป.6 มีผลการทดสอบ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้น ป.6 ให้สูงขึ้นกว่าฐาน คณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
เดิมร้อยละ 3
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางการเรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการ
ในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทุกระดับชั้น 2562 ในทุกระดับชั้น
ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
ผลผลิต
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการทุก
คน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 1
ตบช. 1.1

มฐ. 1
ตบช. 1.1

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. โครงการ
ยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

- เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
นักเรียนชั้น ป.6 ให้สูงขึน้ กว่าฐานเดิม
ร้อยละ 5
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562

ผลลัพธ์
มฐ. 1
- นักเรียน ชั้น ป.6 มีผลการทดสอบ
ตบช. 1.1
ระดับชาติ (O-NET )ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึน้
กว่าฐานเดิมร้อยละ 5
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สูงขึน้ กว่าปีการศึกษา
2562 ในทุกระดับชั้น
ผลผลิต
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ
ทุกคน

4. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562
- เพื่อให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์และภูมิใจในความเป็นไทย

ผลลัพธ์
- นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์และภูมิใจในความเป็นไทย
ผลผลิต
- นักเรียนร้อยละ 85 มีความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์และภูมิใจในความเป็นไทย

มฐ. 1
ตบช. 1.1

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและ พลศึกษาของนักเรียนทุก
ระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562
- เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
- เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ผลลัพธ์
- นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์และภูมิใจในความเป็นไทย
ผลผลิต
- นักเรียนร้อยละ 85 มีความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์และภูมิใจในความเป็นไทย

6. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ

- เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
- เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นตัวแทน
แสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
- เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความชื่นชม
และเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์มากขึ้น
- เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
ศิลปะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากฐานเดิม

ผลลัพธ์
มฐ. 1
- นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถ ตบช. 1.1
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
- นักเรียนร้อยละ 40 เป็นตัวแทนแสดง
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
- นักเรียนร้อยละ 85 มีความรัก ความ
ชื่นชม และเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ผลผลิต
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100

มฐ. 1
ตบช. 1.1

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

- โรงเรียนวัดปทุมนายก มีความ
ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนสูงขึน้ จากฐานเดิมร้อยละ 5
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มาตรฐาน เฉลี่ย
ร้อยละ 75 ขึ้นไป

ผลผลิต
มฐ. 1
- นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วม
ตบช. 1.1
โครงการทุกระดับชั้น / ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนใน
กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยภาพรวมสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น ได้
มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 75
- นักเรียนร้อยละ 75 มีความตระหนัก
เห็นความสำคัญของการทำงาน ทำงาน
เป็น และรักการทำงาน

8. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

- เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้น ป.6
ให้สูงขึ้นกว่าฐานเดิมร้อยละ 3
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา
2562
- เพื่อยกระดับผลการทดสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลางของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4
และ ป.5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ให้สูงขึน้ กว่าฐาน
เดิมร้อยละ 3

ผลลัพธ์
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบ
ระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้นกว่าฐานเดิม
ร้อยละ 3
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา
2562 ในทุกระดับชั้น
- นักเรียนมีผลการทดสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลางของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4
และ ป.5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ให้สูงขึ้นกว่าฐานเดิม
ร้อยละ 3

มฐ. 1
ตบช. 1.1

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการทุก
คนโครงการทุกคน
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง รักถิ่นฐานและ
ความเป็นชาติไทย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
(คุณธรรมชั้นนำ)

- เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
- เพื่อให้นักเรียนเอือ้ อาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
- เพื่อให้นักเรียนยอมรับความ
คิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
- เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลผลิต
- จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 100
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 1
มฐ. 3
ตบช.1, 2, 17,
18
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เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล

- เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
และลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
- เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความ
พร้อมในทุกด้าน
- เพื่อให้โรงเรียนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็น
โรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มี
คุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ ยืน
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

3. โครงการ
เสริมสร้าง
ประชาธิปไตย

- เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง ผลลัพธ์
ประสงค์ด้านความรักชาติ ศาสน์ - นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
กษัตริย์และรักความเป็นไทย
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักความ
- เพื่อให้นักเรียนยอมรับความ เป็นไทย
คิดเห็นของผู้อื่น
- นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
- เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
- นักเรียนตระหนัก รู้รู้จักการเป็นผู้นำ
รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
ผู้ตามที่ดี
- เพื่อให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ผลผลิต
มฐ. 2
- นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
ตบช. 2, 8, 14,
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
19
- นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ความ
ฉลาดทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ
80
- โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ และได้รับความร่วมมือจากบ้าน
วัด และหน่วยงานต่างๆ
ผลลัพธ์
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกทุกคน
ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเป็นธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจ
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนา และเตรียมความ
พร้อม
มฐ. 1
มฐ. 3
ตบช. 1, 4
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โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และประเพณี
อันดีงาม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

พ่อแม่ และเป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การแสดงออกทางด้าน
ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย

- นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน
- นักเรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ผลผลิต
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกทุกคน
เข้าร่วมโครงการ
- โรงเรียนมีการดำเนินงานและพัฒนาตาม
กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
- เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
อันดีงามและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญู
กตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ บิดา
มารดา และครู อาจารย์
- เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์

ผลลัพธ์
มฐ. 1
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเบื้องต้นตาม ตบช. 1, 15
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ คิดเป็น
ร้อยละ 86
- นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม และเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อย
ละ 85
- นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ บิดา มารดา และครู อาจารย์
คิดเป็นร้อยละ 90
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 88
ผลผลิต
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถานบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี
อันดีงาม คิดเป็นร้อยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการ
โรงเรียนธนาคาร
วัดปทุมนายก

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ผลลัพธ์
มฐ. 1
ลักษณะนิสัยในการออมทรัพย์ - นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการออมทรัพย์ มฐ. 3
อย่างสม่ำเสมอ
ตบช. 1, 3
อย่างสม่ำเสมอ
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยด้านความ
- เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย
รับผิดชอบ
ด้านความรับผิดชอบให้กับ
- นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการ
นักเรียน
ที่ถูกต้อง
- เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้
- นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
หลักการบริหาร และการบริการ - นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรม ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ที่ถูกต้อง
ผลผลิต
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายกทุกคนเข้า
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ร่วมโครงการ ร้อยละ 100
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาในการทำกิจกรรม ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
6. โครงการเกษตร - เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลาง ผลลัพธ์
มฐ. 3
เพื่อชีวิตสู่ปรัชญา วันที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ - นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร
ตบช. 1, 3
เศรษฐกิจพอเพียง รับประทานทุกคน ทุกวัน ช่วย กลางวันทุกคน และลดภาวะทุพโภชนาการ
ลดภาวะทุพโภชนาการ
ของนักเรียนลงได้ คิดเป็นร้อยละ 95
- เพื่อให้ครู นักเรียน และ
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ผู้ปกครอง มีความรู้ ความ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหลัก
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับดี
ทางการเกษตร และนำไป
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ชีวิตประจำวันได้
- เพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัย
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
พื้นฐานการทำงาน และการ
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ปกครองและ
ประกอบอาชีพตามหลัก
ชุมชนนำไปทำต่อได้
เศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการ/กิจกรรม

7.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน ชุมชนในท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ

ผลผลิต
- นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายก จำนวน
188 คน ได้รับประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน ทุกวัน อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม
ลดภาวะทุพโภชนาการ
- โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง ที่สามารถนำไปเป็น
แบบอย่างของการปฏิบัติงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได้

- เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา
- เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทใน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วม
โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต โดยยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน
- เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน ให้มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
- เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพควบคู่
กับการฝึกประสบการณ์ตรง
ต่างๆ

ผลลัพธ์
มฐ. 3
- สถานศึกษามีคุณธรรมและความโปร่งใส ตบช.1 , 3, 4
ในการดำเนินงานต่าง ๆ
- ผู้เกี่ยวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต โดยยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ผลผลิต
- ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพควบคู่กับการฝึก
ประสบการณ์ตรงต่าง ๆ
- ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็น
ธรรม
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8.โครงการอนุรักษ์ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสา
พลังงานและ
นึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมให้กับนักเรียน
- เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจน
เป็นนิสัยที่ดีและขยายผลไปสู่
ผู้ปกครองและสังคม

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์
- ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวัด
ปทุมนายก มุ่งให้ความสำคัญในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสามารถ
นำไปใช้ได้จริง
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการอนุรักษ์
พลังงาน และรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้คนอื่น
ต่อไป
ผลผลิต
-นักเรียนทุกคนเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงาน
และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
-นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 3
ตบช. 2
ตบช. 4
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กลยุทธ์ที่ 4 บริหารสู่ความสำเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
- เพื่อให้นักเรียนและครูได้รับ
การดูแล ป้องกันจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหา
ทางสังคม และวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์
- นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลป้องกันจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม และ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่ งใช้ต่างๆ
ผลผลิต
- โรงเรียนจัดระบบการป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้
- โรงเรียนติดตั้งระบบตัดไฟลัดวงจร
อัตโนมัติ และเปลี่ยนสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้า
ใหม่
2. โครงการจัดซื้อ - เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุฝึก
ผลลัพธ์
วัสดุการศึกษาตาม สอน สอบ เพียงพอกับความ - โรงเรียน ครู นักเรียนมีวัสดุ สื่อ และ
หลักสูตรการจัด
ต้องการใช้ของครูและนักเรียน อุปกรณ์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาขั้น
ทุกคน
เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนตรงตามแผน
พื้นฐาน
- เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการ ปฏิรูปการศึกษา
ทำงาน การใช้งบประมาณที่ - การดำเนินงานจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ฝึก
ถูกต้องรวดเร็วมีคุณภาพ
สอน สอบ) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ตรวจสอบได้
โรงเรียน ครู และนักเรียน
ผลผลิต
- นักเรียนระดับประถมศึกษา และครู จำนวน
188 คน มีวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียน
การสอน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 2
ตบช. 11

มฐ. 2
ตบช. 10
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- การใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา
(ฝึก สอน สอบ) ตรงตามความต้องการของครู
และนักเรียน
3. โครงการจัดซื้อ
วัสดุการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย

4. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน

- เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุการ
เรียนการสอนเพียงพอกับ
ความต้องการใช้ของครูและ
นักเรียน
- เพื่อให้โรงเรียนมีการ
บริหารงบประมาณที่เป็น
ระบบถูกต้อง รวดเร็ว
ตรวจสอบได้

ผลลัพธ์
- เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สถานศึกษาสามารถจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ในระดับก่อนประถมศึกษาได้ตรงกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน
ผลผลิต
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน
50 คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
- เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และ ผลลัพธ์
คณะกรรมการมีความเข้าใจ - เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน ร่วมกิจกรรมกัน ความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
- เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครอง ทำให้ชุมชนสนใจและให้กับสนับสนุน
คณะกรรมการมีส่วนร่วมใน การศึกษา
การวางแผน ดำเนินการ จัด - เพื่อให้ชุมชนทราบการดำเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษา
ความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวของ
นักเรียนและโรงเรียนได้ทราบความ
เคลื่อนไหวของชุมชน
ผลผลิต
- โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อ
กัน และร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- บุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง
ของชุมชนและโรงเรียน

มฐ. 2
ตบช. 2.5

มฐ. 2
ตบช. 13, 14, 20
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
5. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน

- เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียนได้รับความรู้และ
ได้รับทราบข่าวสารความ
เคลือ่ นไหว การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
โรงเรียน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ
ข่าวสารของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
และทราบความรู้ด้านต่างๆ
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนทราบการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ การจัดการศึกษาและ
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีต่อกัน
ผลผลิต
- ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ
ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทราบ
การปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
6. โครงการ
- เพื่อจัดนิทรรศการผลงาน ผลลัพธ์
ปทุมนายกวิชาการ ของนักเรียนและครูผู้สอนทุก - นักเรียนและครูผู้สอนได้แสดงผลงานและ
ระดับชั้นในรอบปีที่ผ่าน
เผยแพร่ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
- เพื่อจัดกิจกรรมการ
- นักเรียนกล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ
แสดงออกของเด็กนักเรียนใน - นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา การศึกษาที่สูงขึ้น
- เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
ผลผลิต
นักเรียนและครูผู้สอนทุก
- นักเรียนทุกชั้นเรียนได้แสดงผลงานและ
ระดับชั้น
เผยแพร่ผลงานของตนเอง
- เพื่อยกระดับคุณภาพและ - นักเรียนร้อยละ 70 ได้ร่วมกิจกรรมการ
มาตรฐานการศึกษาของ
แสดงออกและแสดงบนเวที
ผู้เรียนให้สูงขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 80 มีการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของตนเอง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 2
ตบช. 13, 14

มฐ. 3
ตบช. 2, 3
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กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแล
ให้มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม

2. โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน
อาคารประกอบ ที่ปลอดภัย
สวยงาม สะอาด พร้อมใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
- เพื่อภูมิทัศน์ของโรงเรียน
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน เอื้อต่อสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี
- เพื่อให้นักเรียนรักโรงเรียน
มีความสุขกับการมาโรงเรียน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์
- อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความ
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 86
- ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น
น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน เอื้อต่อการมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
- นักเรียนรักโรงเรียน มีความสุขกับ
การมาโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86
ผลผลิต
- ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ฯ)
ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
รอบบริเวณโรงเรียน
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา ทาสี
ภายใน ภายนอกอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องน้ำ และรอบบริเวณ
โรงเรียน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก
ผลลัพธ์
ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง - นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและมีทัศนคติ
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ดีในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่
- เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเอง ถูกต้องและยั่งยืน ส่งผลให้มีสุขภาพกาย
ป้องกันและรักษาสุขภาพของ และสุขภาพจิตดี
ตน
- นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถ
แปรงฟันได้อย่างถูกวิธี

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 2
ตบช. 11

มฐ. 1
ตบช. 4, 11
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- นักเรียนทุกคนมีทัศนคติ และเจตคติ มี
สุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดใน
ช่องปาก และดูแลรักษาฟันได้อย่างดี
- คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ตระหนักในป้องกัน และดูแลตนเองให้
ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ผลผลิต
- นักเรียน และบุคลากรมีทักษะในการ
ดูแลรักษาสุขภาพและมีสุขภาพอนามัยที่
ดี
- โรงเรียนมีการดำเนินงานและพัฒนา
ตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แก่นักเรียน
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
3. โครงการ
ธนาคารขยะรี
ไซเคิล

- เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย
ในการทิ้งขยะ และแยกขยะ
- เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่าของขยะที่ยังมีประโยชน์
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เพื่อให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่

ผลลัพธ์
มฐ. 3
- ให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการคัดแยก ตบช. 2, 4
ขยะและการรัก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มภายใน
โรงเรีย น และชุ ม ชน และให้ ค วามรู้ที่
ถูกต้องเหมาะสม
- ช่วยลดปริมาณขยะและนำผลพลอย
ได้จากการตั้งธนาคารขยะมาช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับนักเรียน และตัง้ เป็น
กองทุนสนับสนุนการศึกษา
- เพื่อสร้างรูปแบบการจัดขยะที่มีส่วน
ร่วมของนักเรียนในการดำเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการ
สถาศึกษาสีขาว
ปอดาเสพติดและ
อบายมุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ดีของโรงเรียนในการร่วมกัน
รักษาความสะอาดและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

- โรงเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการ
ขยะและนำขยะบางส่วนไปรีไซเคิลเพื่อ
เพิ่มคุณค่า
ผลผลิต
- นักเรียนจำนวน 188 คน และ
บุคลากรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึก
มีความรู้ในการคัดแยกขยะ การช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
ชุมชน
- โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณ
ขยะ และฝึกนิสัยกับนักเรียนให้เกิด
ประโยชน์คุณค่าของวัสดุให้มีคุณค่า เพิ่ม
รายได้
- โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้นักเรียนปลอดจาก
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และ
สิ่งมอมเมา
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยง
ปฏิเสธ และรู้โทษภัยของยา
เสพติด สิ่งมอมเมา และเกมส์

ผลลัพธ์
มฐ. 1
- นักเรียนปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติ ตบช. 11
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขและห่างไกลยาเสพติด
- นักเรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ และ
หลีกเลีย่ ง ปฏิเสธ และรู้โทษภัยของยาเสพ
ติด สิง่ มอมเมาและเกมส์
ผลผลิต
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งนำไปสู่ทักษะชีวิต รู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด สิ่ง
มอมเมา เกมส์
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- นักเรียนร้อยละ 86 มีความรู้ความ
เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดประเภท
ต่างๆ
6. โครงการ
พัฒนาครูสู่มอื
อาชีพ

- เพื่อให้ครูโรงเรียนวัดปทุม
นายกได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเรียนการสอน สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิทยฐานะและ
มาตรฐานตำแหน่ง
- เพื่อให้ครูโรงเรียนวัดปทุม
นายกปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างครบถ้วน

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกได้รับการ
ตบช. 5, 8, 12
พัฒนาให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐาน
ตำแหน่ง และมีความรู้ความสามารถสู่
มาตรฐานสากล
- ครูโรงเรียนวัดปทุมนายกสามารถ
จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนด
- ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ครูผู้สอน
ผลผลิต
- ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อยปีละ 20 ชั่วโมง/คน ในหลักสูตรที่
ตนเองต้องการพัฒนา ร้อยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

7. โครงการวิจัย - เพื่อให้ครูสามารถทำวิจัยใน
เพื่อพัฒนา
ชัน้ เรียนและนำไปพัฒนาการ
คุณภาพการศึกษา เรียนการสอนได้
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถทำโครงการ
ได้

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- ครูตระหนักถึงความสำคัญของการ
ตบช. 7
วิจัยในชั้นเรียน
- ครูมีความรู้ความเข้าใจและนำการวิจัย
ในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน
- ครูมีผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สา
มารถำเสนอเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้
ผลผลิต
- ครูร้อยละ 100 สามารถทำการวิจัย
ในชั้นเรียนได้อย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น/เรื่อง
- ครูร้อยละ 100 นำวิจัยในชั้นเรียนไป
พัฒนาการเรียนการสอน

8. โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- นักเรียนมีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึง ตบช. 10
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา เป็น
คนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ นำสื่อมาใช้อย่าง
หลากหลาย และวัดผลตามสภาพที่
แท้จริง
- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนวัดปทุมนายกใน
ระดับมาก
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าที่โรงเรียนกำหนด

- เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้าน
ผู้เรียน ที่ได้ระดับคุณภาพดีและ
ดีมาก ให้ได้ระดับคุณภาพดีมาก
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย มี
คุณภาพเพียงพอ

210

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม
การดำเนินโครงการที่ส่งผล
พัฒนาคุณภาพให้นักเรียนมี
ความรู้ มีคุณธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็น
คนดี เป็นคนเก่ง และมี
ความสุข

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
- โรงเรียนพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทุกด้าน ได้รับคุณภาพดีมาก
และดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทุก
สาระการเรียนรู้

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมครูเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญการใช้หลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ผลลัพธ์
หลักสูตรโรงเรียนวัดปทุมนายก - โรงเรียนวัดปทุมนายกมีหลักสูตร
ท้องถิ่น พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2563
- โรงเรียนวัดปทุมนายกได้มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว พร้อมใช้ใน
ปีการศึกษา 2563
ผลผลิต
- จัดทำเอกสารปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นโรงเรียนวัดปทุมนายกจำนวน 8
ชุด
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
- นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. โครงการนิเทศ - เพื่อให้ครูมีการจัดการเรียนการ ผลลัพธ์
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย - ครูทุกคน มีการจัดการเรียนการสอน
ภายใน
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิค
- เพื่อให้ครูจัดทำนวัตกรรมการ วิธีการที่หลากหลาย
จัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การ - ครูได้รับการนิเทศการสอนได้แลกเปลีย่ น
เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำผลไป
ให้เหมาะสมกับความสามารถ พัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 86
ของผู้เรียน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน โครงการนิเทศภายใน ร้อยละ 86
และกัน และนำผลไป
พัฒนาการเรียนการสอน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ. 2
ตบช. 2

มฐ. 2
ตบช. 5, 8
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โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการ
ห้องสมุดโรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมใน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ผลผลิต
- ครูจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่ออุปกรณ์การเรียนและแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน ร้อยละ 86
- ครูเข้าร่วมในโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนร้อยละ 100

- เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
น่าใช้
- เพื่อจัดหนังสือและสื่อการ
สอนอื่นๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
แผนที่ สื่อเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
โดยมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็น
ระบบ
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนและผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าตามความสนใจและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล
ในการพัฒนาด้านสติปัญญา
อารมณ์และสังคมให้รู้จัก
เลือกใช้หนังสือและสื่อต่างๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

ผลลัพธ์
มฐ. 3
- โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตชีวา สถานที่ ตบช. 3, 6
น่าใช้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- โรงเรียนมีหนังสือ สื่อการเรียนการ
สอนต่างๆ ให้ดูและศึกษาค้นคว้าตาม
ความสนใจ
ผลผลิต
- ครูและนักเรียนทุกคนใช้ห้องสมุดเพื่อ
การอ่านและศึกษาค้นคว้าและสามารถใช้
หนังสือและสื่อต่างๆ ให้มีนิสัยรักการอ่าน
ใฝ่รู้พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- เพื่อให้ผู้เรียนเลือกอ่าน
หนังสือและสื่อต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณในการแสวงหา
ความรู้ ความเข้าใจ จินตนาการ
และความเพลิดเพลิน
4. โครงการ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
ส่งเสริมนิสัยรักการ อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
อ่าน
ตนเอง จากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้ง
คำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
- เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ได้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ผลลัพธ์
มฐ. 1
- ผู้เรียนร้อยละ 86 มีนิสัยรักการอ่าน ตบช. 2, 3
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว
- ผู้เรียนร้อยละ 86 มีทักษะในการอ่าน
ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
- ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ร้อยละ 86
- ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
- เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน นำเสนอผลงาน ร้อยละ 86
การเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ผลผลิต
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงออกตามความสามารถ
และความถนัด
- เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับภาค

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ผลลัพธ์
มฐ. 1
- ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มุ่งให้
ตบช. 2, 3
ความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะสามารถนำไปใช้ได้จริง
- ครู นักเรียนมีโอกาสแสดงผลงานทาง
วิชาการตลอดจนการร่วมกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันทักษะและความสามารถ
ทางด้านวิชาการ
- สามารถจัดนิทรรศการผลงานของ
นักเรียนให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนได้
เห็นความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา
ผลผลิต
- ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
วิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ร้อยละ 40
- โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีผลงานทางวิชาการเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันอย่างมีคุณภาพ

6. โครงการนิเทศ - เพื่อให้ครูมีการจัดการเรียน
ภายใน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย
- เพื่อให้ครูจัดทำนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การ

ผลลัพธ์
มฐ. 2
- ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ตบช. 5, 8
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย
- ครูได้รับการนิเทศการสอนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำผลไป
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน
- เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการ
สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน และนำผลไป
พัฒนาการเรียนการสอน
- เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมใน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

7. โครงการศึกษา - เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
แหล่งเรียนรู้นอก ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
สถานศึกษา
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
- เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
- เพื่อให้นักเรียนมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

พัฒนาการเรียนการสอน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการนิเทศภายใน
ผลผลิต
- ครูจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
ร้อยละ 86
- ครูมีส่วนร่วมในโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
มฐ. 1
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตบช. 2, 6
- นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ
ผลผลิต
- นักเรียน จำนวน 138 คน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8. โครงการ
- เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ กระบวนการคิด ทักษะอาชีพ
ทักษะชีวิต
และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ของนักเรียนให้สามารถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ในการ
อยู่ร่วมกัน อันจะนำไปสู่พื้นฐาน
การทำประโยชน์ให้แก่สังคมและ
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้

ผลลัพธ์
มฐ. 1
- นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตบช. 1, 3, 4, 16
กระบวนการคิด และทักษะการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มที่สามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ในการอยู่
ร่วมกัน อันจะนำไปสู่พื้นฐานการทำ
ประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตย
ผลผลิต
- นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งนำไปสู่ทักษะชีวิต

9. โครงการจัดซื้อ
จัดหา พัฒนา
ICT เพือ่ การ
เรียนรู้

- เพื่อให้นักเรียนและครู ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และ
อุปกรณ์ที่มีสภาพพร้อมใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างทั่วถึง

ผลลัพธ์
- นักเรียนและครูได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ในการเรียนรู้ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
ผลผลิต
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นส์พร้อมอุปกรณ์ไว้ใช้ใน
ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ

มฐ. 2
ตบช. 6
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ภาคผนวก
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