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ค ำน ำ 
 

  โรงเรียนวัดมหาการ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
การด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษากับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2563 – 2565 ของโรงเรียนวัดมหาการ และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่ก าหนดเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2565 โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ถั่วถึง ครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สรุปงบประมาณ/โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และการก ากับติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล 
  ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพเท่าเทียมกัน 
 
 
        
        (นางสาวสุภาพร บุญทวี) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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สำรบัญ 
 

 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป       

1.  ประวัติโรงเรียน      
2.  ท าเนียบผู้บริหาร      
3.  ท าเนียบบุคลากร     
4.  จ านวนนักเรียนและห้องเรียน 
5.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
6.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
7.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
7.  สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามกลยุทธิ์ 

ส่วนที ่2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  
1. การวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา  

ส่วนที ่3  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรคุณภำพสถำนศึกษำ  
 1.  วิสัยทัศน์  (Vision)  
 2.  พันธกิจ  (Mission)  
 3.  เป้าประสงค์  (Goal)   
 4.  กลยุทธ์ (Strategy)    
ส่วนที ่4  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2565 
  1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565 
           2. ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 
           3. ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
           4. การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ               
              2565 
           5. ตารางสรุปกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 
          6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 

  6.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
              6.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  6.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
              6.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที่ 5  กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล  
              - กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล  
               
ภำคผนวก  
              - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปีกำรศึกษำ 2565  
                โรงเรียนวัดมหำกำร 
              - กำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
              - คณะผู้จัดท ำ    
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ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

1.1 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดมหาการ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา อาศัยที่ธรณีสงฆ์     
วัดมหาการ จ านวนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร 
 โรงเรียนวัดมหาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2477 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต าบลระโนด 2 
(วัดมหาการ) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2522 ทางราชการได้ให้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา 2523 ทางราชการได้แยกห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มา
เรียนในวัดมหาการ ตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน  
  ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ผู้ปกครองนักเรียนได้เรียกร้องให้ทางราชการแยกโรงเรียน
เป็นเอกเทศ มติที่ประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ให้โรงเรียนวัดมหาการเป็นโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง โดยแต่งตั้งให้นายจ ารัส กิตยวัฒน์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
สถานศึกษา 
 ในการประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13/2532 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2532 โดยนายนิพนธ์  บุญญภัทโร ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้าน
มหาการเฉียงพง (สาขาวัดมหาการ) เป็นเอกเทศ ชื่อว่า โรงเรียนวัดมหาการ 
 ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั่งการ ที่ ศธ 1404/2533 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2533 ให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง (สาขาวัดมหาการ) เป็นเอกเทศ ชื่อว่าโรงเรียนวัดมหาการ ตั้งแต่
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 นายเกรียงศักดิ์  แก้วบุญ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกตามค าสั่ง 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 293/2534 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2534 
 วันที่ 20 มีนาคม 2535 นางสมใจ  พุทธวี มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนที่ 2 ตามค าสั่ง ส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 134/2535 
 วันที่ 19 มกราคม 2538 นายด ารงเกียรติ  ทัพชัย มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนที่ 3 ตามค าสั่ง 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 11/2538 
 วันที่ 15 มกราคม 2542 นายสนั่น เสิงขุดทด มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 4 
 วันที่ 20 มกราคม 2545 นายพึ่ง  วิเชียรบุตร มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 5 
 วันที่ 10 เมษายน 2546 นายประสงค์  โชติช่วง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 6 ตามค าสั่ง 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 94/2546 ลงวันที่ 3 เมษายน 2546 
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 วันที่ 29 ตุลาคม 2549 นายอดิศักดิ์  อาทิตยา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นคนที่ 7
ตามค าสั่ง ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 1 ที่ 434/2549 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2549 
 วันที่  4  ธันวาคม  2556  นางลักขณา  เสริมสุข  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาคนที่  8
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ที่ 467/2556  ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน  
2556 
 วันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.2558 นางประกอบ  พงษ์จนะ  ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2560  นางสุมิตตา   ช่วงชู    ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

วันที่ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุนันต์  ธีระบัญชร ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาที่ 
25/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน  นางสาวสุภาพร  บุญทวี ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดมหาการ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาที่ 4677/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

โรงเรียนวัดมหาการ เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 5 คน ชาย 1 คน หญิง 4 คน อายุเฉลี่ยของ
ข้าราชการครู 53 ปี ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 27 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน ชาย 23 คน 
หญิง 17 คน 
 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการ
ครู 53 ปี ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน ชาย 25 คน หญิง 18 คน 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 
42 ปี ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 51 คน ชาย 29 คน หญิง 22 คน 
           ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดมหาการ  มีข้าราชการครู 3 คน  หญิง 3 คนอายุเฉลี่ยของข้าราชการ
ครู 42 ปี ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 48 คน ชาย 29 คน หญิง 22 คน 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 
45 ปี  ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 23 ปี มีนักเรียน 51 คน ชาย 19 คน หญิง 31 คน 

ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดมหาการเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา คือ อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มี
นักเรียน 57 คน ชาย 26 คน หญิง 31 คน 
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ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดมหาการเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา คือ อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู    
4 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูอัตราจ้างรายเดือนเพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต     
1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน มีนักเรียน 54 คน ชาย 34 คน หญิง 20 คน 
 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนวัดมหำกำร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลำ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

14 

นายเกรียงศักดิ์  แก้วบุญ 
นางสมใจ  พุทธวี 
นายด ารงเกียรติ  ทัพชัย 
นายสนั่น  เสิงขุนทด 
นายจ ารัส  กิติยวัฒน์  (รักษาราชการแทน) 
นายพึ่ง  วิเชียรบุตร 
นายประสงค์  โชติช่วง 
นายอดิศักดิ์  อาทิตยา 
นางลักขณา  เสริมสุข 
นางประกอบ พงษ์จนะ ( รักษาราชการแทน) 
นางสุมิตตา  ช่วงชู ( รักษาราชการแทน) 
นางฐาลินี  หีมหมะ ( รักษาราชการแทน ) 
นายสุนันต์ ธีระบัญชร ผู้อ านวยการโรงเรียน
ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 (รักษาราชการแทน) 
นางสาวสุภาพร บุญทวี  

5 ก.ค. 2534 – 13 ม.ค. 2535 
20 ส.ค. 2535 – 14 พ.ย. 2537 
19 ม.ค. 2538 – 28 ก.ย. 2541 
15 ม.ค. 2542 – 19 ก.ค. 2545 
19 ก.ค. 2545 – 20 ม.ค. 2546 
20 ม.ค. 2546 – 10 เม.ย. 2546 
10 เม.ย. 2546 – 9 ต.ค. 2549 
30 ต.ค. 2549 – 2 ก.พ. 2555 
19  ธ.ค. 2556  -  2558 
4 ธ.ค. 2558 – 30 ต.ค.2560 
1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2563 
14 ต.ค. 2563 – 14 ม.ค. 2564 
 15 ม.ค. 2564 – 19 ตุลาคม 2564 
 
20 ต.ค. 2564  -    ปัจจุบัน 
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ท ำเนียบบุคลำกรโรงเรียนวัดมหำกำร 
 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง / วิทยฐำนะ 

เลขที่

ต ำแหน่ง 

วันที่เข้ำมำปฏิบัติ

รำชกำรในสถำนศึกษำ

ตำมค ำส่ัง 

1. นางสาวสุภาพร บุญทวี 

 

2. นางฐาลินี   หีมหมะ 

3. นางสาวพัชรา ยอดชุม 

4. นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 

5. นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 

6. นางอนงค์   บัวศรี 

7. นางณัฐฐาพร   มาแดง 

 

 

8. นายภูริภัทร ไฝทอง 

9. นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค 

   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   วิทยฐานะช านาญการ 

   ครู คศ.1 

   ครู คศ.1 

   ครู คศ.1 

   ครู คศ.1 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

 ครูอัตราจ้างรายเดือน   

แก้ปัญหาการศึกษาขาดแคลน

ครูขั้นวิกฤต 

  ครูอัตราจ้าง 

  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

2850 

 

2592 

2422 

2587 

 210 

- 

- 

 

- 

- 

- 

    1 ตุลาคม 2564 

 

   26 เมษายน  2564 

   15 มีนาคม   2564 

   15  มีนาคม  2564 

   15  มีนาคม  2564 

 

    

 

 

 

1 พฤศจิกายน 2561 

1.2 ทีต่ั้งโรงเรียน 

โรงเรียนวัดมหาการ  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1  ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90140   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตั้งอยู่ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่       
ระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีนักเรียนในปีการศึกษา 2564 จ านักเรียนทั้งหมด 54 คน มีผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูอัตราจ้างรายเดือนเพ่ือแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน  รวมทั้งหมด 9 คน 

 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา หมู่ที่ 1 และ

หมู่ 2 ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

1.3 จ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน 

  ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ดังนี้ 
 1)  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน 
 2)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
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ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกชำย – หญิง (ข้อมูล 25 มิถุนำยน 2564) 
 

ชั้นเรียน 
จ ำนวน 

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
อนุบาล 2 1 2 1        3 
อนุบาล 3 1 3 5 8 

รวม 2 5 6 11 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 3 7 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 1 7 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 7 3 10 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 4 2 6 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 2 4 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 3 9 

รวม 6 29 14 43 
รวมทั้งสิ้น 8 34 20 54 

 

1.4 ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชำเอก วิชำที่สอน 
ระดับชั้นที่

สอน 

1 นางสุภาพร  บุญทวี ศษ.ม การบริหารการศึกษา  

2 นางฐาลินี  หีมหมะ วท.บ. คณิตศาสตร์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ป.5 

3 นางสาวพัชรา  ยอดชุม วท.บ. เคมี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ป.6 

4 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ศศ.บ. ภาษาไทย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ป.5 

5 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อนุบาล 2 - 3 

6 นางอนงค์  บัวศรี ศษ.บ รัฐศาสตร์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ป.3 

7 นางณัฐฐาพร  มาแดง คบ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ป.1 

8 นายภูริภัทร  ไฝทอง วท.บ. วัสดุศาสตร์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ป.2 

9 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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1.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

 1.5.1 อาคารเรียนมี 1 หลัง 

   อาคารหลังที่ 1 แบบ สปช.105/27  จ านวน 8 ห้องเรียน 

   ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

   ใช้เป็นห้องสมุด 1 ห้อง และห้องพักครู 1 ห้อง 

 1.5.2 อาคารประกอบ 

   อาคารโรงอาหาร    จ านวน 1 หลัง 

   อาคารโรงรถ    จ านวน 1 หลัง 

   ส้วม     จ านวน 1 หลัง 

 1.5.3 อาคารยืมเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลระโนด 

   อาคารอนุบาล    จ านวน 1 หลัง 

1.6 ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร  

 1.6.1 ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

   1) คอมพิวเตอร์     จ านวน 6 เครื่อง 

      - ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน 1 เครื่อง 

      - ใช้ในงานบริหาร   จ านวน 1 เครื่อง 

   2) โทรทัศน์    จ านวน 3 เครื่อง 

 

 

 1.6.2 ห้องที่จัดไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม มีทั้งหมด 4 ห้อง (แบ่งพ้ืนที่จากห้องเรียน) ได้แก่ ห้องกิจกรรม 

สหกรณ์ร้านค้า ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องเสียงตามสาย 

 1.6.3 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามฟุตบอล อาคารอเนกประสงค์ ศาลาพักร้อน     

ลานไทร และสนามเด็กเล่น 
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1.7 จ ำนวนนักเรียนส ำเร็จปีกำรศึกษำ 2563 
  

ระดับชั้นที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้ศึกษำต่อระดับ
มัธยมศึกษำ 

หมำยเหตุ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 4  

1.8 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 1.8.1 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้น 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

ระดับประเทศ 

ด้านอ่านออกเสียง 58.00 75.02 74.14 

ด้านอ่านรู้เรื่อง 52.25 69.88 71.86 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 55.12 72.53 73.02 

 จากตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (RT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา    

ปีที่ 1 โดยภาพรวมทั้ง 2  ด้าน  มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่และค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน  

เฉลี่ยร้อยละ 55.12 และเมื่อพิจารณาในแต่ละค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน  พบว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ด้านการอ่าน

ออกเสียงคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ ค่าเฉลี่ยด้านอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 

55.25 
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กรำฟแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

 

1.8.2 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : 

NT)  ระดับชั้นประถมศึกษำ ปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

 จากตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา    

ปีที่ 3  โดยภาพรวมทั้ง 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่และค่าเฉลี่ย 

ระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน  เฉลี่ยร้อยละ 38.42  และเมื่อพิจารณาในแต่ละค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน  พบว่า  ค่าเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน  ด้านภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ ค่าเฉลี่ยด้าน

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 37.83 

 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

ระดับประเทศ 

ด้านภาษาไทย 39.00 46.59 43.97 

ด้านคณิตศาสตร์ 37.83 42.00 40.47 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 38.42 44.30 42.22 
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กรำฟแสดงผลกำรทดสอบควำมสำรถพื้นฐำนของนักเรียนระดับชำติ (NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3 ผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน( O-NET)  ระดับชั้น

ประถมศึกษำ ปีท่ี 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2561 49.06 26.25 25.00 39.38 
2562 40.85 25 29.00 34.65 
2563 - - - - 
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กรำฟแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน( O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษำ 

ปีท่ี 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.8.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



หน้าที่ 12  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

 จากตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่      

1 – 6 ปีการศึกษา 2563 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีคะแนนสูงที่สุด คือ ร้อยละ 76.90 และ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ร้อยละ 68.35 

กรำฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

    
 
1.8.5 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมจุดเน้น/ปรัชญำ/เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รอ้ยละของนักเรียนที่ผ่ำนแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 

เฉลี่ยรวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 100 100 100 100 100 100 100 

2.  ซื่อสัตย์ สุจริต 100 100 100 100 100 100 100 

3.  มีวินัย 100 100 100 100 100 100 100 

4.  ใฝ่เรียนรู ้ 100 100 100 100 100 100 100 

5.  อยู่อย่างพอเพียง 100 100 100 100 100 100 100 

6.  มุ่งมั่นในการท างาน 100 100 100 100 100 100 100 

7.  รักความเป็นไทย 100 100 100 100 100 100 100 

8.  มีจิตสาธารณะ 100 100 100 100 100 100 100 

 



หน้าที่ 13  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

1.9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำตำมกลยุทธ์ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ผ่ำนมำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย
/จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่   1  
พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรู้ สู่มำตรฐำน
กำรศึกษำ (ต่อ) 
 

โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
-กิจกรรมประเมิน/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางและความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
-กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
 
-กิจกรรมการวัดประเมินผลและ
ทดสอบประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน 

3,000 
 
 
 
(1000) 
 
 
 
(1000) 
 
 
(1000) 

 
 
 
 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

  
 
 
 

นักเรียนชั้น    
ป.1- ป.6 

 
 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
ร้อยละของผู้เรียนได้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี 
ร้อยละของผู้เรียนมีความ
พึงพอใจในการประเมิน
และทดสอบทางการเรียน 

 
 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้
เรียนรู้ตามความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการประเมิน
และทดสอบทางการเรียน 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และ
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 



หน้าที่ 14  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่   1  

พัฒนำผู้เรียนให้มี

ควำมรู้ สู่มำตรฐำน

กำรศึกษำ (ต่อ) 

 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มี
พัฒนำกำรครบทุกด้ำน 
-กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาของผู้เรียน 
 
-กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียน 
 
-กิจกรรมจัดหาจัดซื้อและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
 
  

20,000 
 
 
(3,000) 
 
 
(3,000) 
 
 
(5,000) 
 
 
 

 
 
 
 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

  
 
 
 

นักเรียนชั้น    
อ2-อ.3 

 
ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริม
สุขอนามัย 
ร้อยละของการจัดหา
จัดซื้อและผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียน 
 ได้รับการส่งเสริม
สุขอนามัย 
ร้อยละ 85 ของการ
จัดหาจัดซื้อและผลิต
สื่อการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

 

 

 



หน้าที่ 15  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหลง่เงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่   1  

พัฒนำผู้เรียนให้มี

ควำมรู้ สู่มำตรฐำน

กำรศึกษำ (ต่อ) 

 

-กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานและบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
 
 
-กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
-กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  

(3,000) 
 
 
 
 
(4,000) 
 
 
 
 
(2,000) 
 
 

 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
นักเรียนชั้น    

อ.2-อ.3 

ร้อยละของการเรียน
การสอนแบบ
โครงงานและบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 
 
ร้อยละของการ 
ทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมหนูน้อย
รักการอ่าน 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียน 
ได้รับการเรียนการสอน
แบบโครงงานแลบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่ได้ 
ทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
ที่ไก้เข้าร่วมกิจกรรม
หนูน้อยรักการอ่าน 

 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 

 

 

 



หน้าที่ 16  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่   1  

พัฒนำผู้เรียนให้มี

ควำมรู้ สู่มำตรฐำน

กำรศึกษำ (ต่อ) 

 

โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ  
 
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะสาระการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา  
 (8 กลุ่มสาระ) 
 
 
 
-กิกรรมการสอนซ่อมเสริม 
 
 
 
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

20,000 
 
 
 
(5,000) 
 
 
 
 
 
(3,000) 
 
 
 
(2,000) 
 

 
 
 
 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
 
 
 

นักเรียนชั้น    
ป.1-ป.6 

 
 
 
 
ร้อยละของการ
ส่งเสริมทักษะสาระ
การเรียนรู้สู่
มาตรฐานการศึกษา ( 
8 กลุ่มสาระ) 
 
ร้อยละของการ 
สอนซ่อมเสริม 
 
 
ร้อยละของการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

 
 
 
 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริม
ทักษะสาระการเรียนรู้
สู่มาตรฐานการศึกษา  
( 8 กลุ่มสาระ) 
 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการสอนซ่อม
เสริม 
 
ร้อยละ100 ของผู้เรียน
ได้รับการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 



หน้าที่ 17  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหม
ำย/จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่

ต้องกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่   1  

พัฒนำผู้เรียนให้มี

ควำมรู้ สู่มำตรฐำน

กำรศึกษำ (ต่อ) 

 

-กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
การวัดและประเมินผล 
 
 
 
-กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
 

(5,000) 
 
 
 
 
(2,000) 
 
 
 
 
(3,000) 
 
 
 
 
 
 

พ.ย 63-
ก.ย.64 

ครูและ 
นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ร้อยละของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัดและ
ประเมินผล 
 
 
ร้อยละของการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
ร้อยละของการเข้าใช้
ห้องสมุดของนักเรียน 

ร้อยละ100ของครูมี
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัด
และประเมินผล 
                                                   
ร้อยละ 100ของ
ครูผู้สอนได้จัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนที่สอน 
 
ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีการค้นคว้า
หาความรู้จากห้องสมุด
ของโรงเรียน 
 
 

ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม 



หน้าที่ 18  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่   1  

พัฒนำผู้เรียนให้มี

ควำมรู้ สู่มำตรฐำน

กำรศึกษำ (ต่อ) 

 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
-กิจกรรมพยาบาลน้อยใน
โรงเรียน 
 
 
 
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
-กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
 
-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10,000 
 
 
(5,000) 
 

 
 
 

(2,000) 
 
 
(1,000) 
 
(2,000) 
 

 
 
 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
 
 

นักเรียนชั้น    
ป.1-ป.6 

 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พยาบาลน้อยใน
โรงเรียน 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ 
ร้อยละของผู้เรียนที่
ร่วมกิจกรรมเงินออม 
ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการดูแลจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 
 
ร้อยละ90ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พยาบาลน้อยใน
โรงเรียน 
 
ร้อยละ90ของผู้เรียนที่
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ 
ร้อยละ90ของผู้เรียนที่
ร่วมกิจกรรมเงินออม 
ร้อยละ90ของผู้เรียนที่
ได้รับการดูแลจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม 



หน้าที่ 19  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีทักษะในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สู่มืออำชีพ  

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนำ

ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ให้มี

ทักษะในกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้สู่

มืออำชีพ  

 

โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 
 
-กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8,000 
 
 
 
(4,000) 
 
 
 
 
 
 
(4,000) 
 
 

 
 
 
 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
 
 
 
ครูและบุคลากร 

 
 
 
 
ร้อยละของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผ่าน
การอบรมและพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
 
ร้อยละของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรได้
เข้าร่วมศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
ร้อยละ80 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ผ่านการอบรมและ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
ร้อยละ100 ของ
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรได้เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 



หน้าที่ 20  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่  4  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเน้นกำรปฏิบัติตนตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่  4  
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และเน้น
กำรปฏิบัติตนตำม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

โครงกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
โรงเรียน 
 
-กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณ
การโรงเรียนวิถีพุทธในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
-กิจกรรมไปวัดวันพระ 
 
 
-กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 

10,000 
 
 
 
(1,000) 
 
 
(3,000) 
 
 
 
(5,000) 
 
 
 

 
 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 
 
ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการเรียนการ
สอนบูรณาการ
โรงเรียนวิถีพุทธใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมไปวัดวัน
พระ 
ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
 

 
 
ร้อยละ100 ของผู้เรียน
ได้รับการเรียนการสอน
บูรณาการโรงเรียนวิถี
พุทธในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
 
ร้อยละ85 ของผู้เรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไป
วัดวันพระ 
ร้อยละ85 ของผู้เรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรม 
 

 
 
ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจากไม่สามารถจัด
กิจกรรมการรวมกลุ่มได้
ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด
19 

 

 



หน้าที่ 21  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่  4  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเน้นกำรปฏิบัติตนตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่  4  
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และเน้น
กำรปฏิบัติตนตำม
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
-กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 
 
 

 
 (1,000) 
 

 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 
ร้อยละ100ของ
ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 

 
ร้อยละ100ของผู้เรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 
 
 

 
ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจากไม่สามารถจัด
กิจกรรมการรวมกลุ่มได้
ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด
19 
 

 

 

 

 



หน้าที่ 22  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่  5  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะอำชีพ บนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่

ต้องกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่  5  

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

ทักษะอำชีพ บน

พืน้ฐำนหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

โครงกำรจำกท้องถิ่นสู่เศษฐกิจ
พอเพียง 
 
-กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวใน
แปลงและกระถางพลาสติกพร้อม
ปุ๋ยหมักจากหญ้า 
 
 
-กิจกรรมการปลูกพืชในกระถาง
และขยายพันกล้าไม้ในถุงด า 
 
 

2,000 
 
 
 
(1,000) 
 
 
 
(1,000) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
 
 

นักเรียนชั้น  
ป.1-ป.6 

 
 
 
ร้อยละของผู้เรียน
สามารถปลูกพืชสวน
ครัวในแปลงและ
กระถางได้ตามข้ันตอน 
 
ร้อยละของผู้เรียน
สามารถขยายพันธ์กล้า
ไม้ประดับเพื่อจ าหน่าย
มีรายได้ระหว่างเรียน 

 
 
 
ร้อยละ80 ของผู้เรียน
สามารถปลูกพืชสวน
ครัวในแปลงและ
กระถางได้ตาม
ขั้นตอน 
ร้อยละ50 ของผู้เรียน
สามารถขยายพันธ์
กล้าไม้ประดับเพ่ือ
จ าหน่ายมีรายได้
ระหว่างเรียน 
 

 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

 



หน้าที่ 23  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำสถำนศึกษำ และบริหำรจัดกำรโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ/

แหล่งเงิน 
ระยะเวลำ 

กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่

ต้องกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำ

สถำนศึกษำ และ

บริหำรจัดกำรโดย

ทุกภำคส่วนมีส่วน

ร่วม  

 

โครงกำรประกันคุณภำพผู้เรยีน
ในสถำนศึกษำ 
 

2,000 
 
 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
ครูและบุคลากร

ทุกคน 

 
 
ร้อยละของโรงเรียนได้
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

 
 
รอ้ยละ85 ของ
โรงเรียนได้
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 

 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โครงกำรบริหำรกำรเงินพัสดุ 
-กิจกรรมการจัดท าระบบบัญชี
งานการเงิน 
 
-กิจกรรมจัดท าระบบบัญชีงาน
พัสดุ 
 
 

28,000 
(1,500) 
 
 
(1,500) 
 
 
 
 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 

 
ครูการเงินบัญชี
และพัสดุ 

 
ร้อยละของโรงเรียนได้
จัดท าระบบบัญชีงาน
การเงิน 
 
ร้อยละของโรงเรียนได้
จัดท าระบบบัญชีงาน
พัสดุ 
 

 
ร้อยละ90ของ
โรงเรียนได้จัดท า
ระบบบัญชีงาน
การเงิน 
ร้อยละ90ของ
โรงเรียนได้จัดท า
ระบบบัญชีงานพัสดุ 
 

 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 



หน้าที่ 24  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำสถำนศึกษำ และบริหำรจัดกำรโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลำ กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำ

สถำนศึกษำ และ

บริหำรจัดกำรโดย

ทุกภำคส่วนมีส่วน

ร่วม  

 

-กิจกรรมซ่อมแซมและจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

(25,000) 
 

 
 

พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
 
ครูและบุคลากร

ทุกคน 

 
ร้อยละของโรงเรียน
ได้ซ่อมแซมและ
จัดหาจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

 
ร้อยละ90 ของ
โรงเรียนได้ซ่อมแซม
และจัดหาจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 

 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ 
 
-กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียนเพื่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 
 

35,000 
 
 
 
(5,000) 
 
 

พ.ย 63-
ก.ย.64 

ครูและ 
นักเรียนชั้น  
ป.1-ป.6 

 
 
 
 
ร้อยละของห้องเรียน
ที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาเพ่ือกา
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
ร้อยละ100ของ
ห้องเรียนมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือกาส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 



หน้าที่ 25  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำสถำนศึกษำ และบริหำรจัดกำรโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลำ กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่  6  

พัฒนำสถำนศึกษำ 

และบริหำรจัดกำร

โดยทุกภำคส่วนมี

ส่วนร่วม  

 

 

-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 
 
 
 
-กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมโรงอาหารสะอาด
นักเรียนปลอดภัย 

 (18,000) 
 
 
 
 
(5,000) 
 
 
 
 
 
 
(5,000) 

 
 
 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
 

ครูและ 
นักเรียนชั้น ทุก

ระดับชั้น 

ร้อยละของโรงเรียนมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียน 
 
 
ร้อยละของโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 
 
ร้อยละของโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมโรง
อาหารสะอาด
นักเรียนปลอดภัย 

ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 
 
ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 
ร้อยละ80 ของโรง
อาหารที่ได้รับการจัด
กิจกรรมโรงอาหาร
สะอาดนักเรียน
ปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำสถำนศึกษำ และบริหำรจัดกำรโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลำ กลุ่มเป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำ

สถำนศึกษำ และ

บริหำรจัดกำรโดย

ทุกภำคส่วนมีส่วน

ร่วม  

 

 

-กิจกรรมสุขาภิบาลห้องน้ าห้อง
ส้วม 
 

(3,000) พ.ย 63-
ก.ย.64 

ครูและ 
นักเรียนชั้น ทุก

ระดับชั้น 

ร้อยละของพัฒนา
ห้องน้ าห้องส้วม 

ร้อยละ80 ของ
โรงเรียนมีการพัฒนา
ห้องน้ าห้องส้วม 

 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 2  

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2  

กำรวิเครำะห์สถำนภำพของสถำนศึกษำ 

  โรงเรียนวัดมหาการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 มีภารกิจในการจัด
การศึกษาเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาการศึกษาด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค 
SWOT (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์สถำนภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
  โอกำส (Opportunities) 

  1. องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือส่งเสริมและ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจั ด

การศึกษาของโรงเรียน 

3. เทคโนโลยี นวัตกรรมมีความทันสมัย ราคาถูก สามารถจัดหามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 

  4. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลายที่เก่ียวกับ อาชีพและภูมิปัญญา 

5. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสามารถพัฒนาครู 

6. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในระบบ online 

7. มีองค์กร /เครือข่ายจากภายนอก ให้การส่งเสริมในการเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่

บุคลากร 

  8. สื่อ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัย 

  9. มีสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

  อุปสรรค (Threats) 

  1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มีรายได้น้อย ไม่มีเวลาในการอบรมดูแลบุตรหลาน 

  2. นโยบายจากรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัดเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความต่อเนื่อง 

3. สภาพสังคมเทคโนโลยีท าให้นักเรียนเข้าถึงสื่อท่ีไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 

  4. ปัจจัยทางสังคมมีความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตและแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น 

  5. อตัราการเคลื่อนย้ายของผู้ปกครองของผู้เรียน 

  6. อัตราการหย่าร้างของผู้ปกครองมีแนวโน้มสูง ผู้เรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อุปการะอ่ืน 
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  7. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย 

  8. ผู้รับบริการขาดความรู้ ความเข้าใจในชั้นตอนการท างานของสถานศึกษา  

กำรวิเครำะห์สถำนภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
  จุดแข็ง (Strengths) 

  1. โรงเรียนให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 

และต่อเนื่อง 

2. บุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. เป็นโรงเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษา 

พอเพียง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีนวัตกรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมี 

รูปแบบการจัดการประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย 

  5. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O NET) ค่าเฉลี่ยรวมสูง 

กว่าระดับประเทศ 

  6. ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

7. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับบริการเข้าเรียน 100 % โดยการประสานความร่วมมือ 

จากชุมชน 

  8. ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา ส่งเด็กเข้าเรียนทุกคน 

9. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเสียสละ มีจิตอาสา มีความสามัคคี

ท างานเป็นทีม ทุ่มเทและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

10. สถานที่ท างานเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

11. มีโครงสร้างการบริหารงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

12. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

13. ผู้บริหารมีนโยบายที่ดีในการบริหารงาน 

  จุดอ่อน (Weaknesses) 

  1. ขาดอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียน  

 2. งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

4. นักเรียนยังขาดทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิด วิเคราะห์ การ

สื่อสารการคิดค านวณ 

  5. การพัฒนาครูขาดความต่อเนื่อง และเป็นระบบ เน้นการฝึกอบรม รายบุคคล ขาดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันในการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ 

  6. ครู ผู้บริหาร บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้อง 

  7. ครูไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

8. อัตราการออกกลางคันสูง 

9. ผู้เรียนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

10. โรงเรียนขาดการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถ

เป็นอาชีพและสร้างรายได้ 

ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  ( STEP) โรงเรียนวัดมหำกำร สพป.สงขลำ เขต 1 

รำยกำรปัจจัย น้ ำหนัก คะแนนเฉลี่ย 
น้ ำหนักคะแนน

เฉลี่ย สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

สภำพแวดล้อมภำยนอก โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

S 0.3 2.02 -1.61 0.61 -0.48 0.12 

T 0.2 1.94 -1.42 0.39 -0.28 0.10 

E 0.15 1.53 -0.97 0.23 -0.15 0.08 

P 0.35 1.97 -1.75 0.69 -0.61 0.08 

รวม 1.00     1.91 -1.53 0.39 
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ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน( 2S4M) 
โรงเรียนวัดมหำกำร สพป.สงขลำ เขต 1 

รำยกำรปัจจัย น้ ำหนัก คะแนนเฉลี่ย 
น้ ำหนักคะแนน

เฉลี่ย สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

สภำพแวดล้อมภำยใน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 0.25 2.43 -1.98 0.61 -0.50 0.11 

S2 0.13 1.82 -1.18 0.24 -0.15 0.08 

M1 0.17 1.86 -1.83 0.32 -0.31 0.01 

M2 0.15 0.00 -4.00 0.00 -0.60 -0.60 

M3 0.1 3.78 0.00 0.38 0.00 0.38 

M4 0.2 2.28 -1.28 0.46 -0.26 0.20 

รวม 1.00     1.99 -1.82 0.18 
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ภำพแสดงกำรวิเครำะห์  SWOT 

 จากภาพ  โรงเรียนวัดมหาการมีสถานภาพอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (Stars)  ซึ่งหมายถึง โรงเรียน         

มีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ เหมาะต่อการขยายงาน  

สร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนต่อไป  
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ส่วนที่ 3 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรคุณภำพสถำนศึกษำ 
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โรงเรียนวัดมหำกำร แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น  4 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุม่บริหารงานวิชาการ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

  ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร / เทคนิคกำรบริหำรแบบ  กำรมีส่วนร่วมโดยก ำหนด ปรัชญำ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 
ปรัชญำโรงเรียน 

“วิชาการดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสุขภาพ” 

 
อัตลักษณ์ 

 
“ ไหว้  ทักทาย  ให้เกียรติด้วยรอยยิ้ม” 

 
เอกลักษณ์ 

 
“ มารยาทงาม  ปลูกฝังการอบรม ” 

 
สีประจ ำโรงเรียน 

 
“  สีส้ม – ด า ” 

  สีส้ม หมายถึง  ความรู้  ความใฝ่ฝัน 
                     สีด า หมายถึง  ความเข้มแข็ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 35  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

ตรำโรงเรียน 
 

 
 

ชื่อโรงเรียน 
 

ชื่อภาษาไทย  วัดมหาการ     ตัวย่อ  ว.ก. 
ชื่อภาษาอังกฤษ  WatmahaKarn  School ตัวย่อ  M.H.K 
 

วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ใส่ใจคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมน าศาสตร์
พระราชา พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

พันธกิจ 

 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลั กปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา 
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เป้ำประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด ารงชีวิต ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

 2. ผู้เรียนก่อนระดับประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย        

มีความสามารถทางด้านวิชาการ มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 4. ผู้เรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย       

และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนวัดมหำกำร  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 

ประมำณกำรรำยรับ 

  1. ยอดยกมำจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 1.1 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  - เงินอุดหนุนรายหัว    จ านวน 88,402.70  บาท 

 1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  29,904.86 บาท 

 1.3 เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน  35,092.12 บาท 

 2. เงินที่คำดว่ำจะได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 2.1 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  - เงินอุดหนุนรายหัว ระดับก่อนประถม  จ านวน  24,200 .00 บาท 

    ( 1,700 บาท + 500 บาท ) x 11 คน 

  - เงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา  จ านวน  103,200.00 บาท 

    ( 1,900 บาท +500 บาท ) x 43 คน 

  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน     25,370.00 บาท 

 2.2 เงินรายได้สถานศึกษา 

  - การระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา   จ านวน  125,000.00 บาท 

    รวมประมำณรำยรับทั้งสิ้น 431,169.68 บำท 

ประมำณกำรรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 1. งบส ารองจ่าย (กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน กะทันหัน/อื่นๆ) จ านวน   10,894.82 บาท 

 2. ค่าสาธารณูปโภค     จ านวน   15,000.00 บาท 

 3. ค่าวัสดุส านักงาน     จ านวน  20,000.00 บาท 

 4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม   

  4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ   จ านวน  147,200.00 บาท 

  4.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ   จ านวน     8,500.00 บาท 

  4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล   จ านวน   68,500.00 บาท 

  4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป   จ านวน  161,000.00 บาท 

     รวมประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 431,094.82 บำท
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ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนวัดมหำกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 
 

 

ที ่ รำยกำร 
เงินอุดหนุน

รำยหัว 

เงินกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 

เงินรำยได้

สถำนศึกษำ 

รวมเงินที่

จัดสรร 
คิดเป็นร้อยละ 

1 งบส ารองจ่าย 10,802.70 - 92.12 10,894.82 3 

2 ค่าสาธารณูปโภค 15,000.00 - - 15,000.00 3 

3 ค่าวัสดุส านักงาน 20,000.00 - - 20,000.00 5 

4 

ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      

4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ จ านวน 7 โครงการ 102,000.00 45,200.00 - 147,200.00 34 

4.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ 8,500.00 - - 8,500.00 2 

4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 3 โครงการ 8,500.00 - 60,000.00 68,500.00 16 

4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน 7 โครงการ 51,000.00 10,000.00 100,000.00 161,000.00 37 

 รวมทั้งสิ้น 215,802.70 55,200.00 160,092.12 431,094.82 100 
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กำรจัดสรรงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนวัดมหำกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 
 

 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรมพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 
เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมงบประมำณที่
จัดสรร 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองความ

ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
15,000.00 - - 15,000.00 

2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 14,000.00 - - 14,000.00 
3 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
45,000.00 17,200.00 - 62,200.00 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

20,000.00 - - 20,000.00 

5 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

- 20,000.00 - 20,000.00 

6 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ 8,000.00 - - 8,000.00 
7 โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีเดินทางไกล

ลูกเสือส ารอง 
- 8,000.00 - 8,000.00 

 รวม 7 โครงกำร 102,000.00 45,200.00  147,200.00 
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ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรมพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 
เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมงบประมำณที่
จัดสรร 

ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
8 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 8,500.00 - - 8,500.00 
 รวม 1 โครงกำร 8,500.00 - - 8,500.00 

      
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

9 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7,500.00   7,500.00 
10 โครงการนิเทศภายใน 1,000.00   1,000.00 
11 โครงการจ้างครู   60,000.00 60,000.00 

 รวม 3 โครงกำร 8,500.00 - 60,000.00 68,500.00 
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
12 โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 30,000.00 - - 30,000.00 
13 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,000.00 - - 8,000.00 
14 โครงการรับนักเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษา 2,000.00 - - 2,000.00 
15 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 5,000.00 10,000.00 - 15,000.00 
16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000.00 - - 5,000.00 
17 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และผู้ปกครอง 
1,000.00 - - 1,000.00 

18 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ า-หอ้งส้วม - - 100,000.00 100,000.00 
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ที ่ โครงกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรมพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 
เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมงบประมำณที่
จัดสรร 

 รวม 7 โครงกำร 51,000.00 10,000.00 100,000.00 161,000.00 
 รวมทั้งสิ้น 170,000.00 55,200.00 160,000.00 385,200.00 
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ตำรำงสรุปกลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร/งบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 โรงเรียนบ้ำนวัดมหำกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 
 

 

 

กลยุทธ์โรงเรียน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

รวม อุดหนุน 
รำยหัว 

เรียนฟรี อปท. 
รำยได้

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

1. โครงการการพัฒนาหลักสูตร
ให้สนองความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมจัดท าประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น 

5,000 - - - 5,000 

2. กิจกรรมการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

5,000 - - - 5,000 

3. กิจกรรมการวัดประเมินผล
และทดสอบประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอน 

5,000 - - - 5,000 

 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
และการส่งเสริมสุขภาพ                          

5,000 - - - 5,000 

2. กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม                                           1,000 - - - 1,000 
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

รวม อุดหนุน 
รำยหัว 

เรียนฟรี อปท. 
รำยได้

สถำนศึกษำ 

 

 
 

3. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้าน 
ทุนการศึกษา)                             

1,000 - - - 1,000 

4. กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1,000 - - - 1,000 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. กิจกรรมไปวัดวันธรรม
สวนะ 

1,000 - - - 1,000 

 2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมครูและนักเรียนสู่
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 

2,000 - - - 2,000 

3. กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2,000 - - - 2,000 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

1. โครงการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา 
(8 กลุ่มสาระ) 

5,000 - - - 5,000 

2. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 5,000 - - - 5,000 



หน้าที่ 45  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

รวม อุดหนุน 
รำยหัว 

เรียนฟรี อปท. 
รำยได้

สถำนศึกษำ 

 

 3. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

5,000 - - - 5,000 

4. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 5,000 - - - 5,000 
5. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 5,000 - - - 5,000 
6. กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ MHK - 9,200 - - 9,200 

 7. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5,000 8,000 - - 13,000 

 8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดหาและ
ผลิตสื่อ/นวัตกรรม 

5,000 - -  5,000 

 9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 

5,000 - - - 5,000 

 10.กิจกรรมกีฬาและดนตรี 5,000 - - - 5,000 
2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
ให้มีพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 

1. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาของผู้เรียน 

4,000 - - - 4,000 

2. กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียน
ปฐมวัย 

1,000 - - - 1,000 
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

รวม อุดหนุน 
รำยหัว 

เรียนฟรี อปท. 
รำยได้

สถำนศึกษำ 

 

 
 

3. กิจกรรมจัดหาจัดซื้อและ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

5,000 - - - 5,000 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงานและบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

3,000 - - - 3,000 

5. กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

4,000 - - - 4,000 

6. กิจกรรมหนูน้อยรักหนังสือ 2,000 - - - 2,000 
3. โครงการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) 

1. กิจกรรมการผลิตสื่อ ใบ
งาน ใบความรู้ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางไกล 

- 12,000 - - 12,000 

 2. กิจกรรมให้ความรู้และ
ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19) 

- 8,000 - - 8,000 

 4. โครงการเข้าค่ายพักแรม 1. กิจกรรมค่ายพักแรม - 8,000 - - 8,000 
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

รวม อุดหนุน 
รำยหัว 

เรียนฟรี อปท. 
รำยได้

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. กิจกรรมอบรม ประชุม 
และสัมมนา 

1,000 - - - 1,000 

2. กิจกรรมศึกษา ดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6,500 - - - 6,500 

2. โครงการนิเทศภายใน 1. กิจกรรมการนิเทศภายใน 1,000 - - - 1,000 
3. โครงการจ้างครู 1. กิจกรรมการจ้างครู - - - 60,000 60,000 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน - 9,485 - - 9,485 
2. ค่าหนังสือเรียน - 33,229 - - 33,229 
3. คา่เครื่องแบบนักเรียน - 18,780 -  18,780 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 

- 25,370 - - 25,370 

2. โครงการรับนักเรียนสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 

1. กิจกรรมการรับนักเรียน 2,000 - - - 2,000 

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้
งานได้ 

2,000 - - - 2,000 
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

รวม อุดหนุน 
รำยหัว 

เรียนฟรี อปท. 
รำยได้

สถำนศึกษำ 

 

 2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยีส าหรับท า
กิจกรรมการเรียนการสอน  

1,000 - - - 1,000 

3. กิจกรรมจัดซื้อและพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
ส าหรับท ากิจกรรมการ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

2,000 10,000 - - 12,000 

4. โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

1. กิจกรรมอาหารกลางวัน 

ส าหรับเด็กนักเรียน 
- - 252,000 - 252,000 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการศึกษาวิถีใหม่ 

1. โครงการฝึกอาชีพเสริม
รายได้ 

1. กิจกรรมปลูกพืชสวนครัว
ในแปลงและในกระถาง
พลาสติกพร้อมท าปุ๋ยหมักจาก
หญ้า 

4,000 - - - 4,000 

2. กิจกรรมการท าขนม 4,000 - - - 4,000 
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

รวม อุดหนุน 
รำยหัว 

เรียนฟรี อปท. 
รำยได้

สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

1. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1.กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

14,000 - - - 14,000 

2. โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารงานงบประมาณ 

1. กิจกรรมการจัดท าระบบบัญชีงาน
การเงินและงานพัสดุ 

4,500 - - - 4,500 

2. กิจกรรมการจัดท าแผนและสรุปผล
การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

4,000 - - - 4,000 

3. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อม 

1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี
ยิ่งขึ้น 

5,000 - - - 5,000 

2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 

15,000 - - - 15,000 

3. กิจกรรมโรงอาหารสะอาด นักเรียน
ปลอดภัย 

5,000 - - - 5,000 

4. โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง 

1. กจิกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

500 - - - 500 

2. กิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครอง 500 - - - 500 
5. โครงการปรับปรุงพัฒนา
ห้องน้ า ห้องส้วม 

1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา ห้องน้ า 
ห้องส้วม 

- - - 100,000 100,000 
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แผนงำน/โครงกำร 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
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โครงกำร     การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางณัฐฐาพร   มาแดง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์       กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองมำตรฐำน        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนและท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 บัญญัติให้การจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมาตรา 22 การจัดการ
เรียนรู้ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานกระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพและมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกคนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 2.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.6 เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  

1) สถานศึกษาร้อยละ 80 มีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
  2) ครูร้อยละ 85 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

3) สถานศึกษาร้อยละ 80 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
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จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
  4) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี 
  5)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

6) ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
1) สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
2) ครไูด้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
3) สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 

ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี 
5) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง 
6) ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดท าประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                              
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     - ประชุมชี้แจงคณะครู   
     - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
     - วางแผนการด าเนินงาน 
     - ด าเนินการตามแผนงาน /โครงการโดยใช้
กิจกรรม ดังนี้  จัดท าหลักสูตรสาระ คู่มือวัดผลและ
ประเมินผล  
     - น าหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน 
     - นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน/ให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อพบปัญหาในการ
ด าเนินงาน  
     - ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่น 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 
 
 
 

 
 
             
 
             

นางณัฐฐาพร  มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี หีมหมะ 
นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์  บัวศรี 
นายภูริภัทร   ไฝทอง 
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
     - สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  ร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
     -  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   
     -  ส่งแผนการเรียนรู้ต่อครูวิชาการ 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา      ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมการวัดประเมินผลและ
ทดสอบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู 
     -  ครูประจ ากลุ่มสาระจัดสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 
     - จัดทบทวนเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
     - ครูประจ ากลุ่มสาระน าเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลไปใช้ประเมินนักเรียน 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา      ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

   
5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน...........15,000...................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว             จ านวน .........15,000...............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       จ านวน .....................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 
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6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

7. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 
ด้ำนปริมำณ 
1. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีหลักสูตรเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น  
2. ครูร้อยละ 85 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
3. สถานศึกษาร้อยละ 80 สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภำพ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  

ตรวจสอบ / ติดตาม -  ค าสั่ง 
-  หลักสูตรแกนกลาง 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  แผนการจัดการเรียนรู้ 
-  แบบสังเกต 
-  ข้อทดสอบ 
-  ผลงาน 
-  สัมภาษณ์ 

 
กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดท า
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

- - - 
 
 

5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมการวัด
ประเมินผลและทดสอบประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
 

- - - 5,000 - - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 15,000 - - 15,000 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2. ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
3. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
อยู่ในระดับดี 
5.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 
6.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  

 8.2 กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
            (นางณัฐฐาพร  มาแดง) 
 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน) 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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โครงกำร     การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์       กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
  การจัดการศึกษา   
สนองมำตรฐำน        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 มาตราที่ 

62 ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ก ากับติดตาม ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจั ด
การศึกษาให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินให้เป็นไปตามกฎกระทรวง จากความส าคัญในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนงานต่างๆ 
ให้สอดคล้อง และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืน มิใช่พัฒนาการศึกษาเพียงเพ่ือให้ได้การรับรอง
จาก สมศ. เท่านั้น งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวไปสู่
ความส าเร็จในล าดับที่พัฒนาขึ้น และสามารถจัดการศึกษาเพ่ือวางรากฐานในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้
อยู่ในสังคมได้อย่างแท้จริง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2.2 เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และ

น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2.3 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณภาพ

การศึกษา 

3. เป้ำหมำย 
3.1 สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 75 
3.2 สถานศึกษาได้จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาร้อยละ 75 
3.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาร้อยละ 75 
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3.4 สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อย
ละ 75 
3.5  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 75 
3.6  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 75 

4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประกันคุณภาพ   ภายในสถานศึกษา     
1.ประชุมวางแผน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
3.จัดท าโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
3.1 จัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย 
3.2 จัดท ารายงานประจ าปี 
3.3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
3.4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
3.5 ประเมินโครงการ 
3.6 สรุปโครงการ 
4.ประเมินผลและสรุปผล 

1 ต.ค. 64- 30 
ก.ย. 65 

นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา      ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน............14,000..................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ....... 14,000.................บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 
กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
     

- - - 
 

14,000 - - 14,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 14,000 - - 14,000 
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7. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
7.2 สถานศึกษาได้จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
7.3 สถานศึกษาได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
7.4 สถานศึกษาได้ติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
7.5  สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7.6  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

- ทดสอบ 
- สอบถาม 

- เครื่องมือประเมินของ
โรงเรียน 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานของโรงเรียน 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
8.1 สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 75 
8.2 สถานศึกษาได้จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาร้อยละ 75 
8.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาร้อยละ 75 
8.4 สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อย
ละ 75 
8.5  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 75 
8.6  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 75 
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ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน) 

 

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวณฐวรรณ    สดุสงวน) 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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โครงกำร     โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์       กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
สนองมำตรฐำน        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ,มาตรา 22 และมาตรา 24(1) ได้ก าหนดแนวการจัด

การศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ครูจึงต้อง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนและ
เติมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ตามมาตรฐานที่ 4,5 
ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการศึกษา  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนตลอดจนจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของครูเพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
           2.1  เพื่อให้ครูและบุคลากร  มีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 
           2.2  เพื่อให้ครูและบุคลากร  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้         
3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
            1) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 
            2) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
            3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าไปใช้
แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
  4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 สามารถจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างน้อย  
ภาคเรียนละ 1 เรื่องได้ 
  5) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน 
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  6) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้าน MHK 
  7) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  8) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 จัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม 
  9) ครูและบุคลากรร้อยละ 80จัดเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
          10) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมกีฬาและดนตรี 
 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
              1) ครูและบุคลากรมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 
            2) ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ
และความถนัดของผู้เรียน 
            3) ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าไปใช้แก้ปัญหานักเรียน
เป็นรายบุคคลได้ 
  4) ครูและบุคลากรสามารถจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 เรื่องได้ 
  5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ท าแบบบันทึกรักการอ่าน 
  6) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้าน MHK 
  7) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  8) ครูและบุคลากรจัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม  เพ่ือใช้ในการพัฒนานักเรียน 
  9) ครูและบุคลากรจัดเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
          10) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมกีฬาและดนตรีของโรงเรียน 
4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะสาระการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการศึกษา (8 กลุ่มสาระ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     -  ประชุมชี้แจง  คณะครู   
     -  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม      
     -  จัดท าแบบฝึกตามกลุ่มสาระ 
    -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 2 การสอนซ่อมเสริม 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  จัดท าบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
     -  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพ่ือยกระดับผล 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     -  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนทุก
ระดับชั้นที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้  
    -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู/ผู้ปกครอง และ      
   กรรมการสถานศึกษา 
     -  ครูทุกคนส ารวจข้อมูลของนักเรียนทุกคน 
 
 
 
      -  ด าเนินการจัดท าข้อมูลของนักเรียนเป็น
รายบุคคล/แฟ้มพัฒนานักเรียน 
     - ครูน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนไปใช้
แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล 
     - ด าเนินการจัดท าสารสนเทศการคัดกรอง
นักเรียน 
    -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 
 

นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 
 
 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 4 วิจัยในชั้นเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     - ประชุมชี้แจงคณะครู 
     - ส ารวจปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
     - รวบรวมปัญหาของผู้เรียน 
     - เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 
     - จัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
     - ส่งงานวิจัยให้กับฝ่ายวิชาการ/จัดท าทะเบียน
งานวิจัย 
    -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 5 ห้องสมุดมีชีวิต 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  จัดท าแบบบันทึกการอ่าน 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 6 ตลำดนัดวิชำกำรเปิดบ้ำน MHK 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  วางแผนเพื่อก าหนดกรอบในการจัดกิจกรรม 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
     -   ก าหนดรายการกิจกรรมที่ใช้จัดนิทรรศการ 
     -  จัดเตรียมงานเพ่ือแสดงผลงานในวิชาการ 
     -   ร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 
     -   ประเมินผลกิจกรรม 
     -   สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65   นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     -  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
     -  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ (ส ารวจแหล่ง
การเรียนรู้ทุกช่วงชั้น/ก าหนดวัน เวลาและสถานที่) 
     - สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมส่งเสริมการจัดหาและผลิต
สื่อ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  ครูผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
     -  จัดซื้อสื่อที่จ าเป็น 
     -  จัดท าทะเบียนสื่อ 
     -  ให้ครูน าเสนอสื่อที่จัดท าขึ้นเองหรือจัดผลิตขึ้น 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 9  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  ร่วมกันออกแบบแผนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
     -  จัดท าแผนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
     -  ส่งแผนการเรียนรู้ต่อครูวิชาการ 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมกีฬำและดนตรี 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครู   
     -  ร่วมกันเสนอชนิดกีฬาและชนิดของดนตรี 
     -  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กีฬาและดนตรี 
     -  รายงานผลการจัดกิจกรรม 
     -  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางสาวพัชรา     ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน..........62,200....................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว            จ านวน ..........45,000................บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       จ านวน ........17,200.................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 
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5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะสาระ
การเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา   
(8 กลุ่มสาระ) 

- - - 
 
 

5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 2 การสอนซ่อมเสริม - - - 5,000 - - 5,000 
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 4 วิจัยในชั้นเรียน - - - 5,000 - - 5,000 
กิจกรรมที่ 5 ห้องสมุดมีชีวิต - - - 5,000 - - 5,000 
กิจกรรมที่ 6 ตลาดนัดวิชาการเปิด
บ้าน MHK 

- - - 9,200 - - 9,200 

กิจกรรมที่ 7  ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

- - - 13,000 
 

- - 13,000 

กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม 

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 9 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระ 

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมกีฬาและ
ดนตรี 

- - - 5,000 - - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 62,200 - - 62,200 
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7. กำรวดัและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีการวัดและ
ประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
3. ผู้ เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ 
ด้ำนคุณภำพ 
1. ครูและบุคลากร  มีการวัดและประเมินที่
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากร  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

-  ทดสอบระหว่างเรียน / 
ทดสอบ 
   หลังเรียน 
-  ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
   ประสงค ์
-  ประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
-  ตรวจบันทึกการเก็บ
คะแนน 

-  แบบบันทึกคะแนน 
-  สมุดบันทึกการพัฒนา
ผู้เรียน (ปพ.5 ) 
-  แบบรายงานพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายคน ( ปพ.5 , ปพ.6 ) 
-  แบบบันทึกการส่งงาน 
-  เอกสารชั้นเรียน 

 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
      8.1  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญเป็นไปตามเกณฑ์และตรงตามหลักสูตร 
      8.2  ครูผูส้อนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      8.3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน) 

ลงชื่อผู้ เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวณฐวรรณ  สดุสงวน) 

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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โครงกำร :      สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
     จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นางณัฐฐาพร   มาแดง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์   :    กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
สนองมำตรฐำน :      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ3 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 10  วรรคหนึ่งได้ บัญญัติไว้
ว่า “ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุก คนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสใน สังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาพและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้
บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพ่ือลดภาระ ค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของโรงเรียน มีความ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โรงเรียนจึงจัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ขึ้น เป็นการมุ่งประโยชน์ทางการศึกษาให้เกิดคุณภาพที่ดี
ต่อผู้เรียนและการใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้นักเรียนใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ  
2.2 เพ่ือประกันโอกาสนักเรียนในเขตบริการจบการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 100  
2.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  

 1)  นักเรียน ร้อยละ 100 ไดร้ับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.2 เชิงคุณภำพ 
 1)  นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครูทราบวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
    - จัดท าโครงการ  
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
     -  ด าเนินการตามกิจกรรม 
     -  จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ      
     - สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร  มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี หีมหมะ 
นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์  บัวศรี 
นายภูริภัทร   ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครูทราบวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
    - จัดท าโครงการ  
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
     -  ด าเนินการตามกิจกรรม 
     -  จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ      
     - สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร  มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี หีมหมะ 
นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์  บัวศรี 
นายภูริภัทร   ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     -  ประชุมชี้แจงคณะครูทราบวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
    - จัดท าโครงการ  
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
     -  ด าเนินการตามกิจกรรม 
     -  จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ      
     - สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร  มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี หีมหมะ 
นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์  บัวศรี 
นายภูริภัทร   ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
    -  ประชุมชี้แจงคณะครูทราบวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
    - จัดท าโครงการ  

1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 นางณัฐฐาพร  มาแดง 
นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน 
นางฐาลินี หีมหมะ 
นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
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     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
     -  ด าเนินการตามกิจกรรม 
     -  จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ      
     - สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

นางอนงค์  บัวศรี 
นายภูริภัทร   ไฝทอง 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน.........86,864...........บำท 
 เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.1. งบเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรีฯ  
1) ค่าอุปกรณ์การเรียน    เป็นเงิน      9,485         บาท  
2) ค่าหนังสือเรียน    เป็นเงิน     33,229        บาท  
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน    เป็นเงิน     18,780        บาท  
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน     25,370      บาท  

  รวมเงิน เป็นเงิน    86,864      บำท 
  5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 
 

 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน - - - 33,229 - - 33,229 

กิจกรรมที ่2 ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - 9,485 - - 9,485 

กิจกรรมที ่3 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

- - - 18,780 - - 18,780 

กิจกรรมที ่4 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

- - - 25,370 - - 25,370 

รวมทั้งสิ้น - - - 86,864 - - 86,864 
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7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครู นักเรียน ชุมชน ดูแล ก ากับ พัฒนา 
สนับสนุน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
2. ใช้งบประมาณตามกิจกรรมโครงการได้ 
เหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์กับผู้เรียน  
อย่างแท้จริง 

การสังเกต  
ประเมินผล  
ประเมินความพึง พอใจ 

แบบสังเกต  
แบบประเมินผล  
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

8.1 นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

8.2 นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
            (นางณัฐฐาพร  มาแดง) 
 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน) 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :     นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน   
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องด้วยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ได้ก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว้ว่า  
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์  อย่างเป็นองค์รวม  บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ  
ภายใต้บริบทสังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก  ความเอ้ืออาทร  และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว  สังคมและ
ประเทศชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ สังคม  และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย  มีทักษะชีวิตและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มี
วินัย  และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือ  ระหว่างสถานศึกษา  พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดมหาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่ง เสริมนักเรียน
ให้ในทุกด้าน เพ่ือสร้างรากฐานและเตรียมตัวในการพัฒนาตนเองออกไปใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคมต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  

 1) ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2) ผู้เรียนร้อยละ  85  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมความพร้อมในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้านอยู่
ในระดับดี 

2) บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพอยู่ในระดับดี 
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี 
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ-์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม 
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 

ต.ค. 64  
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียนปฐมวัย 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 

ต.ค. 64  
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมจัดหาจัดซื้อและการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 

ต.ค. 64  
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมหนูน้อยรักหนังสือ 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล   

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน.....20,000.......บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ........20,000...............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 

  

 

 



หน้าที่ 74  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 
 

 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ  อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 

รวม 
งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณ

ฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
การส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ-์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาของผู้เรียน 

 --  
- 
 

4,000 - - 4,000 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียนปฐมวัย 

- - - 1,000 - - 1,000 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมจัดหาจัดซื้อ
และการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงานและบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

- - - 3,000 - - 3,000 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมทัศนศึกษา
ร่วมกับผู้ปกครอง 

- - 3,500 500 - - 4,000 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมหนูน้อยรัก
หนังสือ 
 

- - - 2,000 - - 2,000 

รวมทั้งสิ้น - - 3,500 15,500 - - 20,000 
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7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) เด็กปฐมวัยมี พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ร้อยละ 85 
2)เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
คนดีมีวินัยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 85 
3) เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ
เตรียมความพร้อมในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ 85 
ด้ำนคุณภำพ 
1) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพทุก
ด้านอยู่ในระดับดี 
2) บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพอยู่ในระดับดี 
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี 

 
ประเมิน 
ทดสอบ 
สังเกต 

สอบถาม 

 
แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ 

8.2 นักเรียน เป็นคนดี มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
8.3 นักเรียนมีความพร้อมด้านต่างๆ สูงขึ้น 

ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
        (  นางสาวจิราวรรณ ชชูัย ) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางสาวณฐวรรณ  สดุสงวน) 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    การจัดการเรียนการสอนทางไกลเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 

หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :     นางสาวณฐวรรรณ  สุดสงวน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ :  กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
สนองมำตรฐำน :  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  โควิด 19 ท าให้กระทบ

ต่อการเรียนการสอนกับนักเรียนทั่วประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดให้โรงเรียน
ในสังกัดจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จะดี
ขึ้น และให้โรงเรียนสามารถน าเงินงบประมาณของสถานศึกษาไปบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล และใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาได้ ทางโรงเรียนวัดมหาการ จึ งได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น                           

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 2.2 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจจะเกิดขึ้น  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลการเรียนของบุตรหลาน และป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019  

3. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ 
  1) ครูร้อยละ 100 จัดท าสื่อ ใบงาน ใบความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
  2) ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากสื่อทางไกล   
  3) ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการเรียนทางไกล  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19  
  2) ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 

3) ผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน     
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อ  ใบงาน  ใบความรู้ 
ประกอบการจัดกิจกรรการเรียนการสอนทางไกล 
1. ครูทุกชั้นศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทางไกล 
2. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือส ารวจความพร้อมใน
การเรียนทางไกล  
3. ครูจัดเตรียมเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ 
4. ครูแนะน า มอบหมายนักเรียนศึกษาเรียนรู้และ
ท าใบงาน 
5. ครูก ากับติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียน 
6. ครูตรวจใบงาน บันทึกคะแนน และสรุปรายงานผล 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565 

 

นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้และป้องกันการแพร่
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
1. ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 
2. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการป้องกันการ        
แพร่เชื้อ 
3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกัน
ป้องกันและหลีกเลี่ยง 
4. จัดซื้อ/จัดหา/จัดท า เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
- จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ 
- จัดซื้อหน้ากากอนามัย 
- น้ ายาฆ่าเชื้อ ท าความสะอาด 
- จัดท าป้ายไวนิลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน 
- อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
5. สรุปและรายงานผล 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565 

 

นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี         หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
นางอนงค์          บวัศรี 
นายภูริภัทร        ไฝทอง 

 
5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน.....20,000.......บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน .....................................บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ........ 20,000............... บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 
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5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
7. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

สอบถาม 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

2.  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

สอบถาม 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ในการดูแลของบุตรหลาน 

สอบถาม 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ครู ผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียนการสอนทางไกลแก่นักเรียน 

8.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง 
8.3 ผู้ปกครอง ชุมชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยที่จะส่งบุตรหลานมาโรงเรียน   

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
        (  นางสาวณฐวรรณ   สุดสงวน) 

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวณฐวรรณ   สดุสงวน) 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 

รวม 
งบ

บุคลำก
ร 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อ  ใบงาน  ใบ
ความรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทางไกล 

- - - 
 
 

12,000 - - 12,000 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมให้ความรู้และ
ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- - - 8,000 -- - 8,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 20,000 - - 20,000 
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ชื่อโครงกำร :    ฝึกอาชีพเสริมรายได ้
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นายภูริภัทร  ไฝทอง , นางฐาลินี  หีมหมะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 

การศึกษาวิถีใหม ่
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี

มีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ประสิทธิภาพของการ
ท างาน และการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไป อย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่าง  ทั่วถึง อย่างไรก็ตามปัญหา
ความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ท าให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ต้อกออกจากโรงเรียน
กลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

สถานศึกษามองเห็นความส าคัญของการฝึกทักษะด้านอาชีพการท าขนม ต้องการฝึกอาชีพการท าขนมให้กับ
นักเรียนที่สนใจ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความช านาญในการท าขนมมาให้ความรู้กับนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติจริง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงฝึกทักษะอาชีพของการสร้างรายได้จากการปลูก
พืชผักสวนครัว เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองในการสร้างรายได้นั่นเอง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนชั้นป.1 – 6 ได้รับการฝึกเพาะเมล็ดผักเพ่ือปลูกเป็นผักสวนครัวได้ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนชั้นป.1 – 6 ได้รับการฝึกทักษะในกาท าขนมพ้ืนบ้านได้ 

 2.3  เพ่ือปลูกจิตส านึกรัก เสริมสร้างเจตคติที่ดีแก่นักเรียน ต่อการประกอบอาชีพ 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวได้ และจ าหน่ายได้ 
2)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถรู้ขั้นตอนในการท าขนมพ้ืนบ้านได้และจ าหน่ายได้ 
3)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถท าบัญชีรายรับรายจ่ายได้ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.2 เชิงคุณภำพ 
  1)  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปลูกผักสวนครัว 
  2)  นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการปลูกพืชและดูแลขยายพันธุ์กล้าไม้ 
  3)  นักเรียนมีทักษะในการท างานและน าผลผลิตไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  4)  นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และรู้วิธีคิดค านวณเก่ียวกับต้นทุนและคิดก าไรได้อย่างถูกต้อง 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ปลูกพืชสวนครัวในแปลงและใน
กระถางพลาสติกพร้อมท าปุ๋ยหมักจากหญ้า 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม 
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 

 นายภูริภัทร     ไฝทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 การท าขนมพ้ืนบ้าน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม 
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 

นางฐาลินี  หีมหมะ 
 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน.........8,000.....................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ..............8,000.............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 
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5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหำกำร 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวได้ และจ าหน่ายได้ 
2)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถรู้ขั้นตอน
ในท าขนมพ้ืนบ้านได้และจ าหน่ายได้ 
3)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถท าบัญชี
รายรับรายจ่ายได้ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ด้ำนคุณภำพ 
1)  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน
การปลูกผักสวนครัว 
2)  นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการท าขนม
พ้ืนบ้าน 
3)  นักเรียนมีทักษะในการท างานและน าผลผลิต
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4)  นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และรู้วิธีคิด 
ค านวณเกี่ยวกับต้นทุนและคิดก าไรได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
นิเทศติดตาม  

 
 
 

นิเทศติดตาม 
 

นิเทศติดตาม 
 

นิเทศติดตาม 
 
 

นิเทศติดตาม 
 

นิเทศติดตาม 
นิเทศติดตาม 

 
นิเทศติดตาม 

 
การสังเกต 

 
 
 

การปฏิบัติจริง 
 

การปฏิบัติจริง 
 

การปฏิบัติจริง 
 
 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 
การสังเกต 

 

กิจกรรม/รำยกำร 
ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 

รวม งบ
บุคลำกร 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
- ปลูกพืชสวนครัวในแปลงและใน
กระถางพลาสติกพร้อมท าปุ๋ยหมัก
จากหญ้า 

- - - 
 
 

4,000 - - 4,000 

กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมการท าขนมพ้ืนบ้าน 

- - - 4,000 - - 4,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 8,000 - - 8,000 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปลูกผักสวนครัว 
 ร้อยละ 80 และสามารถจ าหน่ายได้ 
 8.2 นักเรียนสามารถท าขนมและรู้จักข้ันตอนวิธีท าได้ และสามารถจ าหน่ายได ้
     

ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
             (นายภูริภัทร  ไฝทอง) 

ลงชื่อ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน) 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการเข้าค่ายพักแรม  
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวณฐวรรณ   สุดสงวน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีขึ้นในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้มี

ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี และเดินทางไกล
ลูกเสือส ารอง เพ่ือฝึกและทดสอบภาคปฏิบัตินั้น ต้องกระท าโดยปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรง
รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน 

2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1 เป็นการทดสอบภาคปฏิบัติในวิชาลูกเสือ-เนตนารีของนักเรียน 
            2.2 เพ่ือฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นส าคัญ 
            2.3 เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและลักษณะการพ่ึงตนเอง 
            2.4 เพ่ือฝึกความสามัคคีมีใจเมตตากรุณาและรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. เป้ำหมำย 
             3.1 นักเรียนโรงเรียนวัดมหาการได้ฝึกทดสอบภาคปฏิบัติวิชาลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 100 
            3.2 นักเรียนมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มร้อยละ 100 
            3.3 นักเรียนมีความสามัคคีและมีโอกาสได้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันร้อยละ 90 

4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 ค่ายพักแรม  
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ 
    ต้องการ แต่งแต่งคณะกรรมการ  
2.  จัดท าโครงการ วางแผนการด าเนินการ 
3.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4. สรุปและประเมินผล 
 

1 ต.ค. 64  -   มี.ค. 65 
 
 

 

นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  
นางณัฐฐาพร      มาแดง 
นางฐาลินี          หีมหมะ 
นางพัชรา         ยอดชุม 
นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 
นางอนงค์            บัวศร ี
นายภูริภัทร          ไฝทอง 
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5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน.........8,000.....................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ......................................บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       จ านวน ..........8,000................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหำกำร 

7. กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือวัด 
 
7.1 ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือส ารองทดสอบภาคปฏิบัติ 
7.2 ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือส ารองอยู่ร่วมกัน 
7.3 ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือส ารองร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ 
7.4 ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือส ารองช่วยเหลือตนเอง 
 

 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 

 
1. แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
8.1 ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือส ารองได้ฝึกทดสอบภาคปฏิบัติ 
8.2 ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือส ารองได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีความเข้าใจกันมากยิ่งข้ึน 
8.3 ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือส ารองมีโอกาสได้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน                        
8.4 ลูกเสือ-เนตรนารีและลูกเสือส ารองได้ฝึกการช่วยเหลือตัวเองและกลุ่มได้มากยิ่งข้ึน 

 
   
 
 
 

กิจกรรม/รำยกำร 
ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 

รวม งบ
บุคลำกร 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที ่1 ค่ายพักแรม  - - 7,000 1,000 - - 8,000 

รวมทั้งสิ้น - - 7,000 1,000 - - 8,000 
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ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวณฐวรรณ   สดุสงวน) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ) 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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แผนงำน/โครงกำร 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัดมาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางฐาลินี  หีมหมะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่  :   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 

สนองมำตรฐำนที่ :   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ระบบการบริหารงานการเงินในปัจจุบัน เป็นการบริหารเงินตามงบประมาณแบบเน้นผลงาน เมื่อมีการ

ประเมินผลการด าเนินงานก็จะประเมินตามแผนงานโครงการ การเงินใช้เงินเป็นไปตามแผนโครงการ และจะต้องมี
การพิจารณาว่า การใช้จ่ายในการด าเนินงานของแต่ละงานคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนหรือไม่ 
 การบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุ จะเปลี่ยนไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและระเบียบปฏิบัติ ซึ่ง
โรงเรียนจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องและทันเวลา โดยที่การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษา จะต้องค านึงถึง 
คุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.2 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ  
 2.3 เพ่ือพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
   1) สถานศึกษาจัดท าเอกสารระบบบัญชีการเงินพัสดุ  เป็นไปตามระเบียบ โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 100 
  2) โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง    
ราชการ ร้อยละ 100 
   3) จัดท าโครงการแผนปฏิบัติการและสรุปผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้ร้อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภำพ 

1) การบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
           2) จัดท าแผนและสรุปผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดท าระบบบัญชีงาน
การเงินและพัสดุ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมคณะท างาน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
     6. ประเมินผล 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 

ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 
ต.ค.2564 

ต.ค.2564 - ก.ย.2565 
ต.ค.2564 - ก.ย.2565 

ต.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

 

นางฐาลินี  หีมหมะ 
นางสาวพัชรา ยอดชุม 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดท าแผนและสรุปผล
การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมคณะท างาน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
     6. ประเมินผล 
     7. สรุปและรายงานผล 

ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 
ต.ค.2564 

ต.ค.2564 - ก.ย.2565 
ต.ค.2564 - ก.ย.2565 

ต.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

 

 
นางฐาลินี หีมหมะ 

นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
และคณะครู 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน................8,500............บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ..........8,500...............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 
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5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) สถานศึกษาจัดท าเอกสารระบบบัญชีการเงิน
พัสดุ  เป็นไปตามระเบียบ โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 100 
2)  สถานศึกษาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง    
ราชการ ร้อยละ 100 
3) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิ บั ติ ก า รพร้ อมทั้ ง ส รุ ปผลการ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้ร้อยละ90 
ด้ำนคุณภำพ 
 1)  การบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 2)  จัดท าแผนและสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

 
ประเมิน 

 
 

ประเมิน 
 
 

ประเมิน 
 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมินโครงการ 

 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการจัดท าระบบบัญชีงาน
การเงินและงานพัสดุ 

- - - 
 
 

4,500 - - 4,500 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมการจัดท าแผนและสรุปผล
การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

- - - 4,000 - - 4,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 8,500 - - 8,500 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษาใช้งบประมาณได้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ส่งผลให้การบริหารโรงเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ 
 8.3 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สามารถใช้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
             (นางฐาลินี  หีมหมะ) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางฐาลินี  หีมหมะ) 
 

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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แผนงำน/โครงกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 92  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

ชื่อโครงกำร :    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดมหาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในโรงเรียนทรัพยากรมนุษย์  คือ  บุคลากรภายในโรงเรียน  อันได้แก ่ครูผู้ที่รับผิดชอบงาน
สอน มีความรู้ความสามารถ  และความช านาญการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ฉะนั้นการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนควรมีการ
ดูแล  บ ารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มที่ใน
การปฏิบัติงาน  ฉะนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2.2  เพ่ือให้คณะครูอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  2.3  เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร  
  2.4  เพื่ออบรมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษามุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองท้ังในและนอกสถานศึกษาและ
ศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
   2) บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและขอเสนอผลงานวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
   2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  
   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้จากการอบรมมาปรับใช้กับการปฏิบัติในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 อบรม ประชุม และสัมมนา 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
     6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
     6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 
 

ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ก.ย. 2565 
ก.ย. 2565 

นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพัชรา  ยอดชุม 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน 7,500 บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว       จ านวน ........7,500........บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน .............................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน .............................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน .............................บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 อบรม ประชุม และ
สัมมนา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
1,000 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
- 

 
- 

 
6,000 

 
500 

 
- 

 
- 

 
6,500 

รวมทั้งสิ้น - - 6,000 1,500 - - 7,500 
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6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 100 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 100 ได้ศึกษาดูงาน 
ด้ำนคุณภำพ 
1) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 
2) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
นิเทศติดตาม 

 
 

นิเทศติดตาม 
 
 

นิเทศติดตาม 
 
 

นิเทศติดตาม 

 
แบบฟอร์มการนิเทศติดตาม 

 
 

แบบฟอร์มการนิเทศติดตาม 
 
 

แบบฟอร์มการนิเทศติดตาม 
 
 

แบบฟอร์มการนิเทศติดตาม 
 
 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการ
อบรมและศึกษาดูงาน 

ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวพัชรา  ยอดชุม) 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวพัชรา  ยอดชุม)  
 

ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :     โครงการนิเทศภายใน 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แลที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ปี2545เห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษา จึงก าหนดไว้ในหมวด 4 มาตราที่ 22 – 30 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการก าหนด
ไว้ในหมวดที่ 5 มาตรา 31 – 40 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้นมีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดก ากับ ติดตามการจัดการศึกกาของ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)ยังได้ก าหนดให้มีการนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย  เพื่อให้ผู้บริหาร
ตระหนักเห็นความส าคัญและน าไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียน ให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอน ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ ดังนั้นทางโรงเรียนวัดมหาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.2  เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 
2.3  เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปัญญา 
2.4  เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ

ในการจัดการเรียนรู้ 
2.5  เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
2.6  เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค 
2.7  เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
2.8  เพื่อให้ครูมกีารศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับ

การสอน 
2.9  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  

   1) ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ100 

  2) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนร้อยละ100 

  3) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญาร้อยละ90 

  4) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ร้อยละ100 

  5) ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ร้อยละ80 
   6) ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาคร้อยละ100 
   7) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาร้อยละ 100 
   8) ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผล 
ในการปรับการสอนร้อยละ90 
   9) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถร้อยละ100 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
   1) คุณครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและมีการวัดผลและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   2) โรงเรียนยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านกระบวนการ ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีส าคัญให้สูงขึ้น 

4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าโครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ประเมินผลและสรุปผล 

ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

ต.ค.2564 - ก.ย. 2565 
ก.ย. 2565 

นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
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5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน 1,000 บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว       จ านวน ........1,000..........บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน .............................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน .............................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน .............................บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ100 
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนร้อยละ100 
3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญาร้อยละ90 
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ร้อยละ100 
5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่
หลากหลายร้อยละ80 

 
การนิเทศภายใน 

 
 

การสังเกต 
 
 

 การสังเกต 
 
 

การสังเกต 
 
 

การสังเกต 
 
 

การสัมภาษณ์ 
 

 
แบบบันทึกการนิเทศ 

แบบวัดสมรรถภาพร่างกาย 
 

แบบสังเกต 
 
 

แบบสังเกตการสอน 
 
 

แบบสังเกตการใช้สื่อ 
 
 

แบบสังเกต 
 
 

การสัมภาษณ์ 
 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการนิเทศ
ภายใน 

- - - 1,000 - - 1,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 1,000 - - 1,000 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
6. ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาคร้อยละ100 
7. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาร้อยละ 100 
8. ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการ
ปรับการสอนร้อยละ90 
9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถร้อยละ100 
ด้ำนคุณภำพ 
1) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 
2) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
การสังเกต 

 
ตรวจผลงานวิจัย 

 
 

การสังเกต 
 
 
 
 

การสังเกต 
การนิเทศติดตาม 

 
การสังเกต 

การนิเทศติดตาม 

 
แบบสังเกต 

 
แบบประเมินงานวิจัย 

 
 

แบบสังเกต 
 
 
 
 

แบบสังเกต 
แบบนิเทศติดตาม 

 
แบบสังเกต 

แบบนิเทศติดตาม 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ          
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

8.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

8.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
8.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้ 
8.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลายร้อยละ 

80 
8.6  ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาค  
8.7  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
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8.8  ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับ 
การสอน 

8.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 
 

            ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวพัชรา  ยอดชุม) 

            ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวพัชรา  ยอดชุม) 

      ลงชื่อ          ผู้อนุมตัิโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการจ้างครู 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้    
    อย่างมีคุณภาพ 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2545  มีความมุ่งหมายในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนที่มีความสุขและอยู่ร่วมกับสังคมอย่าง
มีความสุข เพ่ือให้คนเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม  ให้สงบสุข มั่นคง  มั่งคั่ง  การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว  หากแต่การจัดการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรในการบริหารจัดการ  
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรหลักท่ีส าคัญ 
 โรงเรียนวัดมหาการ  เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนจ านวน  54  คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัยปีที่  2  จ านวน  1  ห้องเรียน  ปฐมวัยปีที่  3  จ านวน  1  ห้องเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 
จ านวน 6 ห้องเรียน  มีข้าราชการครูจ านวน  4  คน ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้เต็ม
ศักยภาพผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความเห็นว่ า  ควรจัดจ้างครูในบางชั้นเรียนที่ไม่มี
ครูผู้สอนมาช่วยจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีอัตราก าลังครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
  1) โรงเรียนวัดมหาการมีอัตราก าลังครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่าง
เพียงพอ ครบชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) นักเรียนโรงเรียนวัดมหาการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
  3) นักเรียนโรงเรียนวัดมหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
   1) นักเรียนโรงเรียนวัดมหาการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ 
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การจ้างครู 
    1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
     6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 

ต.ค 2564 – กันยายน 2565 
ต.ค 2564 – กันยายน 2565 

ก.ย. 2565 

นางสาวพัชรา  ยอดชุม 
 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน 60,000 บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว       จ านวน .............................บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน .............................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน .......60,000.......บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน .............................บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) โรงเรียนวัดมหาการมีอัตราก าลังครูผู้สอนใน
ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อย่างเพียงพอ ครบชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
2) นักเรียนโรงเรียนวัดมหาการได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
3) นักเรียนโรงเรียนวัดมหาการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80  

 

 
ส ารวจ 

สอบถาม 
 

ส ารวจ 
สังเกต 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
 

แบบส ารวจ 
แบบสังกต 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

กิจกรรม/รำยกำร 
ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 

รวม งบ
บุคลำกร 

ค่ำตอ
บแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่าจ้างครูจ านวน 12 เดือน × 
5,000 บาท/เดือน 

- - 60,000 - - - 60,000 

รวมทั้งสิ้น - - 60,000 - - - 60,000 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนคุณภำพ 
1) นักเรียนโรงเรียนวัดมหาการได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพ 

 
สังเกต 

สอบถาม 
ประเมินผล 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบประเมินผล 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีอัตราก าลังครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 8.2 นักเรียนได้รับพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวพัชรา  ยอดชุม) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวพัชรา  ยอดชุม) 
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวสุภาพร  บญุทวี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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แผนงำน/โครงกำร 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 104  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

ชื่อโครงกำร :    โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน  
                                      การจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4(5)ให้

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ 
 โรงเรียนวัดมหาการ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมขังตลอดทั้งปีในทุกฤดูฝน มีปริมาณน้ ามาก 
อันเป็นผลท าให้น้ าไหลเข้าสู่บริเวณด้านหน้าและในห้องเรียนภายในอาคารชั้นล่าง ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิ
ทัศน์ อาคารเรียนอาคารประกอบการบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เพ่ือให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
และทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน 
ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ฉะนั้นการจัด
สภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสม และเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 2.2 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีป้ายนิเทศตามจุดต่างๆของโรงเรียน  

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
  1) ผู้เรียนร้อยละ 100 เกิดการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริงภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อกระบวนการ    
เรียนการสอน 
  2) ผู้เรียนร้อยละ 80 เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
      4. ด าเนินงานตามโครงการ 
      5. นิเทศติดตาม  
      6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
      7. สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงอาหารสะอาด นักเรียน
ปลอดภัย 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสุขาภิบาลห้องน้ าห้อง ห้อง
ส้วม 

 
 
 

ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย.2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 
 

 
ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 
 
 

ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 
5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน.....30,000...................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ......30,000.................บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ดียิ่งขึ้น 

- - 
 
- 
 

5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 

- - - 15,000 - - 15,000 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมโรงอาหารสะอาด 
นักเรียนปลอดภัย 

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมสุขาภิบาลห้องน้ าห้อง 
ห้องส้วม 

- - - 5,000 - - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 30,000 - - 30,000 
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6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 มีโอกาสได้เรียนรู้และ
พัฒนาการทางด้านการเรียนการสอนจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน 
ด้ำนคุณภำพ 
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
2 ) ผู้เรียนเกิดจิตส านึกอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
3) สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนอื้อต่อการ
เรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
นิเทศติดตาม 

 
 
 

นิเทศติดตาม 
 

นิเทศติดตาม 
 

นิเทศติดตาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 

เอกสารหลักฐานทางการ
เรียน 

 
แบบสอบถาม,แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 พ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 8.2 ผู้เรียนในสถานศึกษาเกิดจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หวงแหนและรักในสถานศึกษาของตนเองมากข้ึน 
  
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 
 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางสาวสภุาพร  บุญทวี) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดมหาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
สุขภาพกับระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการศึกษาโดยแยกจากกันไม่ได้ การพัฒนาเยาวชน

นอกจากด้านการศึกษาเป็นหลักแล้วยังจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการให้ครบทุกด้าน เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเป็น คนดี เก่ง สุข และอยู่ในสังคมได้ การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแล้ว และยังหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มีปัญหาเพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 โรงเรียนวัดมหาการจึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มี สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดีข้ึน เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลใน ครอบครัว และยังมุ่ง เน้นพัฒนาระบบ ช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาละมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพร่างกาย 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสุขนิสัยการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับการอบรมด้านสุขภาพ 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา  

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพร่างกาย 
  2) นักเรียน ร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3) นักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจสุขภาพ 
  4) นักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการดูแลจากระบบช่วยเหลือนักเรียน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา  
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอนามัยโรงเรียนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ                          
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 

ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม                                           
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

 
 

ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
(เยี่ยมบ้าน ทุนการศึกษา)                             
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 

ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 

ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน............8,000..................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน .............8,000.............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 

- ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมอนามัยโรงเรียนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ                          

- - - 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม                                           

- - - 1,000 - - 1,000 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (เยี่ยมบ้าน ทุนการศึกษา)                             

- - - 1,000 - - 1,000 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- - - 1,000 - - 1,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 8,000 - - 8,000 
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7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้เบื้องต้นใน 
การดูแล สุขภาพร่างกาย 
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกาย และฟัน
ที่แข็งแรง 
3) นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ด้ำนคุณภำพ 
1) นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย 
2) นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย และฟันที่แข็งแรง 
3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

 
สังเกต 

 
 

ตรวจสุขภาพ 
 

สังเกต 
 

สังเกต ,สัมภาษณ์ 
 

สังเกต,ตรวจสุขภาพ
สังเกต,สัมภาษณ์ 

 
บันทึกการตรวจสุขภาพ 

 
 

บันทึกการตรวจสุขภาพ 
 

แบบสังเกต 
 

บันทึกการตรวจสุขภาพ 
บันทึกการตรวจสุขภาพ 

แบบสังเกต 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพร่างกาย 
 8.2 นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 8.3 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
          8.4 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตรงตามสภาพปัญหา 

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นางสาวสภุาพร  บุญทวี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการรับนักเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษา 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดมหาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
                                          คุณภาพ 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดม่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นนอน การรับนักเรียน
เข้าเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1 และการย้ายมาเข้าเรียนของนักเรียนในชั้นต่างๆ ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาของชาติ 

ดังนั้นโรงเรียนวัดมหาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนจะต้องด าเนินการคัดเลือกสรรหา นักเรียนเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
การบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือการพัฒนาวิชาการใน
อนาคต  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้มีจ านวนนักเรียนเพียงพอในแต่ละระดับชั้น  
 2.2 เพ่ือให้รับนักเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
  1) นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนวัดมหาการท่ีอยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาร้อยละ 100 
  2) มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนวัดมหาการท่ีอยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา  
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการรับนักเรียน  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

 
 

ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 

นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 

 
5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน..........2,000....................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ..............2,000............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ 
 
 
 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการรับ
นักเรียน  
- จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน 
- รับนักเรียน 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,000 
 

1,000 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,000 
 

1,000 
รวมทั้งสิ้น - - - 2,000 - - 2,000 
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7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) นักเรียนในเขตบริการได้ครบ 100%      
ด้ำนคุณภำพ 
1) นักเรียนเข้าถึงการได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงทุกระดับชั้น  

การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

ประเมินโครงการ 

แบบสอบถาม 
แบบประเมินโครงการ 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนวัดมหาการท่ีอยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางสาวสภุาพร  บุญทวี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมี 
                                      คุณภาพ 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
             ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ทันสมัย โดยจะให้มีการพัฒนาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้และ
ออกแบบได้  มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ การปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ
อุปกรณ์เทคโนโลยี  จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือนักเรียนมีสื่ออุปกรณ์ทางการเรียน 
2.2 เพ่ือนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่ 

               เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 

           2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล New DLTV  

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
  1) โรงเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ        
                     2) นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศอย่างทั่วถึง  
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3) นักเรียนทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง    
                         ปลอดภยั 

4) โรงเรียน มีอุปกรณ์ส าหรับใช้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) นักเรียนมีอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนและความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  2) นักเรียนมีอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่ีมีประสิทธิภาพ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เอกสารให้สามารถใช้งานได้ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 
 

ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 

นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
ส าหรับท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 

ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 25๖4 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
 

นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 
 



หน้าที่ 117  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยีส าหรับท ากิจกรรมการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 

ต.ค. 2564  
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 

นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน..........15,000....................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน .............5,000..............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน .............10,000............บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 

5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้
สามารถใช้งานได้ 
- ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

1,000 
1,000 

 
 
 

- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

1,000 
1,000 

กิจกรรมที่ 2 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
ส าหรับท ากิจกรรมการเรียนการ
สอน  
- จัดซื้อ จัดหาทดแทนอุปกรณ์
เทคโนโลยี 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

1,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 

1,000 



หน้าที่ 118  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) นักเรียน ร้อยละ 90 มีทักษะในการใช้ ICTเพ่ือ
การเรียนรู้  
2) โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีใช้กับการเรียนการ
สอน 
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ ICTในการเรียนรู้ 
ร้อยละ 90 
ด้ำนคุณภำพ 
1) โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีใช้กับการเรียนการ
สอน 
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ICTในการเรียนรู้ 
2) โรงเรียนมีสื่อการจัดการศึกษาทางไกล 
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านทางการ
จัดการศึกษาทางไกล 

การสอบถาม 
 
 

การสอบถาม 
 
 
 

การสอบถาม 
 

การสอบถาม 
 

แบบบันทึกการเข้ารับบริการ 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

แบบบันทึกการเข้ารับบริการ 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3  
จัดซื้อและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยีส าหรับท ากิจกรรมการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
- ซ่อมบ ารุง ปรับปรุงอุปกรณ์การ
จัดการศึกษาทางไกล New DLTV 
- ซื้อตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

11,000 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

1,000 

 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 

11,000 
 

1,000 

รวมทั้งสิน้ - - 2,000 13,000 - - 15,000 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยใช้อย่างท่ัวถึง 

8.2 นักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ  
     เรียนรู ้
8.3 นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 

  8.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล New DLTV  
 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางสาวสภุาพร  บุญทวี) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นายภูริภัทร  ไฝทอง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน เกิดจากความเห็น ความห่วงใย ของ

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยที่ก าลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตจะเป็นผู้ใหญ่ในสังคมที่จะต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่รวดเร็ว มีสิ่งยั่วยุมากมาย ท าอย่างไรให้เด็กและเยาวชนไทยยึดหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธศาสนาที่ยึดเหนี่ยว สามารถเผชิญกับปัญหาอย่างมีสติ รู้เท่าทันและใช้ปัญญาในการจัดการกับ
ปัญหานั้นได้   

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เด็ก
และเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
สนองกลยุทธ์ “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเน้นการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน” 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้ยั่งยืน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมวิถีพุทธและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  มีความพึงพอใจ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน คุณธรรม    

จริยธรรมของโรงเรียน 
3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  

1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามคุณธรรม                          
    อัตลักษณ์ของโรงเรียนและสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
2)  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวิถีชาวพุทธและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี 

2)  ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ใน 
                        ระดับดีข้ึนไป 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ไปวัดวันธรรมสวนะ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม 
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 
 

 
 

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
 

นายภูริภัทร ไฝทอง 
 

 

กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม        
ครูและนักเรียนสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม 
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 
 

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 

นายภูริภัทร ไฝทอง 
 

กิจกรรมที่ 3 วันส าคัญ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม 
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 
 

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 

นายภูริภัทร ไฝทอง 
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5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน.........5,000.....................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ..............5,000............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหำกำร 

7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 มีโอกาสได้เรียนรู้และ
พัฒนาการทางด้านการเรียนการสอนจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน  
2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 
ด้ำนคุณภำพ 
1) ผู้เรียนเกิดจิตส านึกอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

 
นิเทศติดตาม 

 
 
 

นิเทศติดตาม 
 

นิเทศติดตาม 
 

 
แบบฟอร์มการนิเทศติดตาม 

 
 
 

เอกสารหลักฐานทางการ
เรียน, ตารางเก็บคะแนน 

สอบถาม,สัมภาษณ์ 
 

กิจกรรม/รำยกำร 
ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 

รวม งบ
บุคลำกร 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
- ไปวัดวันธรรมสวนะ 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000 

กิจกรรมที่ 2 
- การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม        
ครูและนักเรียนสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

กิจกรรมที่ 3 
วันส าคัญ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

รวมทั้งสิ้น - - 2,000 3,000 - - 5,000 
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2) สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนอื้อต่อการ
เรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

นิเทศติดตาม แบบฟอร์มการนิเทศติดตาม 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนในสถานศึกษาเกิดจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หวงแหนและรักในสถานศึกษาของตนเองมากขึ้น 
  
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายภูริภัทร   ไฝทอง) 

 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวจิราวรรณ ชูชัย, นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :            กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วยร่วมใน 
                                      การจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือเสริมสร้างบทบาท หน้าที่และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนว   พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  2542  ที่มุ่งเน้นการกระจ่ายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาลงสู่สถานศึกษาโดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตอบกับความ
ต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
            ดังนั้น  โรงเรียนวัดมหาการ จึงได้จัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผู้ปกครองขึ้นเพ่ือให้รู้บทบาท หน้าที่และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแนว  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  2542  ที่มุ่งเน้นการกระจ่ายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาลง
สู่สถานศึกษาโดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในบริหารสถานศึกษา  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรู้บทบาทและหน้าที่ 
 2.2 เพ่ือคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 2.3 เพ่ือผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   

3. เป้ำหมำย  
    3.1 เชิงปริมำณ 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรู้บทบาทและหน้าที่ร้อยละ 90 
         2) คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 90 
         3) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อย 80 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรู้บทบาทและหน้าที่ 
  2) คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  3) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ด าเนินงานตามโครงการ 
     4. นิเทศติดตาม 
     5. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     6. สรุปและรายงานผล 
 

 
 
 

ต.ค.64 
พ.ย.64 
พ.ย.64 

พ.ย.64-ก.ย. 65 
พ.ย.64-ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย, 
นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมผู้ปกครอง 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ด าเนินงานตามโครงการ 
     4. นิเทศติดตาม 
     5. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     6. สรุปและรายงานผล 
 

ต.ค.64 
พ.ย.64 
พ.ย.64 

พ.ย.64-ก.ย. 65 
พ.ย.64-ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย, 
นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค 
 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน 1,000 บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก   เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ..............1,000............บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ......................................... จ านวน ......................................บาท 
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ 
7. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรู้บทบาท
และหน้าที่ร้อยละ 90 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาร้อยละ 90 
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา ร้อย 80 
ด้ำนคุณภำพ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้บทบาท หน้าที่
ของตนเอง 
2. คณะกรรมการสถานศึกษารู้มีส่วนร่วมการ
พัฒนา 
3.คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ 
 

สรุปรายงาน 
การทดสอบ 

การสัมภาษณ์ 
 

แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

- - 500 
 

- - - 500 

กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมผู้ปกครอง 

- - 500 - - - 500 

รวมทั้งสิ้น - - 1,000 - - - 1,000 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรู้บทบาทและหน้าที่ 
 8.2. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 8.3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางสาวจิราวรรณ   ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางสาวสภุาพร  บุญทวี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงกำร :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางฐาลินี  หีมหมะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :            กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี 
                                       คุณภาพ  
สนองมำตรฐำน :    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ในเขตบริการของโรงเรียนวัดมหาการเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ปกครองของนักเรียนขาดแคลนและขาดความรู้เรื่อง

โภชนาการนักเรียนส่วนมากไม่ได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ท าให้นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ จะส่งผลกระทบต่อการเรียนไม่เต็มที่ และอาหารที่แม่ค้าน ามาจ าหน่าย
ไม่ค่อยถูกหลักโภชนาการ ราคาแพง จึงจ าเป็นที่โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารราคาถูกและถูกหลักโภชนาการ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ได้มีภาวะโภชนาการที่ดีข้ึน 
2.3 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหารรับประทานทุกคน 
2.4 เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ 

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
  1) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จ านวน 60 คน ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 100 
  2) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จ านวน 60 คน มีอาหารที่มีคุณภาพ
รับประทาน ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดมหาการ จ านวน 60 คน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ด าเนินงานตามโครงการ 
     4. นิเทศติดตาม 
     5. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     6. สรุปและรายงานผล 

 
 

ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 
ก.ย. 2565 

 

นางฐาลินี หีมหมะ 
 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน..........252,000....................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ......................................บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ......................................บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ....อบต..ระโนด.................... จ านวน ........252,000.............บาท 

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 

รวม 
งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำ 
ใช้

สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดมหาการ จ านวน 60 คน 

- 252,000 - 
 
 

- - - 252,000 

รวมทั้งสิ้น - 252,000 - - - - 252,000 
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7. กำรวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้ำนปริมำณ 
1) นักเรียน จ านวน 60 คน ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 100  
2) นักเรียน จ านวน 60 คน มีอาหารที่มีคุณภาพ
รบัประทาน ร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ 
1) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวันทุก
คน 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

แบบสอบถาม 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มข้ึน 

8.2 นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
8.3 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางฐาลินี หีมหมะ) 

 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ชื่อโครงกำร :    โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ า ห้องส้วม 
หน่วยรับผดิชอบโครงกำร :  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดมหาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ :   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                       ในการจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำน :   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2545หมวดที่ 4(5)ให้สถานศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ 
 โรงเรียนวัดมหาการ มีห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชายหญิง มีการเปิดการใช้งานให้บริการแก่บุคลากรภายนอก
ภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา และมีระบบสุขภัณฑ์แบบนั่งราด ระบบบ าบัดไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีไฟฟ้าบริเวณ
อาคาร ท าให้นักเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ห้องน้ า เพ่ือให้มีห้องน้ าบริการที่ได้มาตรฐานเพราะห้องน้ าห้อง
ส้วมนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นมากที่หนึ่ง โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงห้องน้ า เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ระบบประปา และระบบบ าบัดห้องน้ าห้องส้วมภายในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือปรับปรุงสภาพอาคาร ห้องน้ า-ห้องส้วม    

3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ  
  1)  ห้องน้ านักเรียน ชาย-หญิง ได้รับการปรับปรุง จ านวน 1 หลัง จ านวน 4 ห้อง 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกกสุขลักษณะ  
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4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ          
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชุมวางแผน 
     4. ด าเนินงานตามโครงการ 
     5. นิเทศติดตาม  
     6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     7. สรุปและรายงานผล 

 
 

ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 
พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 

ก.ย. 2565 

นางสาวจิราวรรณ ชูชัย 
 
 
 
 
 
 
 

5. งบประมำณที่ใช้ จ ำนวนเงิน.....100,000...................บำท 
 5.1 ใช้งบประมาณจาก    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน ......................................บาท 
      เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน ......................................บาท 
      เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน .......... 100,000............บาท 
      อ่ืนๆ ระบุ...................................... จ านวน ......................................บาท 

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ จ าแนกรายการใช้จ่าย ดังนี้ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนวัดมหาการ 
7. กำรวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
1) ห้องน้ านักเรียน ชาย-หญิง ได้รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 หลัง จ านวน 4 ห้อง 
ด้ำนคุณภำพ 
1) มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกกสุขลักษณะ 

 
สอบถาม 

 
 

ประเมิน 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบประเมิน 

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (บำท) 
รวม งบ

บุคลำกร 
ค่ำตอบแทน ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

ค่ำ
สิ่งก่อสร้ำง 

กิจกรรมที่ 1 
ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม 
 

- 30,000 - 
 

70,000 - - 100,000 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - 70,000 - - 100,000 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณ์ ได้มาตรฐานแลเพียงพอต่อจ านวนบุคลากรภายในโรงเรียน 
  

 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางสาวสภุาพร  บุญทวี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ส่วนที่ 5  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
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ส่วนที ่ 5 

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
 

 
     การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกขั้นตอนทั้งก่อน ด าเนินการ ระหว่าง
ด าเนินการ และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ นับเป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน โครงการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
โรงเรียนจึงก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ดังนี้  
 
1. หลักกำร  

1. การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลโครงการ มุ่งเน้นการน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้    จากการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
  2. การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล เป็นเครื่องมือส าหรับสื่อสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกัน
และพัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณ ที่ก าหนด  

3. ยึดหลักการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการดึงพลัง ความ
รับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การก ากับติดตามประเมินและรายงานเป็นส่วนประกอบที่ควบคู่ ไปกับการ
พัฒนางานสู่ความส าเร็จ 
 
 2. กำรก ำกับ (Monitoring)  

1. โรงเรียนจัดระบบการก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ในเรื่องขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ  

2. โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและสิ้นสุดการ
ด าเนินการ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความส าเร็จของงาน 

 
 3. กำรตรวจสอบ (Auditing)  

1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน ( Internal Quality) โรงเรียนจะประเมินตนเอง (School Self 
Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนมอบหมาย ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนางานและ
รับการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External Quality Audit) โรงเรียนจะได้รับการ ประเมินจาก
องค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลก าหนด ประเมินเพ่ือรับรอง มาตรฐานคุณภาพ การศึกษาตามที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ในรอบท่ี 4  
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4. กำรรำยงำน (Reporting)  
1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพร้ อมสรุป

และรายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 
2. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี(SAR) เพ่ือรายงานภาพรวมของการด าเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ทั้งผลส าเร็จ อุปสรรค ปัญหา และสิ่งที่โรงเรียนจะด าเนินการต่อไป
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานสาธารณชน ชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน  
 
5. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมิน รายงานและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ซึ่งจะ
ท าให้ทราบผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันน าไปสู่การ ปรับแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

3. เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการ ในระยะ
ต่อไป  

 
6. เป้ำหมำย  

1. ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรม/ งาน/ โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2563 – 2565 ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเม่ือสิ้นสุดงาน/ โครงการ 
  2. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ งาน/ โครงการ ทุกสิ้นปีงบประมาณในเดือนตุลาคม  

  
 7. วิธีด ำเนินกำร  

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบการก ากับติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประเมินผลงาน
โครงการตามแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  

ที ่ กลุ่มงำน 
ผู้ก ำกับติดตำม 

ระดับกลุ่มสำระ/งำน 
ระดับกลุ่มสำระ/ 

งำนผู้ก ำกับติดตำม 
ผู้เกี่ยวข้อง 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพ 

2 งานบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3 งานบริหารงานงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

4 งานบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

5 งานบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2. จัดท าปฏิทินก าหนดภารกิจก ากับติดตามประเมินผลและรายงาน  

3. จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผล  
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4. แจ้งทุกฝ่ายงาน กลุ่มสาระและผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทราบ ถือปฏิบัติ และให้

รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนด 

   5. ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่ก าหนด 

6. สรุปและรายงานผล 

  บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กรอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรเข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้  

1. บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ  

1.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้  

1) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด 

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหา และความต้องการ

จ าเป็นอย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของ สถานศึกษาร่วมกับบุคลากร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

   2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับ 

ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

3) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

ตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความ ร่วมมือของครู 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  

5) ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  

6) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท า 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ3 - 5 ปี) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

7) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน คุณภาพ

ของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 - 5 ปี) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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   8) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 - 5 ปี) ต่อไป  

    1.2 หัวหน้ำกลุ่ม/หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ครู มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้  

1) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมิน 

คุณภาพผู้เรียน ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหา และสภาพความ

ต้องการจ าเป็น นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความต้องการของ ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน  

2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหา และ

ความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับ บุคลากรและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่ รับผิดชอบ 

   3) ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 - 5 ปี) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2. บุคลำกรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ ต้องการของ

ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากร ท้องถิ่น การสนับสนุนจากชุมชน 

คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 

  2) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

  3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของ

สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  

4) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  

2.2 ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความ ต้องการของ

ผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ การศึกษาต่อ  

2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จ ของ

สถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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  4) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของ

สถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  

2.3 หน่วยงำน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  

1) น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ ต้องการของ

ท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนา ชุมชน การสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ  

2) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

4) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

5) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของ

สถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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 ค าสั่ง โรงเรียนวัดมหาการ 
ที ่52 /2565 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
---------------------------------- 

                ด้วยโรงเรียนวัดมหาการ จะด าเนินการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของ
โรงเรียนวัดมหาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ นโยบาย กล
ยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และบริบทของโรงเรียนวัดมหาการ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวก  ประกอบด้วย  

1.1 นางสาวสุภาพร  บุญทวี         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ  ประธานกรรมการ 
1.2 นางฐาลินี  หีมหมะ               ครู คศ.1     กรรมการ 
1.3 นางสาวพัชรา ยอดชุม            ครู คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้ำที ่ให้นโยบาย ข้อแนะน า ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ 
2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวสุภาพร  บุญทวี         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ  ประธานกรรมการ 
2.2 นางฐาลินี  หีมหมะ               ครู คศ.1     กรรมการ 
2.3 นางสาวพัชรา ยอดชุม            ครู คศ.1     กรรมการ 
2.4 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน      ครู คศ.1     กรรมการ 
2.5 นางสาวจิราวรรณ ชูชัย           ครู คศ.1     กรรมการ 
2.6 นางณัฐฐาพร มาแดง              ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต             กรรมการ 
2.7 นางอนงค์  บัวศรี                  ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน   กรรมการ 
2.6 นายภูริภัทร ไฝทอง                ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
2.5 นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค     เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้ำที ่จัดท าโครงการ ก าหนดกิจกรรมระยะเวลาด าเนินงานและงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
      3. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
ประกอบด้วย 

3.1 นางสาวสุภาพร  บุญทวี         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ  ประธานกรรมการ 
/3.2 นางฐาลินี... 
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3.2 นางฐาลินี  หีมหมะ               ครู คศ.1     กรรมการ 
3.3 นางสาวพัชรา ยอดชุม            ครู คศ.1     กรรมการ 
3.4 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน      ครู คศ.1     กรรมการ 
3.5 นางสาวจิราวรรณ ชูชัย           ครู คศ.1     กรรมการ 
3.6 นางณฐัฐาพร มาแดง              ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต             กรรมการ 
3.7 นางอนงค์  บัวศรี                  ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน   กรรมการ 
3.6 นายภูริภัทร ไฝทอง                ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
3.5 นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค     เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้ำที ่จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2565 
                 
                ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
       
 
                สั่ง ณ  วันที่   20  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                                                                                 

  

ลงชื่อ       
                 (นางสาวสุภาพร บุญทวี) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ  
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ค ำเห็นชอบของกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวัดมหำกำร 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดมหาการ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2565 ของโรงเรียนวัดมหาการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ จึงขอขอบคุณคณะท างานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ของ
โรงเรียนวัดมหาการทุกท่าน 

 
 

                                                                                              
                                                                (นายชะอม  แก้วมณี) 

                                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                   โรงเรียนวัดมหาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



หน้าที่ 144  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดมหาการ 

คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 

นายชะเอม  แก้วมณี   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดมหาการ 

นางสาวสุภาพร  บุญทวี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ  

ผู้จัดท ำ 
นางสาวสุภาพร  บุญทวี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 นางฐาลินี  หีมหมะ           ครู คศ.1 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม   ครู คศ.1 

นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน            ครู คศ.1 
นางสาจิราวรรณ  ชูชัย             ครู คศ.1 
นางณัฐฐาพร มาแดง   ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 
นางอนงค์ บัวศรี    ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 

 นายภูริภัทร ไฝทอง   ครูอัตราจ้าง 
นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

พิมพ์และจัดท ำรูปเล่ม 
 นางฐาลินี  หีมหมะ   ครู คศ.1 

นางสาวพัชรา  ยอดชุม   ครู คศ.1 
นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค  เจ้าหน้าทีธุ่รการ

 


