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สวนที่ 1 
ขอมูลสถานศึกษา  

 

1. ขอมูลท่ัวไป 
          1.1 ท่ีต้ัง    เลขท่ี      178       หมูท่ี       4         ตําบล         หนองพลับ        
                อําเภอ     หัวหิน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ  รหัสไปรษณีย   77110 
               โทรศัพท    032-4035260               เว็บไซต  www.rkp.ac.th 

    ระยะทางจากโรงเรียนถึงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
    ประจวบคีรีขันธ เขต 2   = 25 กม. 

 1.2 เปดสอนต้ังแตระดับ    อนุบาล          ถึง ระดับ  มัธยมศึกษาตอนตน 
 1.3 มีเขตพื้นท่ีบริการ   3  หมูบาน     ไดแก    หมู 4 , หมู 7 , หมู 10 

2. ขอมูลดานการบริหาร 
 2.1 ช่ือผูบริหาร    นายพงษศักด์ิ สาลีกงชัย    

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.เกษตรศาสตร ,  ศษ.ม  สาขาบริหารการศึกษา , Ph.D บริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต 1 ตุลาคม  2561     

  

3. ระบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 
 

             
    

 
 
 
 

 
       

 
               
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

             นักเรียน  

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป 

ผูอํานวยการโรงเรียน 



2 
 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย 

 

             คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

การบริหารงานวิชาการ 

นางสาวเบญจมาภรณ   กลิ่นพูน  
การบริหารงบประมาณ 

นางสาวกรนันท กลิ่นสละ 
การบริหารงานบุคคล 

นางสาวละออง มีทรัพย 
การบริหารทัว่ไป 

นางสาวกรรฺณิการ  ศรีทอง 
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3.การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน 
การศึกษา 
4.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา 
6.การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7.การนิเทศการศึกษา 
8.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
9.การสงเสริมความรูดานวิชาการ 
10.การประสานความรวมมือในการพัฒนา 
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
11.การสงเสริม และสนับสนุนดานวิชาการ 
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

1.การจัดทําและเสนองบประมาณ 
2.การจัดสรรงบประมาณ 
3.การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
4.การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
5.การบริหารการเงิน 
6.การบริหารบัญช ี
7.การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 

1.การวางแผนอัตรากําลัง และกําหนดอัตรา 
ตําแหนง 
2.การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ราชการ 
3.วินัย และการรักษาวินัย 
4.การยาย โอน ขาราชการ 
5.ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1.การดําเนินงานธุรการ 
2.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
3.งานพัฒนาระบบและเครือขายของขอมูล 
สารสนเทศ 
4.การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
5.การจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองคกร 
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.การดูแลอาคารสถานท่ี 
8.การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
9.การรับนักเรียน 
10.งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
11.การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
12.งานประสานราชการกับสํานักงานเขต และ
หนวยงานอ่ืน 
13.การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
งานบริการสาธารณะ 
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4.ขอมูล นักเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 726 คน (ขอมูล ณ วันท่ี  25  มิ.ย.  2564)  
(รายละเอียดดังแนบ) 

  

ระดับช้ัน 

เพศ   

จํานวนหอง ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 29 26 55 2 

อนุบาล 3 30 34 64 2 

รวมอนุบาล 59 60 119 4 

ประถมศึกษาท่ี 1 37 23 60 2 

ประถมศึกษาท่ี 2 41 38 79 2 

ประถมศึกษาท่ี 3 34 34 68 2 

ประถมศึกษาท่ี 4 33 39 72 2 

ประถมศึกษาท่ี 5 37 29 66 2 

ประถมศึกษาท่ี 6 20 28 48 2 

รวมประถมศึกษา 202 191 393 12 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 35 39 74 2 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 43 36 79 2 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 31 30 61 2 

รวมมัธยมศึกษา 109 105 214 6 

รวมท้ังหมด 370 356 726 22 
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5. ดานบุคลากร 
 ขอมูลบุคลากร    
  

ที ่ ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ภารกิจหลัก หนาที่พเิศษ หมายเหตุ 
1 นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย ศษ.ม ผูอํานวยการโรงเรียน   
2 นางสาวสุกฤตา สมอวม ค.บ. ครูประจําชั้นอนุบาล 2/1   
3 นางพชร  สมพันธ ค.บ. ครูประจําชั้นอนุบาล 2/2   
4 นางปทมาพร  สุขศรี ค.บ ครูประจําชั้นอนุบาล 3/1   
5 นางสาวสุรัชดา   ชื่นชมนอย ค.บ. ครูประจําชั้นอนุบาล 3/2   
6 นางสาวละออง  มีทรัพย ค.บ. ครูประจําชั้น ป.1/1 หน.งานบริหารบคุคล  
7 นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี ค.บ. ครูประจําชั้น ป.1/1   
8 นางสาวจรีนันทร พิริยสถิต ศษ.บ. ครูประจําชั้น ป.1/2   
9 นางสาวนันทชพร  แสงคํา ค.บ. ครูประจําชั้น ป.1/2   

10 นางสาวธันยกมล  หวลระลึก ศษ.บ. ครูประจําชั้น ป.2/1   
11 นางสาวนิศานาถ เดชทองจันทร ค.บ. ครูประจําชั้น ป.2/1   
12 นางสาวอารยา  วาสุ ศษ.บ. ครูประจําชั้น ป.2/2   
13 นางสาวเกศินี  มุงหมาย กศ.บ. ครูประจําชั้น ป.2/2   
14 วาท่ี ร.ต.จุฑารัตน เนียมแดง ค.บ. ครูประจําชั้น ป.3/1   
15 นางสาวจีรนันท   เกตุงาม ค.บ. ครูประจําชั้น ป.3/1   
16 นางสาวเมธาวี  เสือสงา ค.บ. ครูประจําชั้น ป.3/2   
17 นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน วท.บ, ศษ.ม ครูประจําชั้น ป.3/2   
18 นางสาวขนิษฐา  คลองดี ค.บ. ครูประจําชั้น ป.4/1   
19 นายสุวิทย  เพ็ชรทอง ศษ.บ. ครูประจําชั้น ป.4/1   
20 นางสาวศิวพร  บุญแท ศษ.บ. ครูประจําชั้น ป.4/2   
21 นายปณณวัฒน  โกลากุล กศ.บ. ครูประจําชั้น ป.4/2   
22 นางสาวสุรีวรรณ  จันทรศริ ิ ศษ.ม. ครูประจําชั้น ป.5/1   
23 นางสาววิภา  วงษกรอบ วท.บ ครูประจําชั้น ป.5/1 ลูกจางชั่วคราว/ธุรการ  
24 นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ ค.บ. ครูประจําชั้น ป.5/2   
25 นางสาวนภาพรรณ ปนทอง ศษ.บ. ครูประจําชั้น ป.5/2   
26 นางสาวนันทิญา มากตามเครือ ค.บ. ครูประจําชั้น ป.6/1   
27 นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง วท.บ,ป.บัณฑิต ครูประจําชั้น ป.6/2 หน.งานบริหารท่ัวไป  
28 นายธเนศร  เจริญเนือง ค.บ. ครูประจําชั้น ป.6/2   
29 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ ค.บ. ครูประจําชั้น ม.1/๑ หน.งานงบประมาณ  
30 นางสาวเบญจพร  สวนเพชร ค.บ. ครูประจําชั้น ม.1/๒   
31 นายขวัญชัย  สุขอยู ค.บ. ครูประจําชั้น ม.2/1   
32 นายอําพล  จันทรแจง ค.บ. ครูประจําชั้น ม.2/2   
33 นางสาวยุพเยาว  บุญโต กศ.บ. ครูประจําชั้น ม.3/1   
34 นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน ศษ.ม. ครูประจําชั้น ม.3/2 หน.งานวิชาการ  
35 นางสาวลินลดา  สินอวม วท.บ. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
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สวนที่ 2 
กรอบแนวคิดและนโยบายทีเ่กี่ยวของ 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2565 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดนํากรอบแนวคิดและนโยบายท่ีเกี่ยวของมาเปน
แนวทางในการวางแผน ดังนี้ 

  

กลยุทธ 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
      1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและชาติ 
      2. การจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
      3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
      4. การสรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
      5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
      6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 
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สวนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศกึษาโรงเรียนโรตารีก่รงุเทพ ประจําปงบประมาณ 25๖5 

 

   โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 25๖5 โดยวิเคราะหสภาพการ
จัดการศึกษาของหนวยงาน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
โดยนํานโยบายและเปาหมายดังกลาวมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 25๖5  และนําไปสูการปฏิบัติเพื่อให
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน     
โรงเรียนนาอยู  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของชุมชน 
 

พันธกิจ    
1. พัฒนาอาคารสถานท่ีใหเอื้อตอการเรียนรู 
2. พัฒนาครูใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
4. พัฒนาโรงเรียนทุกๆดานใหเปนท่ียอมรับของชุมชน 

 

เปาหมาย     
 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษานักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน  ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับหลักการบริหารงานโรงเรียน 
 

อัตลักษณของสถานศึกษา 
 ระดับปฐมวัย  
  ยิ้มใส  ไหวสวย 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ผูเรียนเปนคนดี  มีคุณภาพ 
 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
 โรงเรียนนาอยู  นาดู  นาเรียน 
 

กลยุทธของสถานศึกษา 
  1. พัฒนาสถานศึกษา  โรงเรียนใหนาอยู  นาดู  นาเรียน 
 2. ครูดีมีคุณภาพ 
 3. จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณภาพ 
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กลยุทธท่ี 1  พัฒนาสภาพโรงเรียนใหนาอยู  นาดู  นาเรียน 
 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1 
โรงเรียนมีสภาพแวดลอม  ปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรู 

มีหองเรียน  อาคารเรียน อาคารประกอบตาม
เกณฑนักเรียน  มีอุปกรณปจจัยพื้นฐานตาม
เกณฑนักเรียน 

2 พัฒนาอาคารสถานท่ี อยูตามเกณฑมาตรฐาน เกณฑมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี 

3 
พัฒนาระบบบริหารจัดการการใชและบํารุงรักษา
อาคารสถานท่ี 

เกณฑมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี 

4 
ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจดาน
สภาพแวดลอมของโรงเรียนไมนอยกวา 
รอยละ 90 

รอยละของผูปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจดานสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
 

 

กลยุทธท่ี 2  ครูดีมีคุณภาพ 
 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1 
ครูไดรับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรูไดอยาง
มีคุณภาพไมนอยกวารอยละ 90 

รอยละของของครูท่ีไดรับการพัฒนาสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

2 ครูมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
และสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑมาตรฐาน
ดานครูผูสอน 

3 
ครูมีความพึงพอใจในความมั่นคงของการ
ประกอบอาชีพรอยละ 100 

รอยละของครูท่ีมีความพึงพอใจในความมั่นคง
ของการประกอบอาชีพ 

4 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระวิชาเพิ่มข้ึน 
มากกวารอยละ 65 

รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
สาระวิชาเพิ่มข้ึน 

 

กลยุทธท่ี 3  จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณภาพ 
 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1 
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2 นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณธรรม
จิตสํานึกความเปนไทย 

จํานวนนักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีจิตสํานึก
ความเปนไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข 

3  
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 80 

รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สวนที่ 4 
 

แผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 25๖5  โรงเรียนโรตารีก่รงุเทพ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ 

  การบริหารงานวิชาการ 629,380 นางสาวเบญจมาภรณ 

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 426,000 นางสาวเบญจมาภรณ 

  - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 242,000 นางสาวเบญจมาภรณ 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 2,000 นางสาวสุรีวรรณ 

- กิจกรรมวัดผลประเมินผล 10,000 นางสาวเบญจพร 

- กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน 1,000 นางสาวจรีนันทร 

- กิจกรรมหองสมุด 20,000 นางสาวเบญจมาภรณ 

- กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษา 5,000 นางสาวเมธาวี 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหอานคลอง เขียนคลอง 5,000 นางสาวนันทิญา 

- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

65,000 นางสาวนภาพรรณ 

 - กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5,000 นางสาวจฑุารัตน 

 - กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 50,000 นางสาววิชุดา 

- กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 20,000 นางสาวศิวพร   

- กิจกรรม วิจัย ปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร 1,000 นางสาวกรนันท   
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูปฐมวัย 94,350 นางสาวศิริกุล 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ 8,000 นางปทมาพร 

-กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 5,000 นางปทมาพร 

-กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครูผูปกครอง 20,000 นางพชร 

-กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา 5,000 นางพชร 

-กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 15,000 นางพชร 

-กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน 4,380 นางสาวสุรัชดา 

-กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน 26,000 นางสาวสุกฤตา 

-กิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับเด็กปฐมวัย 20,000 นางสาวสุรัชดา 

-กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 10,000 นางสาวสุกฤตา 

-กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย  8,000 นางสาวสุกฤตา 

3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 45,500 นางสาวยุพเยาว 

  
  
  

- กิจกรรมเสริมเน้ือหาตามหลักสูตร 2,000 นางสาวยุพเยาว 

- กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 1,000 นางสาวนันทชพร 

- กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันสําคัญ 42,500 นายอําพล 

4 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 11,000 นางสาวกรรณิการ 

5 โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 16,500 นางสาวจีรนันท 

  
  

- กิจกรรมออมดีมีเงินเกบ็ 1,500 นางสาวนันทชพร 

- กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง 5,000 นางสาวจรีนันท 

- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 10,000 นายขวัญชัย 

6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,000 นางสาวยุพเยาว 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ 
7 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ปองกันการทุจริต” 
5,000 นายอําพล 

8 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 1,000 นายอําพล 
  การบริหารงานงบประมาณ 1,690,873 นางสาววิชุดา 
9 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 10,000 นางสาววิชุดา 

10 โครงการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ 212,120 นางสาววิชุดา 

11 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1,468,753 นางสาววิชุดา 

  

- กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน 500,193 นายธเนศร 
- กิจกรรมจายคาเครื่องแบบนักเรียน 273,480 นางสาววิชุดา 
- กิจกรรมจายคาอุปกรณการเรียน 266,950 นางสาววิชุดา 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 428,130 นายขวัญชัย 

  การบริหารงานบุคคล 243,500 นางสาวละออง 

12 
  

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร 243,500 นางสาวละออง 
- กิจกรรม พัฒนาบุคลากร 140,000 นางสาวละออง 
- กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน 103,500 นางสาวละออง 

 การบริหารทัว่ไป 603,000 กรรณิการ 
13 โครงการงานธุรการ  สารบรรณ 40,000 นางสาวเกศินี 
14 โครงการใชและดูแลรักษาอาคารสถานที่ / สิ่งแวดลอม 365,000 นายธเนศร 

 - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 15,000 นายธเนศร 
- กิจกรรมใชปรับปรงุอาคารเรียนอาคารประกอบ 100,000 นายธเนศร 
- กิจกรรมสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรยีน 250,000 นางสาววิชุดา 

15 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 47,000 นางสาวศิวพร 

  

- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2,000 นางสาวจฑุารัตน 
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 10,000 นางสาวศิวพร 
- กิจกรรม การเรียนการสอนเพ่ือสหกรณรานคา 15,000 นางสาวนภาพรรณ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ืออาหารกลางวัน  20,000 นางสาวสุรัชดา 

16 โครงการงานกิจการนักเรียน 146,000 นายปณณวัฒน 
 - กิจกรรมประชาธิปไตย 30,000 นายปณณวัฒน 

 

- กิจกรรมดนตรีไทย 20,000 นางสาวเบญจวรรณ 
- กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนาร ี 5,000 นายขวัญชัย 
- กิจกรรมงานปกครอง 5,000 นายสุวิทย 
- กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา 60,000 นายสุวิทย 
- กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานนาฏศิลปไทย/ประยุกต 25,000 นางสาวธัญกมล 
- กิจกรรมความสัมพันธชุมชน 1,000 นางสาวศิวพร 

17 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5,000 นายขวัญชัย 

 
หมายเหตุ ** ยอดเงินท่ีคงเหลือจากการดําเนินโครงการและกิจกรรมจะถูกยกยอดไปรวมกับโครงการสํารอง
จายนอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ 
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                                        สวนที่ 5 
                 แผนงานโครงการ/กิจกรรม/ประจําปงบประมาณ 25๖5 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมาย  
การพัฒนาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา  โดยโรงเรียนไดกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปงบประมาณ  25๖5  โดยมีโครงการ  /  กิจกรรมดังนี ้
การบริหารงานวิชาการ   

1.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  / กิจกรรม 
   1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. กิจกรรมนิเทศภายใน 
   3. กิจกรรมวัดผลประเมินผล 
   4. กิจกรรมการจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือและการใชส่ือการเรียนการสอน 
   5. กิจกรรมหองสมุด 
   6. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
   7. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหอานคลอง เขียนคลอง 

 8. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
9. กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
10. กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
11. กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 
12. กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูปฐมวัย/ กิจกรรม 
1. กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ 
2. กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
3. กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครูผูปกครอง 
4. กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา 
5. กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 
6. กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน 
7. กิจกรรมจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือและการใชส่ือการเรียนการสอน 
8. กิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับเด็กปฐมวัย 
9. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
10. กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย  

 3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/กิจกรรม 
   1. กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร 
   2. กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 
   3. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา 
 4. โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
 5. โครงการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา/กิจกรรม 
   1. กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ 

   2. กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
   3. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
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6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
7. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
8. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

การบริหารงบประมาณ  
9.  โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ/ กจิกรรม 

 10. โครงการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการ กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ 
 11. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ 
กิจกรรม/ กิจกรรม 
   1. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน 
   2. กิจกรรมจายคาเครื่องแบบนักเรียน 
   3. กิจกรรมจายคาอุปกรณการเรียน 
   4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
การบริหารงานบุคคล  

12. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร / กิจกรรม 
   1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
   2. กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน 
การบริหารท่ัวไป   

13. โครงการงานธุรการ สารบรรณ   
 14. โครงการใชและดูแลรักษาอาคารสถานท่ี/ส่ิงแวดลอม/กิจกรรม 
   1.  กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 
   2. กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
   3. กิจกรรมคาสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
 15. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน/กิจกรรม 
   1. กิจกรรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
   2. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
   3. กิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณรานคา 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน 
 16. โครงการงานกิจการนักเรียน/กิจกรรม 
   1. กิจกรรมประชาธิปไตย 
   2. กิจกรรมดนตรีไทย 
   3. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   4. กิจกรรมงานปกครอง 
   5. กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา 
   6. กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานนาฏศิลปไทย/ประยุกต 

7. กิจกรรมความสัมพันธชุมชน  
 17. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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สวนที่ 6 

                รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ประจําปงบประมาณ 25๖5 
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               โครงการการบรหิารงานวิชาการ 
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โครงการท่ี 1                                 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ                             ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี  12  การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน                                      พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ                                        กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ            ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบโครงการ           นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน 
ระยะเวลาดําเนินการ                        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษาในชวงทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2562) มีนโยบายพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานา
ประเทศ  จึงจําเปนตองสรางความพรอมดานวิชาการ ยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ
ความเปนไทย สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  นําไปสูการเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปน
แบบอยางท่ีดีในการพัฒนาสังคม นําสังคม ไปสูความกาวหนา สงเสริมตามสมรรถนะของผูเรียน ใหเปนบุคคลท่ี
สามารถใชขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ในการวิเคราะห สังเคราะห  สถานการณในปจจุบันและอดีตไดอยาง
เหมาะสม  มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห ใหนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับจากหองเรียนไปใช
ประโยชนใหมากท่ีสุด 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      3.1.1  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 65    
           - นักเรียนรอยละ  65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

              - นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

           - นักเรยีนรอยละ  60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

            - นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

            - นักเรียนรอยละ  70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

            - นักเรียนรอยละ  70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

           - นักเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระการอาชีพ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

           - นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

          3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
                3.2.1 โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดีและมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.เบญจมาภรณ  กลิ่นพูน 
2 กิจกรรมนิเทศภายใน ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.สุรีวรรณ  จันทรศิริ 
3 กิจกรรมวัดผลประเมินผล ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.เบญจพร  สวนเพชร 
4 กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.จีรนันทร  พิริยสถิต 
5 กิจกรรมหองสมดุ ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.เบญจมาภรณ  กลิ่นพูน 
6 กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษา ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.เมธาวี  เสือสงา 
7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหอานคลอง เขียนคลอง ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.นันทิญา มากตามเครือ 

8 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.นภาพรรณ  เกิดพันธ 

9 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.จุฑารัตน เนียมแดง 
10 กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ต.ค.63 – ก.ย. 64 น.ส.วิชุดา  เซี่ยงฉิน 
11 กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร ต.ค.63 – ก.ย. 64 นางสาวศิวพร  บุญแท 
12 กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ต.ค.63 – ก.ย. 64 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 426,000บาท(ส่ีแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้ 
 

ที ่
 

กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที่ 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 - 4 - - 242,000 242,000 
2 กิจกรรมนิเทศภายใน 1 - 4 - - 2,000 2,000 

3 กิจกรรมวัดผลประเมินผล 1 - 4 - - 10,000 10,000 

4 
กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการ
เรียนการสอน 

1 - 4 - - 1,000 1,000 

5 กิจกรรมกิจกรรมหองสมุด 1 - 4 - - 20,000 20,000 

6 
กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูภายใน
สถานศึกษา 

1 - 4 - - 5,000 5,000 

7 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหอาน
คลอง เขียนคลอง 

1 - 4 - - 5,000 5,000 

8 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

1 - 4 - - 65,000 65,000 

9 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 - 4 - - 5,000 5,000 

10 
กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

1 - 4 - - 50,000 50,000 

11 กิจกรรมสงเสรมิทักษะทางคณิตศาสตร 1 - 4 - - 20,000 20,000 
12 กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1 - 4 - - 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น  - - 426,000 593,350 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช 

6.1  เชิงปริมาณ 
- ผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรูไมนอยกวา รอยละ 70    

 
  -การวัดผลการเรียนรูทุกกลุมสาระ

การ เรียนรู 

 
- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ปพ.5/ปพ. 6 

6.2  เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสูงข้ึน 

 
  -การวัดผลการเรียนรู 

- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ปพ.5/ปพ. 6 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  7.1  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ต้ังแตรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 
 7.2  โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสูงข้ึน 
 

                ผูเสนอโครงการ                                                      ผูเห็นชอบโครงการ 
  
      (นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน)    (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ         ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 

        ผูอนุมัติโครงการ 
 
                                           (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
               ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารีก่รุงเทพ 
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กิจกรรมท่ี 1                                  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ                              ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        ประเด็นท่ี  12  การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา    ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน                                       พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ                                         กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน 
ระยะเวลาดําเนินการ                        1 ตุลาคม 25634 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
        การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพิ่มคุณภาพ  
และเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษา คือ ใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนผูท่ีไดรับการพัฒนา ในทุกๆ
ดาน  ครูก็มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ผูปกครองก็มีความเช่ือมั่นกับโรงเรียน
หรือสถานศึกษาและใหความรวมมือเปนอยางดีในการจัดการศึกษา รวมถึงผูบริหารก็มีความมั่นใจ ในมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาและมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดีอยางตอเนื่อง 

2.2  เพื่อพัฒนาผูเรียนสูความเปนเปนเลิศทางวิชาการและอื่นๆ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      3.1.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 65    
           - นักเรียนรอยละ  65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

              - นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

           - นักเรียนรอยละ  60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

            - นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

            - นักเรียนรอยละ  70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

            - นักเรียนรอยละ  70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

           - นักเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระการอาชีพ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

           - นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

                 3.1.2 นักเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการและไดรับรางวัลรอยละ 70 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
       3.2.1 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพดีอยางตอเนื่องและ
บรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 เตรียมการ 

- ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด   
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการโรงเรียน 

2 ดําเนินการ 
-มอบหมายงานใหคณะครูปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดวางแผนไว 
-กํากับ  ติดตาม  นิเทศ 

พฤศจิกายน 2564 –  
กันยายน 2565 

น.ส.เบญจมาภรณ  กลิ่นพูน 

3 ประเมินผล 
-ประชุมคณะครูเพ่ือรวมกันประเมินผล  แจงผล และ
ปรับปรุงแกไข 

กันยายน 2565 
น.ส.เบญจมาภรณ  กลิ่นพูน 

และคณะคร ู

4 สรุป/ รายงานผล 
-เก็บรวบรวมขอมูล 
-รายงานการประเมินกิจกรรม 

กันยายน 2565 น.ส.เบญจมาภรณ  กลิ่นพูน 

 
5.งบประมาณ  งบประมาณ  242,000 บาท (สองแสนส่ีหมื่นสองพันบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการ)  
แผนการใชจายงบประมาณ  ดังนี ้
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

ไตรมาสที่ 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ  
รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
จัด กิจ กรรม พั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา 

1 - - 242,000 242,000 

รวมทั้งสิ้น  - - 242,000 242,000 
 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช 

6.1  เชิงปริมาณ 
- ผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูไมนอยกวารอยละ 70    
- นักเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการและไดรับ
รางวัลรอยละ 70 

 
  - การวัดผลการเรียนรู ทุกกลุ ม

สาระการเรียนรู 
  - เขาแขงขันทางวิชาการ 

 
- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ปพ.5/ปพ.  
- ผลการแขงขันทางวิชาการ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
สูงข้ึน 

 
  - การวัดผลการเรียนรู ทุกกลุ ม

สาระการเรียนรู 

 
- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ปพ.5/ปพ. 6 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          7.1  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดีอยางตอเนื่องและบรรลุตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

7.2   โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
          7.3   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 
 
                ผูเสนอโครงการ                                                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
      (นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน)    (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ         ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 
           ผูอนุมัติโครงการ 
 
                                           (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
              ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- กําหนดจํานวนเงินงบประมาณและ
จัดสรรใหเหมาะสมกับทุกกิจกรรม  
- จัดกิจกรรมและใชงบประมาณให
เหมาะสมตามเวลาท่ีกําหนด 

- กํ าห นด กิ จกรรมและจั ดส รร เงิ น
งบ ป ระม าณ เพ่ื อ ให นั ก เรี ยน ได รั บ
ประโยชนสูงสุดทางดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

- วางแผนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในทุก
กิจกรรมใหพรอม 
- กําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรม
ตางๆอยางชัดเจน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูในการบริหารเงินตามปงบประมาณ 
- มีความรูเก่ียวกับระยะเวลาเริ่มตนและการสิ้นสุดของแตละ
ปงบประมาณ 
- มีความรูเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณใหเหมาะสมกับโครงการ
หรือกิจกรรม 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีความซื่อสัตย 
- มีความเสียสละ 
- มีความประหยัด 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- ทํากิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายอยาง
เต็มท่ี 

- นักเรียนไดรับประโยชนสูงสุดทางดานการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาจากการจั ด
กิจกรรมทุกกิจกรรม 

 - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรม
ต า งๆ ทุ ก กิ จ ก ร รม ได อ ย า ง
เหมาะสม   

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูจักกิจกรรมตางๆท่ีเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  
 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีความประหยัด 
- มีความเสียสละ  เอ้ือเฟอ  แบงปน 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักการบริหารจัดการเงิน
งบประมาณใหเหมาะสม  

รูถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

รู จั ก ใช เวล าใน การจั ด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับ
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

รูจักเลือกกิจกรรมท่ี
เป น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษา 

ทักษะ 
(P) 

ทํ ากิจกรรมต างๆได อย าง
ถูกตอง  เหมาะสม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณในการ
ทํากิจกรรมอยางประหยัด
และคุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่ง
กันและกัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

เห็นประโยชนของการมี
ค ว าม ส า มั ค คี ใน ก า ร
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ปลูกฝงความประหยัดและ
การใชสิ่งของตางๆอยาง
คุมคา 

เห็นคุณคาของการ
จัดกิจกรรมตางๆ
เพ่ือพัฒนาคุณภาฑ
การศึกษา 
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กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมนิเทศภายใน  

ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  ๑ 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวสุรวีรรณ จันทรศิริ 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน อันจะสงผลใน
การพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางาน เกี่ยวกับผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ   การนิเทศไมใชการตรวจสอบ การ
ประเมินผล แตเปนการสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน  มีการวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติ ดําเนินการ  และการ
ประเมินผลรวมกัน  การนิเทศภายในมีเปาหมายกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู  ทุกฝาย
จะรวมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ช่ืนชมกับความสําเร็จของตนเอง สงผลตอการพัฒนาผูเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงข้ึน 

 2.2  เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน        
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 จํานวนครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 100 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
  3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
 ข้ันเตรียมการ  
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นางสาวสุรีวรรณ จันทรศิร ิ

2 
ข้ันดําเนินการ  
- จัดกิจกรรมนิเทศภายใน 

พฤศจิกายน 2564 
- กันยายน 2565 

นางสาวสุรีวรรณ จันทรศิร ิ

3 

ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน 2565 นางสาวสุรีวรรณ จันทรศิร ิ
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5. งบประมาณ งบประมาณ 2,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๕.1 กิจกรรมนิเทศภายใน ๑,๒ - - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 
 

๖. ดัชนีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ - ตรวจเอกสาร 

- สังเกตการณสอน 
 
- แบบประเมนิ   1.จํานวนครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 100 % 

6.2  เชิงคุณภาพ   
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน - การวัดผล - การวัดผล 
 2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80 - แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 
 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 100 % 
 9.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 9.3  ผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80 
 

 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
         (นางสาวสุรวีรรณ จันทรศิร)ิ          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กิจกรรมนิเทศภายใน 

ครู 

 
นักเรียน 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- เขาเรียนในวิชาตางๆ ตามเวลาท่ีกําหนด   
- ทํากิจกรรมในการเรียนการสอนไดเสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนด 

- สามารถเรียนรูในเน้ือหาวิชาตางๆไดตาม
ชวงวัยและสถานะของตนเอง 
- นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมตาม
กิจกรรมการเรียนรู 
 

- นักเรียนสามารถวางแผนการทํา
กิจกรรมเพ่ือใหงานสําเร็จ 
- นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
ปฏิบัติตนในกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม  

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูเน้ือหาในบทเรียนของตนเอง 
- รูวิธีการปฏิบัติตนใหเหมาะสมในขณะท่ีมีกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีวินัยในตนเอง 
- มีความเสียสละ  เอ้ือเฟอ  แบงปน 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูเน้ือหาในบทเรียนท่ี
นักเรียนจะตองเรียนรู  

รูถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
เหมาะสมในการเรียน
การสอน 

รูจักกิจกรรมท่ีควรทําในแต
ละบทเรียน 

ทักษะ 
(P) 

ทํากิจกรรมตางๆใน
บทเรียนไดอยางถูกตอง  
เหมาะสม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณใน
การทํากิจกรรมอยาง
ประหยัดและคุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการ
เรียนหนังสือ 

เห็นประโยชนของการมี
ความสามัคคีในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ปลูกฝงความประหยัด
และการใชสิ่งของตางๆ
อยางคุมคา 

เห็นคุณคาและความสําคัญ
ของการศึกษาเพ่ือจะไดมี
อนาคตท่ีดี 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- กําหนดระยะเวลาในการนิ เทศไดอยาง
เหมาะสม   
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตามเวลาท่ีกําหนด 

- ตองการทราบถึงประสิทธิภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
- ตองการแกไขขอบกพรองในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 
 
 

- วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด 
- เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหพรอม กอนการ
สอน 
 - เตรียมการสอนใหสมบูรณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูในเน้ือหาของบทเรียนท่ีจะสอน 
- รูการใชเทคนิค  วิธีการสอน  ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูและ
ชวงวัยของนักเรียน 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันและอดทน 
- มีความเมตตาตอผูเรียน 
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กิจกรรมท่ี 3                  กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน           การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ            กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2 
ลักษณะโครงการ               ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ              นางสาวเบญจพร  สวนเพชร 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนเปนกระบวนการท่ีใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จัดทําขอมูล
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  รวมท้ังขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ตองจัดทําหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียน  เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  ถือปฏิบัติรวมกันเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินท้ังในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใชเปนขอมูลสรางความ  มั่นใจเกี่ยวกับ
คุณภาพของผูเรียน  พัฒนาความกาวหนา  ดานความรู   ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม  และคานิยมอันพึง
ประสงค  ดังนั้น  การวัดและประเมินผล  จึงจําเปนตองใชเครื่องมือ และวิธีการท่ีหลากหลาย  เนนการปฏิบัติ
ใหสอดคลองเหมาะสมกับสาระการเรียนรู   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อนําขอมูลไปใชเปน
แนวทางในการปรับปรุง   พัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู รวมท้ังนําผลการประเมินรายปไปพิจารณาตัดสินการเล่ือนช้ันหรือจบการศึกษา    

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีทักษะและความรูดานการวัดผลประเมินผล 

 2.2 เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1. ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีทักษะและความรูดานการวัดผลประเมินผล รอยละ 80 

3.1.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนเฉล่ีย รอยละ 70 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

 3.2.1 ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีทักษะและความรูดานการวัดผลประเมินผล 
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

  3.2.3 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
   

 

 

 

 



26 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
เตรียมการ 
- ประชุมชี้แจงผูท่ีเกี่ยวของ/วางแผนการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการ 

2 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมดําเนินการวัดและประเมินผลตาม
เน้ือหาสาระของหลักสูตร 
- การวัดผลตามสภาพจริง 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมการประเมินผลระหวางเรียน 
- กิจกรรมการสอนซอมเสริม 
- กิจกรรมวัดผลปลายภาคเรียน 

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
นางสาวเบญจพร/

คณะคร ู

3 
สรุป/รายงานผล 
- เก็บรวบรวมขอมูล/รายงานการประเมินโครงการ 

กันยายน 2565 นางสาวเบญจพร 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
5.1 งานวัดและประเมินผล 1 - - 10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น - - 10,000 10,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เคร่ืองมือท่ีใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีทักษะและ
ความรูดานการวัดผลประเมินผล รอยละ 80 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

     2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเฉลี่ย รอย
ละ 70 

รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีทักษะและความรูดานการวัดผลประเมิน 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสูงข้ึน 

7.3 ผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80 
 

    ผูเสนอโครงการ                 ผูเห็นชอบโครงการ 
 
       (นางสาวเบญจพร   สวนเพชร)           (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                 ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

          (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
         ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมวัดผลประเมินผล 

ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

    กําหนดกิจกรรม  เน้ือหา  สื่อการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรพะราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ   การวัดและ

ประเมินผลไดเหมาะสม 

    เลือกเครื่องมือวัดและประเมินผลให

ค รอบ คลุ มและ เหม าะสม กับสิ่ ง ท่ี

ตองการวัดตามมาตรฐานการศึกษาของ

ชาแตละชวงชั้น 

    วางแผนและปรับปรุงดานการเรียน

การสอนใหมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน  และให

ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการศึกษาตอได

สูงข้ึน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

    รูการวัดผลประเมินผลอยางครอบคลุมและรอบดานทุก

สาระวิชาและวางแผนการจัดกิจกรรมในทุกข้ันตอนตาม

หลักสูตรกําหนด 

    มีความรับผิดชอบ    ขยันเสียสละเวลา   มีความอดทน

เมตตาตอผูเรียน 

 
นักเรียน 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

    มีความสามารถในการประเมินผล

การเรียนทุกสาระวิชาเม่ือสิ้นสุดการ

เรียนไดตามสถานศึกษากําหนดได 

    เลือกสรรหาอุปกรณ การเรียน ท่ี

หลากหลาย     และผานการ วัดผล

ประเมินผลทุกรายวิชา 

    วางแผนในการเรียนและทํากิจกรรม

ท่ีกําหนดไวไดสําเร็จ  พรอมนําความรู

ไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูเกี่ยวกับเน้ือหาสาระของบทเรียน 

- รูเลือกการคิดอานเขียนอยางรอบคอบฝกการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

- มีความรับผิดชอบในการเรียนและการทํางาน 

- มีความขยันมุงมั่นในการเรียน  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 

- มีความพากเพียร  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ 

  

สงผลตอการพัฒนา  4  มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 

(K) 

รูเกี่ยวกับเน้ือหาบทเรียน

ทุกรายวิชาตามชวงชั้น 

รูจักการเรียนทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 
เรียนรูจากสภาพแวดลอม 

รูความสามัคคี  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

ทักษะ 

(P ) 

เรียนรูตามข้ันตอนได

อยางถูกตอง 
เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได 

ประเมินการเรียนให

สอดคลองตาม

สภาพแวดลอม 

รูความสามัคคี  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

คานิยม 

( A ) 

เห็นคุณคาของการวัดผล

ประเมินผลการศึกษา 

เห็นประโยชนของการ

เรียนตองมีการวัดผลใน

สถานศึกษา 

รูคุณคาของความรูตางๆท่ี

เรียนมาตองนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

เห็นคุณคาความสามัคคี  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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กิจกรรมท่ี ๔                 กิจกรรมจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือและใชส่ือการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3   
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวจีรนันทร  พิริยสถิต 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรยีนการสอนในปจจุบันมีความจําเปนตองใชส่ือและนวัตกรรม  เปนองคประกอบสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละวิชาหรือแตละหนวยการเรียนรู  โดยข้ันเตรียมการ
สอนผูสอนตองศึกษาคนควาแหลงความรูตางๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนเห็น
ความสําคัญจึงเนนใหครูผูสอนผลิตส่ือการสอน  และสงเสริมใหเกิดส่ือการสอนท่ีดี  ซึ่งจะเปนเครื่องมือให
ผูเรียนไดศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง  การผลิตส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ  จะทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดีไปดวย  และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  อีกท้ังเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

๒. วัตถุประสงค 
   2.1  เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหครูไดผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
             2.2  เพื่อชวยใหครูผูสอนไดสอนตรงตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน 
             2.3  เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
             2.4  เพื่อชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมไดหลายรูปแบบ 

 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.๑ ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคน ผลิตส่ือการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ  
5 ช้ิน ไมนอยกวารอยละ 80 
  3.1.2 ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอน สรางช้ินงานช้ินใหมอยาง
ตอเนื่องและเปนปจจุบัน ไมนอยกวารอยละ 80 

 

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 ครูสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
เตรียมการ 
-ประชุม/ชี้แจง/วางแผน 

ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการ 

2 

ดําเนินการ 
- จัดทําทะเบียนสื่อ 
- ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมการจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อ
และการใชสื่อการเรียนการสอน 

พฤศจิกายน 2564 –กันยายน 2565 
นางสาวจรีนันทร/ 

คณะคร ู

3 
ประเมินผล 
- นักเรียนประเมินผลความพึงพอใจ 

กันยายน 2565 นักเรียน 

4 สรุป/รายงานผล กันยายน  2565 นางสาวจีรนันทร 

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ จัดหาสื่อ /ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน 1 - - 1,000  1,000  

รวมทั้งสิ้น - - 1,000  1,000  

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
1. ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 
ชิ้นไมนอยกวารอยละ 80  

ชิ้นงาน -  แบบบันทึกการผลิตสื่อ 

2. ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน สรางชิ้นงานชิ้นใหมอยาง
ตอเน่ืองและเปนปจจุบัน ไมนอยกวารอยละ 80 

ชิ้นงาน -  แบบบันทึกการผลิตสื่อ 

6.2 เชิงคุณภาพ   
     1. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

- รายงานการจดัหาสื่อ /
ผลิตสื่อและการใชสื่อ

การเรียนการสอน 

- แบบรายงานการกิจกรรม
การจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อและ
การใชสื่อการเรียนการสอน 

2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจมากกวารอย
ละ 80 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ ครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 ช้ิน 

 ๗.2  ครูจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗.3 ผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80 
  

      ผูเสนอโครงการ                   ผูเห็นชอบโครงการ 
 
        ( นางสาวจีรนันทร พิริยสถิต )            (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง)      
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  

 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน 

ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี 
- วิเคราะหเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรู 
- ครูมีความรอบรู ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- วิเคราะหสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเวลา  
วัย ความรู ความสามารถตามศักยภาพของผูเรียน 
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนแหลงเรียนรู ทรัพยากร
ตางๆ ท่ีหาไดในทองถ่ินมาใชไดอยางเหมาะสม 

- เพ่ือมุงใหการผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
มีประสิทธิภาพและบรรลผุลตาม
จุดประสงคท่ีต้ังไวในแผน 
- ใชทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินใหเกิด 
ประโยชนอยางคุมคา 

- มีการวางแผน บริหารจัดการอยางเปน
ระบบ อยางรอบคอบ  
- จัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเน้ือหา 
- ครูมีทักษะและประสบการณสอนใน
จัดทําสื่อการเรียนการสอน 
- จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนในการ
จัดการเรียนรูใหเพียงพอ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรอบรูในหลักสูตร  เน้ือหาสาระ ของการผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
- มีความรอบคอบในการวางแผน ของการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสมกับนักเรียน 
- มีความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน การใชสื่อ วิทยาการเทคโนโลยี 
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การวัดผลการและเมินผล 

- ใชหลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย ขยัน หมั่นเพียร อดทน มีจิต
สาธารณะ 
- มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและสวนรวม 
- มีความตระหนักของการใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเกิด
ประโยชนและคุมคา 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 

- เรียนรูการใชสื่อการเรียนการสอนใน
ทองถ่ินท่ีมีอยูอยางจํากัด  ใหเกิดประโยชน  
ประหยัดและคุมคา 
- นักเรียนเรียนรูโดยสื่อการเรียนการสอน
เหมาะสมกับความรู ความสามารถตามวัย 

- กระตุ น ให ผู เรียน มีความคิดริ เริ่ ม
สรางสรรค เกิดความเขาใจงายข้ึนใน
การเรียนการสอน  
 

- นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการ
สอน 
- ปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการประหยัดและอด
ออม โดยนําสื่อการเรียนการสอนในทองถ่ิน
มาใช  

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรู ความเขาใจมากข้ึน และนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- มีความรับผิดชอบ ความอดทน เพียรพยายาม  รูจักประหยัด 
และตรงตอเวลา 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู
(K) 

-มีความรูในการนําวัตถุดิบ
ท่ีมีในทองถ่ินมาผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
เพ่ือนครูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- มีความรูในการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณในทองถ่ินมาใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

- การชวยเหลือเกื้อกูล
เอ้ือเฟอแบงปน 

ทักษะ
(P) 

- มีทักษะการทํางานและ
สามารถเลือกใชวัสดุ
อุปกรณไดถูก 

- เรียนรูกระบวนการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 
-รูจักชวยเหลือแบงปน 

-ไดฝกทักษะการนําวัสดุใน
ทองถ่ินผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

- การชวยเหลือเกื้อกูล
เอ้ือเฟอแบงปน 

คานิยม 
(A) 

- เห็นคุณคาของวัสดุ
อุปกรณโดยใชอยาง
ประหยัดและคุมคา 
- มีเจตนคติท่ีดีในการนํา
วัสดุอุปกรณในทองถ่ิน มา
ใชใหเกิดประโยชน 

- เกิดความรักสามัคคีใน
หมูคณะและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- ตระหนักในการใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูอยางคุมคา 

- ภาคภูมิใจในผลงานท่ีทําได
จากวัสดุในทองถ่ิน 
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กิจกรรมท่ี 5                                กิจกรรมหองสมุด 
ยุทธศาสตรชาติ                             ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี  12  การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน                                      พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ                                        กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ           ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบโครงการ          นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน 
ระยะเวลาดําเนินการ                       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งหองสมุดเปนองคประกอบสําคัญเพื่อสงเสริมให ครู 
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เปนบุคคลท่ีมีนิสัยรักการอานรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถพัฒนา
ทักษะการอาน การเขียนใหถูกตองตามหลักการและรูเทาทันตอโลกปจจุบัน  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความ
มุงมั่นท่ีจะสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียน  การคิดวิเคราะห  และดําเนินชีวิตไดอยางชาญฉลาด
และเปนสุขในสังคมโลกเทคโนโลยี   ดังนั้นจึงไดจัดทํากิจกรรมหองสมุดข้ึนเพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลง
เรียนรูท่ีใกลตัวนักเรียนมากท่ีสุด  โดยมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทัน
ตอเหตุการณ นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู สืบคนขอมูลจากหองสมุดไดอยางหลากหลายวิธี   เอื้อตอการ
เรียนรูตามหลักสูตร  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและเนนผูเรียนเปนสําคัญอีกดวย 
 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหสถานศึกษามีหองสมุดท่ีใชเปนแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เปาหมาย 
 3.1  เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 ผูเรียนเขาใชบริการในหองสมุด ไมนอยกวา รอยละ 75    
 3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 หองสมุดมีหนังสือ  ตํารา  วารสาร  วัสดุ ส่ือเทคโนโลยี อยางเพียงพอ  สามารถใชเปน
แหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 
1 เตรียมการ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
 

ตุลาคม 2564 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

2 ดําเนินการ 
-จัดกิจกรรมหองสมุดตามท่ีไดวางแผนไว 
-จัดเก็บรวบรวมขอมูล จดบันทึกสถิติตางๆ 

 
พฤศจิกายน 2564 –   กันยายน 2565 น.ส.เบญจมาภรณ 

3 ประเมินผล 
- เก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาสรุปผล 

 
กันยายน 2565 

น.ส.เบญจมาภรณ 

4 สรุป/ รายงานผล 
-รายงานผลการดําเนินงาน  

 
กันยายน 2565 

น.ส.เบญจมาภรณ 
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5.งบประมาณ  งบประมาณ  20,000 บาท  (ถัวจายทุกรายการ)  แผนการใชจายงบประมาณ  ดังนี ้
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

ไตรมาสท่ี 
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
 

รวม คาตอบแทน 
คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

1 จัดกิจกรรมหองสมุด 1 - 4 - - 20,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น  - - 20,000 20,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนินการ เครื่องมือที่ใช 

6.1  เชิงปริมาณ 
 1.ผูเรียนเขาใชบริการในหองสมุด ไมนอยกวา รอยละ 75   

 
  1.บันทึกสถิติการเขาใชบริการ

หองสมุด 
 

 
1.  แบบบันทึกสถิติการ  
เขาใชบริการหองสมุด 
2.  ภาพถาย 

6.2  เชิงคุณภาพ 
1.  หองสมุดมีหนังสือ  ตํารา  วารสาร  วัสดุ สื่อเทคโนโลยี 
อยางเพียงพอ  สามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
1. จัดทําทะเบียนหนังสือหองสมุด 
2.  ถายภาพการใชบริการ 
    หองสมุด 

 
1.  แบบบันทึกทะเบียน  
หนังสือหองสมุด 
2. ภาพถายการใชบริการ 
หองสมุด 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
             7.1  สถานศึกษามีหองสมุดท่ีมีหนังสือ ตํารา วารสาร วัสดุ  ส่ือเทคโนโลยี  ฯลฯ  อยางเพียงพอ
สามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.2   นักเรียนเห็นความสําคัญของการอานและมีนิสัยรักการอานจากการทํากิจกรรมตางๆของ
หองสมุด   
 
                ผูเสนอโครงการ                                                      ผูเห็นชอบโครงการ 
  
      (นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน)    (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ         ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 
     ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

                                           (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
             ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหองสมุด 

ครู 
 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- เลือกใชบริการและเขารวมกิจกรรม
ตางๆของหองสมุดตามท่ีตนเองสนใจ 
- เข าใชบริการห องสมุดตาม เวลาท่ี
กําหนด 

- นักเรียนมีโอกาสศึกษา  คนควา  หา
ความรูไดตลอดเวลา 
- นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในการเขาใช
บริการหองสมุด 

- นักเรียนสามารถวางแผนการใชบริการ
หองสมุดไดอยางเหมาะสม 
 - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมของ
หองสมุดไดอยาง  

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูจักหองสมุดประเภทตางๆ 
- รูจักมารยาทของการเขาใชบริการหองสมุด 
- รูวิธีปฏิบัติตนใหเหมาะสมในการเขาใชบริการหองสมุด 

- มีมารยาท 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีความเกรงใจผูอ่ืน 
- มีวินัย  เคารพกฎ  กติกาตางๆ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูความเปนมาของ
หองสมุด  

รูถึงความสามารถในการ
อยูรวมกับผูอ่ืน 

รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
เหมาะสมในการเขาใช
เขาใชบริการหองสมุด 

รูจักกิจกรรมท่ีควรทําใน
หองสมุด 

ทักษะ 
(P) 

ทํากิจกรรมตางๆของ
หองสมุดไดอยาง
ถูกตอง  เหมาะสม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณใน
การทํากิจกรรมอยาง
ประหยัดและคุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาและ
ประโยชนของหองสมุด 

เห็นประโยชนของการมี
ความสามัคคีในการ
ทํางานทํากิจกรรม
รวมกับผูอ่ืน 

ปลูกฝงความประหยัด
และการใชประโยชน
ของหนังสือตางๆอยาง
คุมคา  ไมทําลาย 

ฝกการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

 
 
 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- กําหนดกิจกรรมท่ีจัดในหองสมุด ไดอยาง
เหมาะสม   
- จัดหาหนังสือ สื่อ  วัสดุ  อุปกรณตางๆไวให
เพียงพอกับความตองการ 

- เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนใน
โรงเรียน 
- ตองการใหนักเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

- วางแผนการจัดกิจกรรมของ
หองสมุดอยางเหมาะสม 
- กําหนดเวลาในการใชบริการ
หองสมุดอยางเหมาะสม 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูหลักของการจัดการและบริหารงานหองสมุด 
- รูจักบทบาทหนาท่ีของบรรณารักษ 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันและอดทน 
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กิจกรรมท่ี 6    กิจกรรมแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติ    ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,2,3 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวเมธาวี  เสือสงา 

ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓0 กันยายน ๒๕๖5 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 22 – มาตรา 30 สรุปไดวาใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู เนนความสําคัญท้ัง
ความรู  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล   ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความ
รอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน  และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุก
สถานท่ี พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2553 ขอ 14 (2) (4) (8)ระบุใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทํา ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และ
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงไดจัดทํากิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน เพื่อใชในการเรียนการสอน 
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรู  
เนื่องจากบรรยากาศท่ีดี  อบอุน  ปลอดภัย  สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูและ
เรียนรูไดดีข้ึน   
2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่ อพัฒนาแหลงเรียนรู ใน โรงเรียนใหมี ชีวิตและสงเสริมกระตุน ใหนักเรียนได ทุก เวลา  
ทุกสถานท่ี 
 2.2 เพื่อสงเสริมการใชแหลงเรียนรูประกอบการจัดการเรียนรู ทุกกลุมสาระและเพื่อสงเสริม 
การใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูแลวใหเกิดคุณคาตอการเรียนรูอยางแทจริง 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหมีทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมนอย
กวา รอยละ 70 
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3.1.2 มกีารเขาใชแหลงเรียนรูประกอบการจัดการเรียนรู ไมนอยกวา รอยละ 70 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนสําหรับใชในการจัดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจในการใชแหลงเรียนรูสําหรับการเรียนรูในโรงเรียน 
รอยละ 80 
๔. กิจกรรมการดําเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑ 

เตรียมการ 
- เสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 
- วางแผนการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ๒๕๖4 

 
ผูอํานวยการ 
นางสาวเมธาวี 

 

๒ 
ดําเนินการ 
- จัดทําเอกสารหรือกิจกรรมแหลงเรียนรูตาง ๆ 
- ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน ๒๕๖5 

 
นางสาวเมธาวี 

๓ 

ประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน ๒๕๖5 นางสาวเมธาวี 

 

๕. งบประมาณ  งบประมาณ 5,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)  แผนการใชจายงบประมาณ ดังน้ี 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมชี้แจงรับทราบนโยบายการ

ดําเนินงาน 
1 - - - - 

2. ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 2-3 - - 3,000 3,000 
3. จัดทําเอกสารหรือกิจกรรมแหลง

เรียนรูตาง ๆ 
2-3 - - 2,000 2,000 

4. สรุป รายงานผล 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 

 

๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
๖.๑ เชิงปริมาณ 
๑. พัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหมี
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมนอยกวา รอยละ 70 
2. มีการเขาใชแหลงเรียนรูประกอบการจัดการเรียนรู ไม
นอยกวา รอยละ 70 

1.สํารวจ 
 
2.บันทึกการใชแหลงเรียนรู 

1.แบบสํารวจ 
 
2.บันทึกการใชแหลงเรียนรู 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
สําหรับใชในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจในการใชแหลง
เรียนรูสําหรับการเรียนรูในโรงเรียน รอยละ 80 

1. สํารวจ 
 
2.ประเมินความพึงพอใจ 

1.แบบสํารวจ 
 
2.แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.1 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 ๗.2 นักเรียนไดความรูและประสบการณจากแหลงเรียนรูจริง 
 ๗.3 นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันและการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตอไป 
 
 
  ผูเสนอโครงการ      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
              (นางสาวเมธาวี   เสือสงา)           (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
 ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                 ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 
 

  ผูอนุมัติโครงการ 
 

     (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
   ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษา 

ครู 
 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- รูจักใชแหลงเรียนรูใหเหมาะสม
กับเวลาและสถานท่ี 

- นักเรียนไดความรูและประสบการณ
จากแหลงเรียนรูจรงิ 

- นักเรียนสามารถใชประโยชนแหลงเรียนรู
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูวิธีการใชประโยชนจากแหลงเรียนรู - มีความกระตือรือรนในการใชแหลงเรียนรูใหเปนประโยชน 
- นักเรียนมีความรูและมีประสบการณในการศึกษาจากแหลง
เรียนรู 

  

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

นักเรียนรูวิธีใชแหลงเรียนรู
ใหเกิดประโยชน 

รูถึงวิธีการใชแหลง
เรียนรูรวมกับผูอ่ืน 

รูจักใชแหลงเรียนรูโดย
รักษาสิ่งแวดลอมใหคง
อยู 

รูวิธีเอ้ือเฟอและแบงปนซึ่ง
กันและกัน 

ทักษะ 

(P) 

นักเรียนสามารถฝากเงินได
ตามเปาหมาย 

ใชแหลงเรียนรูรวมกับ
ผูอ่ืนได 

ใชแหลงเรียนรูโดย
รักษาสิ่งแวดลอมใหคง
อยู 

เอ้ือเฟอและแบงปนซึ่งกัน
และกัน 

คานิยม 

(A) 

เห็นคุณคาของการออมเงิน เห็นประโยชนของการใช
แหลงเรียนรูรวมกับผูอ่ืน 

เห็นประโยชนจาก
แหลงเรียนรูโดยรักษา
สิ่งแวดลอมใหคงอยู 

เห็นคุณคาของการเอ้ือเฟอ
และแบงปนซึ่งกันและกัน 

 
 
 

 
 
 
 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- จั ด กิ จกรรมแห ล ง เรี ยน รูภ ายใน
สถานศึกษาไดตรงตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- สงเสริมใหนักเรียนใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูตางๆอยางสม่ําเสมอ 
- พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหมี
ชีวิตและนําสงเสริมกระตุนใหนักเรียน
ไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี 

- ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
วัตถุประสงค 
- ครูเตรียมความพรอมแหลงเรียนรู
ประกอบการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ
ท่ีหลากหลาย 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูจักพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ครบทุกสาระการ
เรียนรู 

- สงเสริมกระตุนใหนักเรียนไดใชแหลงเรียนรูทุกเวลา ทุก
สถานท่ี 



38 
 

กิจกรรมท่ี 7    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหอานคลอง เขียนคลอง 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 2,3 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2563) โดยกําหนดระยะ

เรงดวนของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ปการศึกษา  2558)  ในขอท่ี 
1 วาเด็กจบ ป. 1 ตองอานออกเขียนไดและตองมีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม        

ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานวิชาการใหอานออก เขียน
ได ข้ึน  เพื่ อ เป น ก ารสนองน โยบาย ดั งกล าวของคณ ะกรรมการน โยบายและพั ฒ น าการ ศึกษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อพัฒนาใหนักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแต ระดับช้ัน ป.1 – ม.3  
มีความสามารถในการอานออกและเขียนได  

  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตระดับช้ัน ป.1 – ม.3  สามารถอานออกเขียนได และ

อานคลอง เขียนคลอง  
 

3. เปาหมาย 
  3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตระดับช้ัน ป.1 – ม.3  สามารถอานออก  
เขียนได  คิดเปนรอยละ  100 
  3.1.2 นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตระดับช้ัน ป.1 – ม.3  สามารถอานคลอง 
เขียนคลองได คิดเปนรอยละ 80 
 

  3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 
 3.2.1 นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตระดับช้ัน ป.1 – ม.3  มีความสามารถในการ

อานออก เขียนได  
 3.2.2 นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตระดับช้ัน ป.1 – ม.3 มีความสามารถในการ

อานคลอง เขียนคลองได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทําแบบฝกทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
1.1  ข้ันเตรียมการ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน 2564 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นางสาวนันทิญา   

1.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการสรางแบบฝกทักษะการ
อาน 
- จัดทําแบบฝกทักษะการอาน 

พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 
2565 

นางสาวนันทิญา   

๑.๓ ข้ันประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 - กันยายน 
2565 

นางสาวนันทิญา   

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

2.1  ข้ันเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน 2564 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นางสาวนันทิญา   

2.2 ข้ันดําเนินการ 
- ชี้แจงวิธีการคัดลายมือ 
- ดําเนินใหนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 การคัดลายมือ 

พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 
2565 

นางสาวนันทิญา   

2.3 ข้ันประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 - กันยายน 
2565 

นางสาวนันทิญา   

กิจกรรมที่ 3 ภาษาไทยวันละคํา 

1.1  ข้ันเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน 2564 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นางสาวนันทิญา   

1.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการสรางบัตรคํา 
- จัดนักเรียนนําเสนอภาษาไทยวันละคําทุกวัน 

พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 
2565 

นางสาวนันทิญา   

๑.๓ ข้ันประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 - กันยายน 
2565 

นางสาวนันทิญา   

 
 
 
 



40 
 

5. งบประมาณงบประมาณ 5,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
5.1 กิจกรรมจัดทําแบบฝกทักษะการ

อานสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 

1 - - 5,000 5,000 

5.2 กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย - - - - - 
5.3 กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 
 

๖.ดัชนีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ 

- สังเกต 
- ทดสอบ 

-แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

1. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพต้ังแตระดับชั้น ป.1 – ม.3  สามารถอานออก  
เขียนได  คิดเปนรอยละ  100 
2. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพต้ังแตระดับชั้น ป.1 – ม.3  สามารถอานคลอง 
เขียนคลองได คิดเปนรอยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนของโรงเรียนโรตารีก่รุงเทพต้ังแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 มีความสามารถในการ
อานออก เขียนได  
2. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 มีความสามารถในการ
อานคลอง เขียนคลองได  

- สังเกต 
- ทดสอบ 

-แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนช้ัน  ป.1 –  ม. 3   มีความสามารถในการอานออก เขียนไดและอานคลองเขียนคลอง

เปนไปตามยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.  2558-2563)  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                       ผูเห็นชอบโครงการ 
 

  (นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     

    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหอานคลอง เขียนคลอง 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- กําหนดกิจกรรมเพ่ือฝกใหนักเรียน
อานคลอง  เขียนคลองไดอยางเหมาะสม   
- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- ตองการใหนักเรียนไดฝกการอานคลอง  
เขียนคลอง 
- ตองการใหมีการฝกทักษะการอานคลอง  
เขียนคลอง จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

- วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอานคลอง  เขียนคลองตามวัตถุประสงค 
- เตรียมวัสดุ  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง
ใหพรอมกอนการจัดกิจกรรม 
- กําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูวิธีการในการพัฒนาทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง 
- รูจักกิจกรรมท่ีจะชวยพัฒนาทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันและอดทน 
- มีความเมตตา 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- ทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน
คลอง  เขียนคลอง 
- ทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการอานคลอง  
เขียนคลองเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 

- พัฒนาทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง
ไดเหมาะสมตามวัย 
- พัฒนาทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง
ขอไดตามเปาหมาย 

 - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
พัฒนาทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง  
ไดถูกตองและเหมาะสม  

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูจักคําศัพทท่ีใชในการพัฒนาทักษะการอานคลอง  เขียน
คลอง 
 - รูวิธีการพัฒนาทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง  

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีระเบียบวินัย 
- มีความอดทน 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูเน้ือหาและคําศัพทใน
การพัฒนาทักษะการ
อานคลอง  เขียนคลอง  

รูถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและ
การฝกฝนตนเอง 

รูจักวิธีการปฏิบัติตนใน
การพัฒนาทักษะการ
อานคลอง  เขียนคลอง 

รูจักกิจกรรมท่ีควรทําเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอานคลอง  
เขียนคลอง 

ทักษะ 
(P) 

ฝกทักษะในการอาน
คลอง  เขียนคลองได
อยางถูกตอง  
เหมาะสม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณใน
การฝกทักษะอยาง
ประหยัดและคุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาของการอาน
ออก  เขียนได 

เห็นประโยชนของการฝก
ทักษะเพ่ือพัฒนาการอาน
คลอง  เขียนคลอง 

ปลูกฝงความประหยัด
และการใชสิ่งของตางๆ
อยางคุมคา 

ฝกทักษะเพ่ือพัฒนาการ
อานคลอง  เขียนคลอง 
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กิจกรรมท่ี 8                 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
       ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ      ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3   
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสารเกิดข้ึนคอนขางรวดเร็วและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต
เปนอยางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการ
ส่ือสารจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนใหกับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ช้ีใหเห็นวาสาเหตุหลักสวนหนึ่ง ของปญหา 
คุณภาพการศึกษาไทย คือ การท่ีระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนระบบท่ีไมเอื้อตอการสรางความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหง ศตวรรษ
ท่ี 21  ซึ่งมีผลทําใหการเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเนนการจดจําเนื้อหามากกวา การเรียน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางแทจริง อีกท้ังสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน กําลังประสบ
ปญหาในดานคุณภาพของนักเรียนปรากฏอยูในหลายพื้นท่ี ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือครูไมครบช้ัน ไมครบ
สาระการเรียนรู ครูมีประสบการณหรือทักษะการจัดการเรียนรูนอย ขาดส่ืออุปกรณท่ีทันสมัยและการเขาถึงได
ลําบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากรท่ีมีกระจัดกระจาย ไม
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคา และการแกปญหาตาง ๆ ก็ทําไดในวงจํากัด ดวยสภาพปญหาดังกลาว
ขางตน ผนวกกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน อยางรวดเร็ว จึงเปนโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีการส่ือสารมาเสริมสราง ความเขมแข็งหรือปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ดําเนินงานเรงดวนเพื่อแกปญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ของครูอยางครบถวน ท้ังกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน กระบวนการสราง
ความรู จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนส่ือและอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดเรียนการสอน อันจะเปนการ
ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับ นักเรียน
ทุกคน  
 จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงส่ือเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สรางเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของครูไดอยาง
กวางขวางและท่ัวถึง อันจะเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ใหมีความรูและทักษะในการนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ใหสามารถจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ
มากข้ึน นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
สําหรับการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 คุณครูทุกคนไดมีการใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรูรอยละ 80 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 ครูผูสอนสามารถใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การจัดการเรียนรู 
    3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1.  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม 2564 

 
นางสาวนภาพรรณ 

2. ข้ันดําเนินการ  
-  จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 
พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 นางสาวนภาพรรณ 

3. ข้ันประเมินผล  
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน 2565 

 
นางสาวนภาพรรณ 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 65,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 จัดการเรียนรูดวยการศึกษา

ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2,3 - - 65,000 65,000 

รวมทั้งสิ้น   65,000 65,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
1. คุณครูทุกคนไดมีการใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูรอยละ 80 

การสอบถามการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู 

แบบสอบถามการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

6.3  เชิงคุณภาพ   
1. ครูผูสอนสามารถใช เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรู 

การสังเกต 
 

แบบการสังเกต 

2. ผูเก่ียวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 80 

การแสดงความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
 7.2 นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
สําหรับการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

7.3 ผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80 
 
 
 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 (นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ)                 (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

    ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ

ตางๆ ใหเพียงพอ 

- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- เลือกใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทเรียนและ
ลักษณะของผูเรียน 

- มีการวางแผนการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  
- ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- เรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
- นักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT)เหมาะสมกับความรู ความสามารถ

ตามวัย 

- กระ ตุ น ให ผู เรี ยน มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม
สรางสรรค เกิดความเขาใจงายข้ึนในการ
เรียนการสอน  

- นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการ

สอน 

 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

ครูและนักเรียนรู
วิธีการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู 

รูวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
รวมกับผูอ่ืน 

รูจักเลือกเครื่องมือ 
อุปกรณตางๆ ในการทํา
กิจกรรม 

รูวิธีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู 

ทักษะ 
(P) 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู 

ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

นําอุปกรณตางๆ มาใช
ในการทํากิจกรรมอยาง
เหมาะสม 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

ตระหนักถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เห็นประโยชนของความ
สามัคคีในการปฏบิัติ
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  

ปลูกฝงการใชสิง่ของ
อยางเหมาะสมและ
คุมคา 

มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค  
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กิจกรรมท่ี 9                  กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 2, 3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน  ภิญโญสิริพันธุ 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาล  การขับเคล่ือนทุกภาคสวนเพื่ อเตรียมความพรอมสูอาเซียนในป 
พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาเปนมีหนาท่ีในการเตรียมบุคลากรของชาติใหมีความพรอมรับการเปล่ียนแปลง
และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยสถานศึกษาทุกแหงมีหนาท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขันในระดับอาเซียนและนานาชาติ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีหนาท่ีในการเตรียมความพรอมนักเรียน
เพื่อการเขาสูอาเซียน  จึงมีความจําเปนในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จึงไดจัดทํา
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารข้ึน 

 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

2.2 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือการเรียนรู 
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
การฟง พดู อาน  และเขียน  

 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
3.2.1 นักเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับตนอยางเพียงพอเพื่อ

การติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน และการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. 
 
 
 

๒. 
 

๓. 
 
๔. 
 

ข้ันเตรียมการ  
๑.๑  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
๑.๒  มอบหมายงานและแตงต้ังผูรับผิดชอบ 
ข้ันดําเนินการ   
๒.๑  จัดกิจกรรมฝกทักษะทางภาษาอังกฤษและโดยใชเวลา
ประมาณ๕นาทีหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ 
ข้ันตรวจสอบ   
รายงานความกาวหนากิจกรรมโครงการ/ปญหาและอุปสรรค 
ข้ันประเมินผล   
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 
 

 
พฤศจิกายน 2564 

 
 

กันยายน 2565 
 

กันยายน 2565 
 

 
   
 

 วาท่ี ร.ต.หญิง
จุฑารตัน  

 ภิญโญสิริพันธุ 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 5,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1. ข้ันเตรียมการ ประชุมวางแผนการจัด

กิจกรรม มอบหมายงานและแตงต้ัง 
1 - - - - 

2. การดํานเนินการจัดกิจกรรม ฝก
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1 - 3 - - 5,000 5,000 

3. ตรวจสอบความกาวหนากิจกรรม  2 - - - - 
4. สรุปรายงานผล 4 - - -  

รวมทั้งสิ้น - - - 5,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือทีใ่ช 
6.1 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพทุกคน เขารวม
กิจกรรม รอยละ 80 

 
1.การสังเกต 
 

 
1.แบบสังเกตความสนใจในการ
เรียนภาษาตางประเทศของนักเรียน 

 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
และการเรียนในโรงเรียน 

1. การสํารวจ / แบบสัมภาษณ 
2.แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. การประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1. แบบสัมภาษณนักเรียน 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนการ

ติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวันได 
           2.  นักเรียนเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการส่ือสาร สามารถใชภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง เหมาะสม คลองแคลว และมีความมั่นใจในตนเอง 
 

 

 

         ผูเสนอโครงการ                         ผูเห็นชอบโครงการ 
 
     (วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน  ภิญโญสิริพันธุ)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
    ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

       (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
        ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- กําหนดกิจกรรมเพ่ือฝกใหนักเรียน
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม   
- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- ตองการใหนักเรียนไดฝกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
- ตองการใหมีการฝกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

-วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
-เตรียมวัสดุ  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรม
สื่อสารภาษาอังกฤษใหพรอมกอนการจัด
กิจกรรม 
-กําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูวิธีการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- รูจักกิจกรรมท่ีจะชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

-มีความรับผิดชอบ 
-มีความขยันและอดทน 
-มีความเมตตา 

 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- ทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
-ทํ า กิ จ ก รรม พั ฒ น า ทั ก ษ ะสื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 

- พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได
เหมาะสมตามวัย 
-พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได
ตามเปาหมาย 

 - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได
ถูกตองและเหมาะสม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูจักคําศัพทท่ีใชในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- รูวิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

-มีความรับผิดชอบ 
-มีความขยันหมั่นเพียร 
-มีระเบียบวินัย 
-มีความอดทน 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูเน้ือหาและคําศัพทใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

รูถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและ
การฝกฝนตนเอง 

รูจักวิธีการปฏิบัติตนใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

รูจักกิจกรรมท่ีควรทําเพ่ือ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ทักษะ 
(P) 

ฝกทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง  เหมาะสม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณใน
การฝกทักษะอยาง
ประหยัดและคุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาของการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

เห็นประโยชนของการฝก
ทักษะเพ่ือพัฒนาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

ปลูกฝงความประหยัด
และการใชสิ่งของตางๆ
อยางคุมคา 

ฝกทักษะเพ่ือพัฒนาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
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กิจกรรมท่ี 10     กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 2, 3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
ระยะเวลาดําเนินการ     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากจุดเนนการพัฒนาผูเรียน ท่ีเนนใหนักเรียนใชส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนสนุกกับการ
เรียน และ เพิ่มพูนความรูความเขาใจ ซึ่งจุดเนนของการปฏิรูปการเรียนรูท่ีครูตองมีการพัฒนาส่ิงท่ีจะชวยให
การจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนดวยวิธีการการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  ส่ิงท่ีจะชวยให
กระบวนการเรียนรูประสบผลสําเร็จไดดี  คือ  ครูตองใชส่ือการสอนประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อ
สงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น และมีการเรียนรูไดงายข้ึนและรวดเร็วข้ึน จะชวยให
นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพในดานการคิดวิเคราะหและมีการสังเคราะห ความคิดรวบยอดในการเรียนรูทุก
กลุมสาระอยางมีประสิทธิภาพ   

เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการนับวาเปนแหลงท่ีผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ไดปฏิบัติดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียน พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการเรียนรูตามศักยภาพ และสงเสริมการจัดบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู ครู
ผูรับผิดชอบจึงตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในการเรียนการ
สอนในหองปฏิบัติการ จึงมีความตองการท่ีจะมุงเนนพัฒนาอุปกรณของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน เพื่อเปนการสงเสริม
และยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรใหมีความกาวหนาและสอดรบักับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน จึงตองทําการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบเครือขาย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวกและใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหผูเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรูและสามารถใชงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อใหหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีอุปกรณการเรียนการสอนครบตามความตองการของผูใชงาน 
2.3 เพื่อใหผูเรียนไดใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการพัฒนาความรูตามหลักสูตรและสรางสรรค

ผลงาน 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output 
  3.1.1  นักเรียนรอยละ 100 ไดใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการพัฒนาความรูตาม
หลักสูตรและสรางสรรคผลงาน 
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3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 ผูเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรูและสามารถใชงานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ติดต้ังจอโทรทัศน 
1.1 ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 - 
พฤศจิกายน 2564 

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

1.2 ข้ันดําเนินการ  
- ติดต้ังจอโทรทัศน 

ธันวาคม 2564 – กนัยายน 
2565 

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
 

1.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน 2565 

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
 

กิจกรรมที่ 2  จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 

2.1 ข้ันเตรียมการ  
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 - 
พฤศจิกายน 2564 

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

2.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 

ธันวาคม 2564 – กันยายน 
2565 

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
 

2.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

 
กันยายน 2565 

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
 

 
๕. งบประมาณ งบประมาณ  5๐,๐๐๐  บาท (ถัวจายทุกรายการ)  แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ กิจกรรมท่ี ๑  ติดต้ังจอโทรทัศน ๒-๔ - 40,๐๐๐ - 40,๐๐๐ 
๒ กิจกรรมท่ี ๒ จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ๒-๔ - 10,๐๐๐ - 10,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - 5๐,๐๐๐ - 5๐,๐๐๐ 
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๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
๖.๑ เชิงปริมาณ   
     ๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในการพัฒนาความรูตามหลักสูตรและสรางสรรคผลงาน 

บันทึกการใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

แบบบันทึกการใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

๖.๒ เชิงคุณภาพ   
     ๑. ผูเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรูและสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

การสังเกต 
 

แบบสังเกต 

     ๒. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ ๙๐ 

การแสดงความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 สภาพแวดลอมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีความปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรูของนักเรยีน 
 7.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีอุปกรณการเรียนการสอนครบตามความตองการของผูใชงาน 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน)                         (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  การพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 
ครู 

นักเรียน 

 

 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ

ตางๆ ใหเพียงพอ 
- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- เลือกใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทเรียน
และลักษณะของผูเรียน 

- มีการวางแผนการการใชสื่ อใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอน  

- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอ
ศิษย รบัผิดชอบ ตรงตอเวลา และมีวินัยในตนเองปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- มีความรูค วาม เข าใจในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
ไดเหมาะสมกับตามศักยภาพของ
แตละคน 

- เลือกใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสม 
 

- มีการวางแผนการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียน 

 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- สามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาความรูตามหลักสูตร

และสรางสรรคผลงาน 
- มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือแบงปน 

มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ 
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
ความรู 

(K) 

ครูและนักเรียนรู
วิธีการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู 

รูวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
รวมกับผูอ่ืน 

รูจักเลือกเครื่องมือ 
อุปกรณตางๆ ในการทํา
กิจกรรม 

รูวิธีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู 

ทักษะ 
(P) 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู 

ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

นําอุปกรณตางๆ มาใชใน
การทํากิจกรรมอยาง
เหมาะสม 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรูได
อยางเหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

ตระหนักถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เห็นประโยชนของความ
สามัคคีในการปฏบิัติ
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  

ปลูกฝงการใชสิง่ของ
อยางเหมาะสมและ
คุมคา 

มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU7t_-9ObOAhUPTo8KHSmUDPAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bkp.ac.th%2Fdownload%2Fpor1.doc&usg=AFQjCNGR4pd2s3TodZIQPCOk8Pa4cQVoPg&bvm=bv.131286987,d.c2I
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กิจกรรมท่ี 11    กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 2,3 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิวพร  บุญแท 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ซึ่งเปนแผนระยะยาว 20 ป เปนแผนแมบท

สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะดังกลาว เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา จึงไดวางเปาหมายไว 2 ดาน ไดแกเปาหมายดานผูเรียน
(Learner Aspirations) และเปาหมายดานการจัดการศึกษา(Aspirations) ซึ่งเปาหมายดานผูเรียนนั้นมุง
พัฒนาใหผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรณท่ี 21 โดยทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคัญและ
จําเปนอยางมากคือ ทักษะการคิดเลขเปน (Arithmetics) 

ในการนี้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตรข้ึน เพื่อสนองนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติดังกลาว และเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดฝก
และมีทักษะการคิดเลขเปน โดยการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีความสามารถในการคิดเลขเปน 

  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตช้ัน ป.1 – ม.3  มีทักษะการคิดเลขเปน  
 

3. เปาหมาย 
  3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตช้ัน ป.1 – ม.3  รอยละ 100 มีทักษะการคิด
เลขเปน   
  3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome) 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตระดับช้ัน ป.1 – ม.3  มีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร ระดับมากข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทําแบบฝกทักษะการคิดเลขเปนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 

1.1 

 ข้ันเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน 2564 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
นางสาวกรนันท 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนภาพรรณ 
นางสาวจรีนันท   

1.2 

ข้ันดําเนินการ  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการสรางแบบฝกทักษะ
คิดเลขเปน 
- จัดทําแบบฝกทักษะคิดเลขเปน 

พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

นางสาวกรนันท 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนภาพรรณ 
นางสาวจรีนันท   

๑.๓ 

ข้ันประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565 

นางสาวกรนันท 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนภาพรรณ 
นางสาวจรีนันท   

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนานักเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดเลขเปนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 – มัธยมศึกษาปที ่3 

2.1 

 ข้ันเตรียมการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน 2564 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
นางสาวกรนันท 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนภาพรรณ 
นางสาวจรีนันท   

2.2 

ข้ันดําเนินการ 
- ชี้แจงวิธีการในการใชแบบฝกทักษะคิดเลขเปน 
- นําแบบฝกทักษะคิดเลขเปนไปใชกับนักเรียน            
- ประกาศคะแนนการทําแบบฝกทักษะคิดเลขเปน
และมอบรางวัลใหนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุด
ระดับชั้นละ 3 รางวัล / เดือน 

พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

นางสาวกรนันท 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนภาพรรณ 
นางสาวจรีนันท   

2.3 

ข้ันประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565 

นางสาวกรนันท 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนภาพรรณ 
นางสาวจรีนันท   

 

5. งบประมาณงบประมาณ 20,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5.1 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําแบบฝกทักษะคิดเลข
เปนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 - มัธยมศึกษาปท่ี 3 

1 - - 14,000 14,000 

5.2 
กิจกรรมพัฒนานักเรียนดวยแบบฝก
ทักษะคิดเลขเปนเปนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 

1,2,3,4 - - 6,000 6,000 

รวมทั้งสิ้น - - 20,000 20,000 
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๖. ดัชนีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ 
- สังเกต 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 

- แบบฝกทักษะ การคิดเลข
เปนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

1. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพต้ังแตระดับชั้น ป.1 – ม.3  
มีทักษะการคิดเลขเปน คิดเปนรอยละ 100  

6.4 เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพต้ังแตระดับชั้น ป.1 – ม.3                
มีความพึงพอใจตอกิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร ระดับ
มากข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 80 

- สังเกต 
- สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนช้ัน ป.1 – ม. 3 มีทักษะการคิดเลขเปนตามเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) 

ของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                       ผูเห็นชอบโครงการ 
 

  (นางสาวศิวพร  บุญแท)         (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     

    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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                         บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- กําหนดกิจกรรมเพ่ือฝกใหนักเรียนคิด
เลขเปนคดิเลขเร็วไดอยางเหมาะสม   
- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- ตองการใหนักเรียนไดฝกและมีทักษะ
การคิดเลขเปน 
- ตองการใหนักเรียนมีทักษะการคิดเลข
เปน โดยฝกทําจากแบบฝกหัดท่ีมีความ
หลากหลาย และมีระดับความยากงาย 
เหมาะสม เริ่มจากงายไปหายาก 

- วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดเลขเปนตามวัตถุประสงค 
- เตรียมวัสดุ  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน ใหพรอม
กอนการจัดกิจกรรม 
- กําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมชัดเจน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูวิธีการในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน 
- รูจักวิธีการจัดกิจกรรมท่ีจะชวยพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันและอดทน 
- มีความเมตตา 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- ทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลข
เปนได 
- ทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเลข
เปนไดเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 

- พัฒนาทักษะการคิดเลขเปนไดเหมาะสม
ตามวัย 
- พัฒนาทักษะการคิดเลขเปนไดตาม
เปาหมาย 

 - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
พัฒนาทักษะการคิดเลขเปนไดถูกตอง
และเหมาะสม  

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูจักวิธีการท่ีใชในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน 
 - รูวิธีการพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีความซื่อสัตย 
- มีความอดทน 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูเทคนิคและวิธีการใน
การพัฒนาทักษะ            
การคิดเลขเปน 

รูถึงความสามารถใน             
การทํางานรวมกับผูอ่ืน
และการฝกฝนตนเอง 

รูจักวิธีการปฏิบัติตนใน
การพัฒนาทักษะการคิด
เลขเปนได 

รูจักกิจกรรมท่ีควรทําเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดเลข
เปนได 

ทักษะ 
(P) 

ฝกเทคนิคและวิธีการ
ในการพัฒนาทักษะ 
การคิดเลขเปนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณใน
การฝกทักษะอยาง
ประหยัดและคุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาของการฝก
เทคนิคและวิธีการใน
การพัฒนาทักษะการ
คิดเลขเปนได 

เห็นประโยชนของการฝก
เทคนิคและวิธีการในการ
พัฒนาทักษะการคิดเลข
เปนได 

ปลูกฝงความประหยัด
และการใชสิ่งของตางๆ
อยางคุมคา 

ฝกเทคนิคและวิธีการใน
การพัฒนาทักษะการคิด
เลขเปนได 
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กิจกรรมท่ี 12                  กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน           การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ            กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2 
ลักษณะโครงการ               ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ              นางสาวกรนันท  กล่ินสละ 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยเปนกระบวนการหนึ่งซึ่งเปนท่ียอมรับวาเปนกระบวนการคนหาความรูและแกปญหาอยางเปน
ระบบเช่ือถือไดท่ีจะนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูของครูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพของแตละบุคคล และกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนพรอม ๆ 
กับการสอนตามปกติของครู ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจักตองเปนไปตามหลักสูตรเพราะ หลักสูตร คือ 
แนวทางในการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล ตาม
มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง และความตองการของชุมชนทองถ่ิน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเปนการ
เปล่ียนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมใหไดผลดียิ่งข้ึนท้ังในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียน
การสอน  การวัดผลประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมท่ีวางไว ซึ่งหลังจากท่ีไดมีการนํา
หลักสูตรไปใชระยะหนึ่งแลวจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรูท่ีจําเปน
ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหผูเรียนรูเทาทันการเปล่ียนแปลงและเขาถึงความรูเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการท่ีตองอาศัยการทํางานอยางตอเนื่องและตองคํานึงถึง          
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามกาลเวลา จะกระทําทุกครั้งเมื่อสังคมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะส่ิง
ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะทําใหผูเรียนไดเพิ่มพูนประสบการณข้ึนมาใหม และพรอมท่ีจะนําประสบการณและ
ความรูท่ีเกิดข้ึนมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมใหเจริญงอกงามยิ่งข้ึน  
 ดังนั้น  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรข้ึน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานตอการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนสําหรับครู

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
2.2 เพื่ อใหครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมี ทักษะกระบวนการดานการวิจัย มีความรู ความเขาใจ                

มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อใหโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 รอยละ 80 ของครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความรู ความเขาใจมีความสามารถใน 
การพัฒนาหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ินและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
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  3.1.2 รอยละ 80 ของครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวน           
การดานการวิจัย และสามารถจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา   
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

 3.2.1 ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีทักษะและความรูดานการการวิจัย การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

 3.2.2 ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากข้ึนไป รอยละ 80 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
เตรียมการ 
- ประชุมชี้แจงผูท่ีเกี่ยวของ/วางแผนการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการ 

2 

ดําเนินการ 
- จัดทําหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรูรวบรวม
หลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรูและนํามาจัดทํา
หลักสูตรสถาน 
- ประเมินติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา                
- จัดทําแบบประเมินหลักสูตร 

พฤศจิกายน 2564  - 
กันยายน 2565 

นางสาวกรนันท 
กลิ่นสละ/คณะครู                

3 

ประเมินผล 
- เก็บรวบรวมขอมูลประเมินผลกิจกรรม                       
- ประเมินผลกิจกรรม 
- สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

มีนาคม 2565 - กันยายน 
2565 

นางสาวกรนันท 
กลิ่นสละ/คณะครู                

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
5.1 งานวิจัย ปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตร 
1 - - 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น - - 1,000 1,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1. ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีความรู            ความ
เขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ สามารถจัดทํา
หลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบ      ทุกกลุมสาระการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ินและเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล รอยละ 80 

สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา                                  
- แบบรายงานการใช
หลักสูตรสถานศึกษา  
 

     2. ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความรู ความเขาใจ  มีทักษะ
กระบวนการดานการวิจัย และสามารถจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของ
กลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระ การเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 80 

สังเกตการดําเนินกิจกรรม
ตามทักษะกระบวนการดาน
การวิจัย 

รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

6.2 เชิงคุณภาพ                                             
1. ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการวิจัย 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อยูในระดับมากข้ึนไป รอยละ 80 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีทักษะกระบวนการดานการวิจัย มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตร และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.2 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ินเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 7.3 ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อยูใน
ระดับมากข้ึนไป รอยละ 80 
 
 
 

    ผูเสนอโครงการ                 ผูเห็นชอบโครงการ 
 

 
          (นางสาวกรนันท  กล่ินสละ)            (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

           (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
          ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

    ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนําทักษะ

กระบวนการดานการวิจัย การปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร มาวางจุดมุงหมาย 

การจัดเน้ือหาวิชา จัดการเรียนการสอน     

การวัดผลประเมินผล และพัฒนาวิธีการ

จัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนา

เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล อยาง

เหมาะสมและเพียงพอ 

    ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ นําผล 
การประเมินการใชหลักสูตร รายงาน
การใชหลักสูตร และการวิจัยในใชเรียน
มาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล และมีทักษะ
การเรียนรูท่ีจําเปนของผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

    เมื่อนําหลักสูตรไปใชระยะหน่ึงแลว 
ครูโรงเรียนโรตารีก่รงุเทพ วางแผนการ
วิจัย ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และทักษะการเรียนรูท่ี

จําเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

    ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีทักษะกระบวนการดาน           

การวิจัย มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนา

หลักสตูร และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสจุริต 

มีความสามัคคีในหมูคณะ ขยัน อดทน เสียสละ มีนํ้าใจ ตรง

ตอเวลา มีความรักเมตตาตอผูเรียน และเพ่ือนรวมงาน 
 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

   ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

    ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล และมีทักษะการเรียนรู    
ท่ีจําเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ

เขาถึงความรูเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

เหมาะสม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตามเน้ือหาสาระของแตละกลุม

สาระการเรียนรูตามโครงสรางของหลักสูตร 

- ผูเรียนมีสมรรถสําคัญของผูเรียน และมีทักษะการอาน คิด

วิเคราะห และเขียน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

- ผูเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน และมุงมั่นในการเรียน             

- ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความกตัญู  มี

สัมมาคารวะ และมีความสามัคคีในหมูคณะ 

- ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีจิตอาสา 

  

สงผลตอการพัฒนา  4  มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 

(K) 

รูเกี่ยวกับเน้ือหาหลักสูตร

ทุกรายวิชาตามชวงชั้น 

รูจักการเรียน การทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

เรียนรูจากสภาพแวดลอม รูความสามัคคี  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

ทักษะ 

(P ) 

ใชเครื่องมือวิจัย ปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร ได

ถูกตองและเหมาะสม 

เรียนรูและทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได 

วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร ตามหลักสูตร

แกนกลาง ฯ และบริบท

ของสถานศึกษา 

รูความสามัคคี  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

คานิยม 

( A ) 

เห็นคุณคาของการวิจัย 

การปรับปรงุและพัฒนา

หลักสูตร 

เห็นประโยชนของ               

การวิจัย การปรับปรงุ

และพัฒนาหลักสูตร 

รูคุณคาของคุณคาของ

กระบวนการวิจัย ปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร และ

นํามาใชในชีวิตประจําวัน 

เห็นคุณคาความสามัคคี  

เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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โครงการท่ี 2                 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูระดับปฐมวัย 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางปทมาพร  สุขศรี 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 256๕ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  เด็กจะตองไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย  
อารมณ  - จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  อยางสมดุลตอเนื่องไปพรอมกันทุกดาน  ประสบการณตางๆท่ีจัดให
จะเปนประสบการณตรงจากการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินหรือทักษะการทดลองวิทยาศาสตรของโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทยท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย  ความแตกตางระหวางบุคคล  สังคมท่ี
เด็กอาศัยอยูและสงเสริมในดานคุณธรรมและจริยธรรมใหมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน และ
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูในระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหครูและผูปกครองนักเรียนรวมกันจัดกจิกรรมการเรียนรูในการพฒันาเด็กปฐมวัยได 
 2.2  เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กในระดับปฐมวัยได 
 2.3  เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีประสบการณตรงท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียนได 
 2.4  เพื่อใหเด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการพรอมดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ  สังคมและสติปญญา  
อยูอยางมีความสุข 
 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1  เด็กปฐมวัยมีส่ือและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายรอยละ 80 
  3.1.2  ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรปฐมวัยรอยละ 80 
 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1  เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการปฏิบัติกิจกรรม  และมีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยูรวมกับ
เพื่อนได 
    3.2.2  เด็กมีพัฒนาการพรอมดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญาท่ีดี 
รอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 เตรียมการโดยรวมประชุม วางแผนรวมกัน ตุลาคม 2564 คณะครูปฐมวัย 
2 ดําเนินการจัดกิจกรรม 

-กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ 
-กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครูผูปกครอง 
-กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา 
-กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 
-กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน 
-กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียน
การสอน 
-กิจกรรมภมูิปญญาทองถ่ินสําหรับเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 คณะครูปฐมวัย 

3 ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม กันยายน 2565 คณะครูปฐมวัย 

4 สรุป/รายงานผล กันยายน 2565 นางปทมาพร 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ 121,380   บาท  (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ 1-4 - - 8,000 8,000 
2 กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 1-4 - - 5,000 5,000 
3 กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครูผูปกครอง 1-4 - - 20,000 20,000 
4 กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา 1-4 - - 5,000 5,000 
5 กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 1-4 - - 15,000 15,000 
6 กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน 1-4   4,380 4,380 
7 กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใชสื่อการ

เรียนการสอน 
1-4 - - 26,000 26,000 

8 กิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับเด็กปฐมวัย 1-4 2,400 - 17,600 20,000 
9 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย 
1-4 - - 10,000 10,000 

10 -กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย 1-4 - - 8,000 8,000 
11 สรุป/รายงานผล 4 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,400  118,980 121,380 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
      เด็กมีสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย
รอยละ 80 
      ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ปฐมวัยรอยละ 80 

- สังเกตพฤติกรรม 
 
- สนทนาซักถาม 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
- โครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอย 

6.2 เชิงคุณภาพ 
        เด็กมีสมาธิในการปฏิบัติกิจกรรมและมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การอยูรวมกับเพ่ือนได 
         เด็กมีพัฒนาการพรอมดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ  สังคม
และสติปญญาท่ีดีรอยละ 80 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
 
- สอบถาม 

  

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
- แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1  ครูและผูปกครองนักเรียนรวมกนัจัดกิจกรรมการเรียนรูในการพฒันาเด็กปฐมวัยได 
 7.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความพรอมดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ  สังคมและสติปญญาท่ีดี 
 
 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางปทมาพร   สุขศร)ี          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
    ตําแหนง ครูโรงเรยีนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
  
 

     ผูอนุมัติโครงการ 
 

          (นายพงษศักด์ิ   สาลีกงชัย)     
          ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพฒันาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูปฐมวัย 

ครู 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- กําหนดกิจกรรม เน้ือหา วัสดุอุปกรณให
เหมาะสมเพียงพอ 
- ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักสูตรปฐมวัย 
- กําหนดเวลาของกิจกรรมการเรียนรูให
เหมาะสมกับวัย 
 

- เพ่ือใหครู ผูปกครอง นักเรียน รวมกัน
จัดทํากิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ปฐมวัย  
- เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเบื้องตน 
- เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการพรอมดาน
รางกาย อารมณ- จิตใจ สังคม และ
สติปญญา 

- วางแผนเตรียมกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักสูตรปฐมวัย ให
เหมาะสม 
- เนนประสบการณตรง มีทักษะ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมให
เหมาะสมกับวัย 

 
เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ 
- แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ 
- มีจินตนาการความคิดสรางสรรค 
- มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

- มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ   
- รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม  และความเปน
ไทย 
- สามารถคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 

นักเรียน 

 
 
 

 

 

 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- จัดกิจกรรมตามความพอใจของผูเรียน 
- เนนประสบการณตรง และปฏิบัติจริง 
- ใชวัสดุอุปกรณในทองถ่ินในการปฏิบัติ
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
 

- นักเรียนมีสวนรวมในการ 
จัดกิจรรมการเรียนรู 
- นักเรียนปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปน
สมาชิกท่ีดี ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

- รางกายเจริญเติบโตตามวัย และ
มีสุขนิสัยท่ีดี 
- มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความสุข 
- ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวย
ตัวเอง 
- มีความสามารถในการคิด
แกปญหา ไดเหมาะสมกับวัย 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- นักเรียนมีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิง่ตางๆได 
- นักเรียน แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆได 
- นักเรียนมีจินตนาการความคิดสรางสรรคได 
- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหา
ความรูได 

- นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ - 
จิตใจ สั งคม และส ติปญ ญา มีความรูคู คุณ ธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตกับผูอ่ืน และ
อยูในสังคมเพ่ือนไดอยางมีความสุข 
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กิจกรรมท่ี 1        กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ      ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร    

เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ                   กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ          ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ         นางปทมาพร  สุขศรี 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเด็กหันไปสนใจส่ือตางๆทําใหมีการออกกําลังกายนอยลงทําให

รางกายออนแอเกิดปญหาสุขภาพ การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กชวยสงเสริมใหเด็กมีการเจริญเติบโต
อยางสมวัย มีพลานามัยสมบูรณแข็งแรงมีทักษะการเคล่ือนไหวรางกายตามวัย อีกท้ังเปนการสรางนิสัยการออก
กําลังกายใหกับเด็กไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ  ซึ่งจะมีองคประกอบหลายดานดวยกัน   ท้ังในดาน
การอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดีและสวยงาม  การใหความรู ท่ีถูกตองในเรื่องสุขภาพ  การรับประทานอาหารท่ีดีมี
ประโยชน การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

งานอนามัยโรงเรียน จึงเปนการจัดบริการทางดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและยังเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรตอไป การมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีจะทําใหนักเรียนมีการเรียนรู  และการตอบสนองตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพในสังคมปจจุบัน  ท้ังสภาพแวดลอมและมลภาวะมีผลตอสภาพรางกาย และจิตใจของ
นักเรียน  และตองใหนักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแล  สุขภาพของตนเองใหเหมาะสมกับวัย  สามารถปรับ
สภาพจิตใจใหเหมาะสมกับสถานการณในสภาพปจจุบัน  ดังนั้นจึงตองมีการจัดกิจกรรม  และใหความรูเกี่ยวกับ
การสงเสริมดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของตนเองใหพรอม  และถูกตองตามสุขลักษณะอยางตอเนื่อง     

 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพือ่ใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีสุขภาพรางกายท่ีดี 

 2.2 เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

๓. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีสุขภาพรางกายดี   รอยละ 80 
  3.1.2 เด็กปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองรอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1  เด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีสุขภาพรางกายดี     
  3.2.2  เด็กปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง   
  3.2.3  เด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวมกจิกรรม  
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ัง

คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 
นางปทมาพร  / 
ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการ 
2.1 ฝกใหเด็กออกกําลังกายยามเชา  

 
 
 

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

 
 
 
นางปทมาพร  / 
คณะครูปฐมวัย 

 

2.2 อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
ใหความรูเกี่ยวกับอาหารมีประโยชน 

2.3 อาหารเสริม ด่ืมนมตอนเชา 
2.4 ลางมือบอยๆ 
2.5 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
2.6 เสริมทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย 
2.7 รับประอาหารกลางวัน 
2.8 แปรงฟนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ 
2.9 เขาหองนํ้าหองสวม 

2.10 ใหเด็กไดพักผอนเปนเวลา 
2.11 จัดซื้อยาสามัญประจําบาน 
2.12 จัดซื้อหนากากอนามัย (แมส) 
๒.๑๓ จัดซื้อเจลแอลกอฮอล 
๒.๑4 จัดซื้อสบูเหลวลางมือ 
2.12 จัดซื้ออุปกรณกีฬาในการออกกําลังกาย 
2.13 กํากับ ติดตาม  นิเทศ 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 

3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก กันยายน  2565 
นางปทมาพร  / 
คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 

4.1 เก็บรวบรวมขอมูล 
กันยายน  2565 นางปทมาพร 

4.2 รายงานกิจกรรม 
 

5. งบประมาณงบประมาณ 8,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุดําเนินกิจกรรม 1  - - 8,000 8,000 

รวมทั้งสิ้น - - 8,000 8,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 ๑. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีสุขภาพรางกายดี   
รอยละ 80 
 ๒. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง  รอยละ 80 

- ตรวจสุขภาพ 
 
- สังเกต 

- แบบบันทึกตรวจสุขภาพ 
 
- แบบสังเกต 

6.2 เชิงคุณภาพ   
๑.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีสุขภาพรางกายดี     

 ๒. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง   

 ๓. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

- บันทึกตรวจสุขภาพ 

- สังเกต 
 

- สังเกต 
 

- แบบบันทึกตรวจสุขภาพ 

- แบบสังเกต 
 

- แบบสังเกต 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ เด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
 7.๒ เด็กปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองมากข้ึน 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                ผูเห็นชอบโครงการ 
 

( นางปทมาพร   สุขศรี )           (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ  
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลิกงชัย)     
    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

กําหนดตัวยาท่ีใชให เพียงพอตอ
ค วาม ต อ งก า ร ใช บ ริ ก าร ขอ ง
นักเรียน และใชยาในปริมาณ ท่ี
เหมาะสม 

เลือกใชยาให ถูกกับ โรคหรืออาการ ท่ี
นักเรียนบอกและเลือกตัวยาใหเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน 

มีความรูเก่ียวการปฐมพยาบาลในเบื้องตน 
และรูสรรพคุณ รวมไปถึงอาการเบื้องตนของ
โรคตางๆ 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

-ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
-รูวิธีการเลือกยาใหเหมาะสมกับอาการของโรค 
-รูสรรพคุณของยาชนิดตางๆ วิธีใชและปริมาณการใชใหเหมาะสม
กับชวงวัยของเด็ก 

มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ และเมตตาตอผูเรียน 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

-ใชยาในปริมาณท่ีเหมาะสม  
- ใชอุปกรณท่ีมีอยูในหองพยาบาลอยาง
คุมคา  

- เลือกใชยาใหตรงกับโรคและอาการ
ของผูรับบริการ ในปริมาณท่ี
เหมาะสม และตรงกับวัยของ
ผูรับบริการ 
- จัดเก็บยาไดถูกวิธี 

-วางแผนการทํางานในหองพยาบาล แบง
เวรรักษาความสะอาดและดูแลหอง
พยาบาล 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
-ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
-รูวิธีการเลือกยาใหเหมาะสมกับอาการของโรค 
-รูสรรพคุณของยาชนิดตางๆ วิธีใชและปริมาณการใชให
เหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก 

- มีความรับผิดชอบในการเรียนและการทํางาน 
-มีความขยันและมุงมั่นในการทํางาน 
-มีความสามัคคีภายในกลุมในการทํางาน 
 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
 วัตถุ  สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

ความรูในการปฐมพยาบาล
เบื้องตน การใชยาใหเหมาะสม
กับอาการและชวงวัยของ
ผูรับบริการ 

รูวิธีการทํางานกลุม
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

รูวิธีการเลือกใชยาและ
อุปกรณท่ีมีอยางคุมคา 

รูจักเอ้ือเฟอแบงปน รู
มารยาทในการฟง การพูด 
และการถาม 

ทักษะ 
(P) 

บอกวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องตน เพ่ือบรรเทาอาการ
ตางๆได 

ทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 

เลือกใชยาและอุปกรณท่ีมี
อยางคุมคา 

มีความเอ้ือเฟอแบงปน 
นักเรียนมีมารยาทในการ
ฟง การพูด และการถาม 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาความหมายของการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน และการ
รับประทานยาในปริมาณท่ี
เหมาะสมกับอาการและวัย 

เห็นประโยชนของการ
ทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน 

ปลูกฝงนิสัยการเลือกใชยา
และ อุปกรณ ท่ีมีอยาง
คุมคา 

เห็นคุณคาของการเอ้ือเฟอ
แบงปน เห็นคุณคาของ
การมีมารยาทในการฟง 
การพูด และการถาม 
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กิจกรรมท่ี 2        กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร  

เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3   
ลักษณะโครงการ          ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ         นางปทมาพร  สุขศรี 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ในสังคมปจจุบันเด็กมีความเสียงตอส่ิงตางๆ  มากมายเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  พื้นฐานทางครอบครัว

ท่ีแตกตางกัน  และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจึงทําใหพฤติกรรมของนักเรียนเบ่ียงเบนไปในทางท่ีไมดี  ทําใหเปน
ปญหาตอสังคมในอนาคต นักเรียนและผูปกครองเกิดความหางเหินไมไดอยูรวมกัน เนื่องจากภาระหนาท่ีการ
งานและการหาเล้ียงชีพของแตละครอบครัว จึงจําเปนท่ีจะตองคอยดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกๆ  ดาน 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีมีแบบแผนข้ันตอนชัดเจนในการสงเสริม 
พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยยึดหลักการมีสวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติรวมแกไขปญหาจากผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมี
ความสุข 
 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดดําเนินการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสมบูรณและเกิดการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง  

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย  รอยละ 80 
 2.2 เพื่อใหนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 เพื่อใหโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
รอยละ 80 

  3.1.2 เด็กปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ รอยละ 80 
    

 3.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีระบบการดูแลชวยเหลือเด็กปฐมวัย   
  3.2.2 เด็กปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
                     3.2.3 เด็กและผูปกครองระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในกิจกรรม 
รอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ัง

คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 
นางปทมาพร  สุขศรี/ 

ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการ 
2.1 สรางความตระหนักความรูความเขาใจในระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 
 

 
พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน  2565 

 
 

นางปทมาพร  สุขศรี/ 
คณะครูปฐมวัย 

 

2.2 จัดกิจกรรมโฮมรูม 

2.3 จัดกิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน 
2.4 คัดกรองนักเรียนในกลุมเสี่ยงและมีปญหา 
2.5 จัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง 
2.6 จัดซื้ออุปกรณการเรยีน 
2.6 กํากับ ติดตาม  นิเทศ 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 

3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก กันยายน  2565 
นางปทมาพร  สุขศร ี

/คณะครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 

4.1 เก็บรวบรวมขอมูล 
กันยายน  2565 นางปทมาพร  สุขศรี 

4.2 รายงานกิจกรรม 
 

5. งบประมาณงบประมาณ 5,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุดําเนินกิจกรรม 1 - - 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 ๑. โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีระบบการดูแลชวยเหลือเด็กปฐมวัย  รอยละ 80 
 2. เด็กปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
รอยละ 80 

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีระบบการดูแลชวยเหลือเด็กปฐมวัย        
 2. เด็กปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
 ๓. เด็กและผูปกครองระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม รอยละ 80 

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 7.๒ เด็กและผูปกครองระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 

( นางปทมาพร   สุขศรี )          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลิกงชัย)     
       ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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      บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี 

- กําหนดการชวยเหลือนักเรียนให
เหมาะสมกับเวลาในการชวยเหลือ
นักเรียน 
- กําหนดการดูแลชวยเหลือใหเหมาะสม 
กับปญหาของนักเรยีน 

- เพ่ือใหกิจกรรมบรรลุผลตามจุดประสงค
ท่ีต้ังไวในแผน 
- เพ่ือใหไดนักเรียนไดรับการแกไขปญหา 

- ครูตองวางแผนดําเนินกิจกรรม 
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- ครูตองคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล รู
พ้ืนฐานครอบครัว รูสิ่งแวดลอมรอบๆ 
ตัวนักเรียน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

       ครูตองมีความรูความสามารถในการออกแบบการชวยเหลือ
ไดหลากหลาย เพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคล  

มีความเมตตา กรุณา มีจิตใจโอบออมอารีตอนักเรียนทุกคน   
 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี 

- ไดรบัการดูแลชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
- การเรียนรูการแกไขปญหาใหเหมาะสม  
- การวางแผนในการดําเนินการแกไข
ปญหาไดเหมาะสม 

- กระตุนใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการแกไขปญหา 
- นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

-นักเรียนไดการชวยเหลือแกไขปญหาและ
คําแนะนําจากครู 
-นักเรียนรูจักการวางแผนและกระบวนการแกไข
ปญหา  
- นักเรียนสามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิต 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

นักเรียนเรียนมีทักษะกระบวนการในการแกไขปญหา ปฏิบัติตนอยางรอบคอบ มีเหตุผล ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนมีความเพียร
พยายามไมทอถอยกับปญหา  

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู
(K) 

- เรียนรูการแกไขปญหา
ใหเหมาะสม 

นําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง และอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

นําสิ่งท่ีอยูรอบๆตัวมา
ประยุกตในการแกไขปญหา 

มีความเพียร ความอดทน 

ทักษะ
(P) 

- วางแผนในการ
ดําเนินการแกไขปญหาได
เหมาะสม 

เกิดทักษะในการคิดแกปญหา 
 

นําสิ่งท่ีอยูรอบๆตัวมา
ประยุกตในการแกไขปญหา 

มีความเพียร ความอดทน 

คานิยม 
(A) 

- ตระหนักและเห็นคุณคา
ของตนเอง 

เกิดเจตคติท่ีดีในตนเอง เกิดเจตคติสิ่งท่ีอยูรอบๆตัว มีความเพียร ความอดทน 
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กิจกรรมท่ี 3            กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครู ผูปกครอง 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดาน4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช

ทรัพยากรเพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3   
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางพชร  สมพันธุ 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 เด็กปฐมวัยหรือเด็กวัยต้ังแตแรกเกิดถึงอายุ ๕ ป เปนชวงอายุท่ีมีอัตราของการพัฒนาการสูง ถาเด็ก
ไดรับการเล้ียงดูท่ีดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยาเด็กก็จะพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งงานวิจัยตาง ๆ และ
ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ไดระบุวาชวงเวลาท่ีสําคัญและจําเปนท่ีสุดในการพัฒนาสมองคือในชวง ๕ 
ป แรกของชีวิตเด็กท่ีไมไดรับการเล้ียงดูและพัฒนาอยางถูกตองในชวงเวลานี้เมื่อพนวัยนี้แลวโอกาสทองเชนนี้
จะไมหวนกลับมาอีกดังนั้น ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็กตองมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กในชวงวัย ๐ – ๕ ป ตองสามารถเล้ียงดูจัดประสบการณพัฒนาเด็กใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาไดเต็มศักยภาพโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดตระหนักถึงความสําคัญของสมาขิกในครอบครัว
โดยเฉพาะ เด็กปฐมวัย จึงไดจัดกิจกรรมสายใยรักแมลูก ครู ผูปกครอง ไดมีกิจกรรมท่ีทํารวมกัน ระหวางพอแม 
ผูปกครอง เด็กและครูเพราะครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมครอบครัวจะเปนจุดเริ่มตนของส่ิงดีๆ  
 
๒. วัตถุประสงค 
 2.1 ผูปกครองเห็นความสําคัญมีความรู ความเขาใจ และนําทักษะกระบวนการเรียนรูเพื่อการพฒันา  

ศักยภาพของเด็กปฐมวัย  
2.2 สรางความสัมพันธภาพท่ีดี รูจักใชเวลารวมกันอยางมีคุณภาพ 

 
๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1  นักเรียน พอ แมผูปกครองและครู เขารวมทํากิจกรรมรวมกันท่ีโรงเรียน รอยละ 80 
  3.1.2  นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานดีข้ึนตามวัยรอยละ 80  
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1  นักเรียน พอ แมผูปกครองและครูมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
  3.2.2  สรางความรัก ความสามัคคีท่ีดีในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ังคณะกรรมการ/

มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
ตุลาคม 2564 

นางพชร  สมพันธุ/ 
ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการ 
2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีใชในแตละฐาน  

พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน 2564 

 

 
นางพชร  สมพันธุ/ 

คณะครูปฐมวัย 
2.2 ฐานท่ี  1  กิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.3 ฐานท่ี  2  กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
2.4 ฐานท่ี 3  กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

 2.5 แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม แบงเขากลุมทํากิจกรรมฐานละ 
20 นาที โดยเวียนกันเขาตามฐานตางๆ 

พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน 2565 

นางพชร  สมพันธุ/ 
คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 

3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก มีนาคม  2565 
นางพชร  สมพันธุ/ 

คณะครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล 

มีนาคม  2565 นางพชร  สมพันธุ 
4.2 รายงานกิจกรรม 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 20,000   บาท  (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 จัดหาวัสดุ-อุปกรณของแตละฐาน 1 - - 20,000 20,000 

รวมทัง้สิ้น   20,000    20,000    
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
- นักเรียน พอ แมผูปกครองและครู เขารวมทํากิจกรรมรวมกันท่ี
โรงเรียน รอยละ 80 
- นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานดีข้ึนตามวัยรอยละ 80 

- สํารวจ 
 
 

ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต 
/แบบบันทึก 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    -  นักเรียน พอ แมผูปกครองและครูมคีวามสัมพันธท่ีดีตอกัน 
   -  สรางความรัก ความสามัคคีท่ีดีในครอบครัว 

 
- สํารวจ 

 
ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต 
/แบบบันทึก 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 ผูปกครองเห็นความสําคัญและมีความรู ความเขาใจ นําทักษะกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของเด็กปฐมวัย 
7.2 นักเรียน พอแมผูปกครองและครูสรางความสัมพันธภาพท่ีดี รูจักใชเวลารวมกันอยางมีประโยชน 

 
 
 
 
 
 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 

  (นางพชร  สมพันธุ)          (นางสาวกรรณิการ   ศรีทอง) 
  ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
  
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ   สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครู ผูปกครองครู 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- กําหนดกิจกรรมในการสงเสริมศักยภาพได
อยางเหมาะสม   
- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- สงเสริมใหพอ แมผูปกครอง ครูและ
นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน 
 - ตองการสงเสริมพอ แม ผูปกครองมี

ความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

- วางแผนการจัดกิจกรรมตาม 
วัตถุประสงค 
- เตรียมวัสดุ  อุปกรณตางๆใหพรอม
กอนการทํากิจกรรม 
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูและเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ดาน 
- รูจักเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสงเสริมใหพอ แม ผูปกครองมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน 
 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันและอดทน 
- มีความคิดสรางสรรค 
- มีความเมตตาตอผูเรียน 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- เลือกทํากิจกรรมท่ีสงเสริมใหพอ แม
ผูปกครอง นักเรียนและครูไดทํากิจกรรม
รวมกัน 
 - ทํากิจกรรมรวมกันดวยความอบอุน 

- นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันระหวางพอ 
แม ผูปกครอง 
- นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมกับพอ แม 
ผูปกครองจนสําเร็จ 

- นักเรียนสามารถวางแผนการทํา
กิจกรรมเพ่ือใหงานสําเร็จ 
- นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  ถูกตอง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูถึงความสามัคครีวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมจนสําเร็จ 
- รูจักเลือกกิจกรรมตามท่ีตนเองถนัดหรือมีความสนใจ 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีความต้ังใจ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักการเลือกทํากิจกรรม
รวมกันระหวางพอ แม
ผูปกครองใหสําเรจ็ 

รูถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
เหมาะสมในการทํา
กิจกรรม 

รูจักกิจกรรมท่ีควรทํา
เพ่ือสงเสริม
ความสัมพันธใน
ครอบครัว 

ทักษะ 
(P) 

ทํากิจกรรมตางๆเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัยท้ัง 4 
ดาน 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณในการ
ทํากิจกรรมอยางประหยัด
และคุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่งกัน
และกัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาของการรวมทํา
กิจกรรมระหวางพอ แม 
ผูปกครอง 

เห็นประโยชนของการมี
ความสามัคคีในการ
ทํางาน 

ปลูกฝงความประหยัด
และการใชสิ่งของตางๆ
อยางคุมคา 

ฝกการแสดงความรู
ความสามารถในทางท่ี
ถูกตอง  เหมาะสม 
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กิจกรรมท่ี 4   กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา      ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3   
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางพชร   สมพันธุ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีจิตอาสา จิตสาธารณะเปนส่ิงท่ีเราคนไทยทุกคน ทุกระดับสามารถนําไปปฏิบัติได ไมใชเฉพาะ
ผูใหญอยางท่ีหลายคนเขาใจแตหมายถึงทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกอาชีพเราสามารถนําไปปรับใชให
เหมาะสมกับตนเองไดในทุกๆ เรื่องท้ังการดําเนินชีวิตประจําวันการศึกษาเลาเรียน หรือทํางานในสาขาใดๆ
กิจกรรมหนูนอยจิตอาสาของโรงเรียน จึงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีฝกใหนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนสําคัญของชาติไดมี
ความตระหนักรูจักการมีจิตอาสามีจิตชวยเหลือสวนรวมไมเห็นแกตัวท้ังในปจจุบันในอนาคต  เปนภูมิคุมกันใน
ตัวท่ีดีตอไปโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดจัดทํากิจกรรมเพื่อใหนักเรียนรูจักชวยเหลือสังคม และทําสังคมของเรา
ใหนาอยู โดยทํากิจกรรมท่ีโรงเรียนและท่ีบานอยางสม่ําเสมอและทํากิจกรรมเมื่อมีโอกาสทุกครั้งไมวาจะเปนท่ี
ใดก็ตามโดยไมเลือกในการปฏิบัติ 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 2.2 เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการรูจักชวยเหลือผูอื่น ชวยเหลือสังคม 

 2.3 เพื่อใหนักเรียน  ลด ละ เลิก  พฤติกรรมการเห็นแกตัว 
 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีจิตอาสา รอยละ 80    
 3.2เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.1.2  นักเรียนรูจักนําเอาหลักการมีจิตอาสามาใชในชีวิตประจําวัน 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ังคณะกรรมการ/มอบหมาย

งานใหครูปฐมวัยปฏิบัติดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
ตุลาคม 2564 

นางพชร  
ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที ่2  ดําเนินการ 
2.1 จัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจสงเสริมใหมีนักเรียนมีจิตอาสา 

พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน  2565 

นางพชร 
คณะครูปฐมวัย 

2.2 จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการรูจักชวยเหลือผูอ่ืน 
ชวยเหลือสังคม 

2.3 จัดกิจกรรมใหนักเรียน  ลด ละ เลิก  พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 

3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก กันยายน  2565 
นางพชร   / 

คณะครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล 

กันยายน  2565 นางพชร 
4.2 รายงานกิจกรรม 
 

5. งบประมาณงบประมาณ 5000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุดําเนินการ 1 - 4 - - 5000 5000 

รวมทั้งสิ้น - - 5000 5000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีจิตอาสา รอยละ 80 - สังเกต - แบบสังเกต 
6.2  เชิงคุณภาพ   
นักเรียนรูจักนําเอาหลักการมีจิตอาสามาใชในชีวิตประจําวัน - แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนทุกคนรูจักนําเอาหลักการมีจิตอาสามาใชและพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 7.๒ นักเรียนและผูปกครองระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในพฤติกรรมของ
นักเรียน 

    
   ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 

 
  ( นางพชร   สมพันธุ )          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ   สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา 
                                                             ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
-กําหนดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิต
อาสาใหกับนักเรียนตามความเหมาะสม 

-เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู ไดปฏิบัติ
กิจกรรมไดเต็มตามศักยภาพ เกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

-เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนดวย
คุณธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
-มีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงการจิตอาสา 
- มีความรูในเรื่องจิตอาสา 

-มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ยืดหยุนมีความเปน 
กัลยาณมิตรและมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทํา
กิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวกับโครงการจิต
อาสาไดเหมาะสมกับความสามารถของ
แตละคน 

นักเรียนปฏิบัติตนและไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  

เพ่ือความเจริญงอกงามในทุกข้ันตอนของ
ชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
นักเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  

มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือแบงปน 
มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรูใฝเรียน มีจิต
อาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ
อยางประหยัดและคุมคา
ปลอดภัย 

- รูกระบวนการการ
ทํางานกลุม 
- มีความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนรวม 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียน 

- เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียน
ดวยหลักพุทธธรรมอยาง
ตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

ทักษะ 
(P) 

การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
อยางประหยัดและคุมคา
ปลอดภัยและเหมาะสม
กับงาน 

- เกิดทักษะในการทํางาน
กลุม 
- มีทักษะการเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 
 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาความสําคัญขอ
วัสดุอุปกรณท่ีใช 

เห็นคุณคาความสามัคค ี
มีนํ้าใจ ความเสียสละและ
จิตอาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีในชุมชน
และหองเรียน 

ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการอยูรวมกันอยาง
เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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กิจกรรมท่ี 5          บานนักวิทยาศาสตรนอย 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ         ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางพชร  สมพันธุ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตรมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตในประจําวันของมนุษย การนําความรูทางวิทยาศาสตรไป
ใชในทางท่ีถูกตองและเหมาะสมจะชวยใหเกิดการพัฒนาความคิดใหเปนคนท่ีมีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค รูจักการคิดวิเคราะหและสามารถแกปญหาตางๆได ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตรตอการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะดานสติปญญา ท่ีเปนชวงวัยแหงการ
เรียนรู การอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง วัยแหงการต้ังคําถามสงสัยใครรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว    เพื่อเปนการ
พัฒนานักเรียนใหรูจักต้ังคําถามอยางมีเหตุมีผลใชทักษะท่ีเหมาะสมกับวัย รูจักใชภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยเกิด
จินตนาการความคิดสรางสรรค และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางเปนระบบ  ทางโรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพจึงจัดทําโครงการบานนักวิทยาศาสตรนี้ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค 
2.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและคิดสรางสรรคองคความรู 
2.2 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

  

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 นักเรียนช้ันอนุบาล ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรดวยตนเองรอยละ 80 
3.1.2 นักเรียนไดรูจักใชจินตนาการในการสรางช้ินงานดวยตนเอง รูจักการคิดวิเคราะห 

แกปญหาและตัดสินใจไดตามวัยรอยละ 70 
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

3.2.1  นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
3.2.3  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

ในทางท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ังคณะกรรมการ/

มอบหมายงานใหครูปฐมวัย 
ตุลาคม 2564 

นางพชร  สมพันธุ/ 
ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการ 
2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีใชในการทดลอง 

พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน 2565 

นางพชร  สมพันธุ  / 
คณะครูปฐมวัย 

2.2 ทดลองวิทยาศาสตร 20 กิจกรรม หองเรียนละ 4 กิจกรรม 
2.3 จัดทําโครงงานบานนักวิทยาศาสตร  หองเรียนละ 1 โครงงาน 
กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 
3.1 ทําใบงานวาดผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง /แบบสังเกต กันยายน 2565 นางพชร  สมพันธุ/คณะคร ู
กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล 

กันยายน 2565 นางพชร  สมพันธุ 
4.2 รายงานกิจกรรม 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 15,000   บาท  (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ดําเนินการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ 1-4 - - 15,000 15,000 

รวมทั้งสิ้น   15,000    15,000   
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
- นักเรียนชั้นอนุบาล ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรดวยตนเองรอยละ 80 
-นักเรียนไดรูจักใชจินตนาการในการสรางชิ้นงานดวยตนเอง รูจักการคิดวิเคราะห 
แกปญหาและตัดสินใจไดตามวัยรอยละ 70 

-  ประเมินจาก
การรวมทํา
กิจกรรม 

-  ใบงานกิจกรรม
การทดลอง 

6.2 เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาท่ีเหมาะสมตามวัยรอยละ  
-นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ในทางท่ีเหมาะสม 

- สังเกต 
- แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1นักเรียนมีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและคิดสรางสรรคองคความรูได 
7.2.นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

   ผูเสนอโครงการ                   ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางพชร  สมพันธุ)             (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
 ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                ตําแหนง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 

         (นายพงษศักด์ิ   สาลีกงชัย)     
         ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ครู 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

-แบงกลุมนักเรียนในการรวม
กิจกรรมการทดลอง 
-จัดอุปกรณการทดลองใหพรอมกับ
จํานวนนักเรียน 

-ใชอุปกรณการทดลองท่ีมีอยูอยางเหมาะสม
กับวัย 
-สามารถรวมกิจกรรมการทดลองไดอยาง
สนุกสนาน 
 

-วางแผน และบอกข้ันตอนการทดลอง
วิทยาศาสตร 
 -นักเรียนรวมกิจกรรมการทดลองอยาง
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
-มีความรูในการใชอุปกรณการทดลองท่ีถูกวิธี 
-รูวิธีการใชอุปกรณการทดลองแตละประเภท 

-มีความอดทน รอคอยในการทํากิจกรรมการทดลอง 
-มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดและมีระเบียบวินัย 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักการสงัเกตและการ
แกไขปญหาในการ
ทดลอง 

รูวิธีการทดลอง
วิทยาศาสตรรวมกันกับ
เพ่ือน 

รูวิธีการทดลองท่ีถูกตอง รูจักการอดทน การรอคอย
ในการทดลองวิทยาศาสตร 

ทักษะ 
(P) 

มีทักษะการสังเกต  การ
แกปญหา การตอบ
คําถาม 

รวมกิจกรรมการทดลอง
กับเพ่ือนได 

รูจักวิธีการใชอุปกรณการ
ทดลองท่ีปลอดภัย 

มีความรวมมือในการ
ทดลองวิทยาศาสตรจน
สําเร็จ 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาการทดลอง
วิทยาศาสตร 

เห็นคุณคาการเปนคนชาง
สังเกต แกไขปญหา 

เห็นคุณคาของอุปกรณการ
ทดลอง 

เห็นคุณคาของความอดทน 
รอคอย 

 
 

 

 

 

 

 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
-กําหนดกิจกรรมการทดลองแตละชนิดให
เหมาะสมและพอเพียงกับนักเรียน 
-ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการทดลอง
เหมาะสมกับวัย 
 

-ตองการใหนักเรียนมีทักษะในการ
สังเกต การแกไขปญหา 
 -เลือกกิจกรรมการทดลองท่ี
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

-วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมการ
ทดลองและเตรียมอุปกรณการทดลอง
ใหพรอม 
-กําหนดเวลาในการทดลองท่ีสอดคลอง
กับวัยของนักเรียน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

-มีความรูเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
-รูเครื่องมือ อุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

-มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละและเมตตาตอนักเรียน 
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กิจกรรมท่ี 6   กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ               กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุรัชดา  ช่ืนชมนอย 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

นทิานเปนกิจกรรมจําเปนสําหรับเด็กท่ีงายและเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณเด็ก สามารถ
เรียนรูไดทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟงนิทานคือทําใหเด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิ และนิทานยัง
ชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะการฟง การพูด การกลาแสดงออก และนิทานจะสรางสรรคนิสัยรัก การอาน การ
เห็นความสําคัญของหนังสือไปพรอมกับการเลานิทานใหเด็กฟงเสมอๆ เปนการสงเสริมและ สนับสนุนใหเด็ก
เกิดพัฒนาการท่ีดีตามวัยของเด็ก ท้ังดานรางกาย อารมณสติปญญาและภาษา โดยเฉพาะ พัฒนาการดานสังคม 
ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝงผานการเลนนิทานจนเกิด ความผูกพันระหวางผูเลา
กบัเด็กทําใหผูเลาเขาใจความรูสึกนึกคิดของเด็ก ขณะท่ีเลาเด็กจะคิดจินตนาการ เขาใจซึมซับ รับรูแยกแยะใน
ส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําโครงการหนูนอยรักการอานข้ึน เพื่อสรางพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยดังกลาว 

 

2.วัตถุประสงค 
             2.1  เพื่อใหนักเรียนสามารถเกิดนิสัยรักการอาน 
             2.2  เพื่อใหนักเรียนสามารถพัฒนาการทางดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
             2.3  เพื่อใหนักเรียนสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นขณะอานหนังสือนิทาน  

     2.4  เพื่อใหนักเรียนสามารถพัฒนาการดานความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเขาท่ีหลังเลิกอาน   
     2.5  เพื่อใหนักเรียนสามารถอานหนังสือรวมกบผูปกครอง 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   3.1.1  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีนิสัยรักการอานท่ีดีข้ึน 
  3.2.2  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพูด การ
อาน และการเขียน 

3.2.3 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
รอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ัง

คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมนอย / 

ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการ 
2.1 ฝกใหเด็กออกมาเลานิทานยามเชา  

 
 

 
พฤศจิกายน 2564 – 

มีนาคม  2565 

 
 
 
 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมนอย / 

คณะครูปฐมวัย 
 

2.2 อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลหนังสือ 

2.3 ใหพ่ีอนุบาล 3 เลาเรือ่งหนังสือจากภาพใหนอง
อนุบาล 2 ฟง 

2.4 ใหนักเรียนเลานิทานบอยๆ 

2.5 เสริมดวยการเลนบบาทสมมติ 
2.6 ใหเด็กไดพักผอนเปนเวลา 
2.7 กํากับ ติดตาม  นิเทศ 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 

3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก มีนาคม  2565 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมนอย / 

คณะครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 

4.1 เก็บรวบรวมขอมูล 
มีนาคม  2565 นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมนอย 

4.2 รายงานกิจกรรม 
 

5. งบประมาณงบประมาณ 4,380  บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 1 - - -  
2 ดําเนินการ 1 - 4 - - 4,380 4,380 
3 ประเมินผล 4 - - - - 
4 สรุป/รายงานผล 4 - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 4,380 4,380 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 - แบบสังเกต - แบบสังเกต 
6.2 เชิงคุณภาพ  

- แบบบันทึก 
- แบบสังเกต 

  - แบบสอบถาม 

 
- แบบบันทึก 
- แบบสังเกต 

  - แบบสอบถาม 

 1. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมนิีสัยรักการอานท่ีดีข้ึน 
 2.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การพูด การอาน และการเขียน 
3.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม รอยละ 80 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1นักเรียนสามารถเกิดนิสัยรักการอาน 

7.2 นักเรียนสามารถพัฒนาการทางดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
7.3 เพื่อใหนักเรียนสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นขณะฟงนิทาน 
7.4 นักเรียนสามารถพัฒนาการทางดานความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเขาท่ีหลังเลิกอาน  

          7.5 นักเรียนสามารถอานหนังสือรวมกับผูปกครองได 
 
  

      ผูเสนอโครงการ                 ผูเห็นชอบโครงการ 
 

( นางสาวสุรัชดา  ช่ืนชมนอย )                    (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                ตําแหนง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลิกงชัย)     
    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน 

ครู 
 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- เลือกใชบริการและเขารวมกิจกรรม
ตางๆของหองสมุดตามท่ีตนเองสนใจ 
- เข าใชบริการห องสมุดตามเวลาท่ี
กําหนด 

- นักเรียนมีโอกาสศึกษา  คนควา  หา
ความรูไดตลอดเวลา 
- นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในการเขา
ใชบริการหองสมุด 

- นัก เรียนสามารถวางแผนการใชบ ริการ
หองสมุดไดอยางเหมาะสม 
 - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมของหองสมุดได
อยาง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูจักหองสมุดประเภทตางๆ 
- รูจักมารยาทของการเขาใชบริการหองสมุด 
- รูวิธีปฏิบัติตนใหเหมาะสมในการเขาใชบริการ

หองสมุด 

- มีมารยาท 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีความเกรงใจผูอ่ืน 
- มีวินัย  เคารพกฎ  กติกาตางๆ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูความเปนมาของ
หองสมุด 

รูถึงความสามารถในการอยู
รวมกับผูอ่ืน 

รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
เหมาะสมในการเขาใชเขาใช
บริการหองสมุด 

รูจักกิจกรรมท่ีควรทําใน
หองสมุด 

ทักษะ 
(P) 

ทํากิจกรรมตางๆของ
หองสมุดไดอยาง
ถูกตอง  เหมาะสม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณในการ
ทํากิจกรรมอยางประหยัด
และคุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่งกันและกัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาและ
ประโยชนของหองสมุด 

เห็นประโยชนของการมี
ความสามัคคีในการทํางาน
ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 

ปลูกฝงความประหยัดและ
การใชประโยชนของหนังสือ
ตางๆอยางคุมคาไมทําลาย 

ฝกการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และรูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

 

 
 
 
 
 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- กําหนดกิจกรรมท่ีจัดในหองสมุดไดอยาง
เหมาะสม   
- จัดหาหนังสือ สื่อ  วัสดุ  อุปกรณตางๆไว
ใหเพียงพอกับความตองการ 

- เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
ในโรงเรียน 
- ตองการใหนักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 

- วางแผนการจัดกิจกรรมของหองสมุดอยาง
เหมาะสม 
- กําหนดเวลาในการใชบริการหองสมุดอยาง
เหมาะสม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูหลักของการจัดการและบริหารงานหองสมุด 
- รูจักบทบาทหนาท่ีของบรรณารักษ 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันและอดทน 
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กิจกรรมท่ี 7   กิจกรรมการจัดหาส่ือ /ผลิตส่ือและการใชส่ือการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา      ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3   
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุกฤตา  สมอวม 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมีความจําเปนตองใชส่ือและนวัตกรรม  เปนองคประกอบสําคัญใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละวิชาหรือแตละหนวยการเรียนรู  โดยข้ันเตรียมการ
สอนผูสอนตองศึกษาคนควาแหลงความรูตางๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนเห็น
ความสําคัญจึงเนนใหครูผูสอนผลิตส่ือการสอน  และสงเสริมใหเกิดส่ือการสอนท่ีดี  ซึ่งจะเปนเครื่องมือให
ผูเรียนไดศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง  การผลิตส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ  จะทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดีไปดวย  และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  อีกท้ังเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1   เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหครูไดผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
          2.2   เพื่อชวยใหครูผูสอนไดสอนตรงตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน 
          2.3   เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          2.4   เพื่อชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมไดหลายรูปแบบ 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 ครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 ช้ิน 
 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1  ครูสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
  3.1.2  ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ังคณะกรรมการ/

มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
ตุลาคม 2564 

นางสาวสุกฤตา  สมอวม / 
ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการ 
2.1 จัดทําทะเบียนสื่อ พฤศจิกายน 2564 

– 
กันยายน  2565 

นางสาวสุกฤตา  สมอวม / 
คณะครูปฐมวัย 2.2 ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมการจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อ 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 
3.1 - กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานการใชสื่อในการจดัการ

เรียนการสอน 
กันยายน  2565 

นางสาวสุกฤตา  สมอวม / 
คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 
4.1 เก็บรวบรวมขอมลู 

กันยายน  2565 นางสาวสุกฤตา  สมอวม 
4.2 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

5. งบประมาณงบประมาณ 26,000  บาท  แผนการใชจายงบประมาณดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุดําเนินการ 1 - 4 - - 26,000   26,000   

รวมทั้งสิ้น - - 26,000   26,000   
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   

-ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 ชิ้น 
ไมนอยกวารอยละ 80 
- ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน สรางชิ้นงานใหมอยางตอเน่ือง
และเปนปจจุบันไมนอยกวารอยละ 80 

- ตรวจชิ้นงานสื่อ 
 

- ตรวจชิ้นงานสื่อ 
- ทะเบียนการผลิตสื่อและใชสื่อ 

6.2 เชิงคุณภาพ   
- ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 
 
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80 

- ตรวจ
เอกสารรายงาน
การจัดหาสื่อ/
ผลิตสื่อการ

เรียนการสอน 
- ความพึงพอใจ 

- ทะเบียนการผลิตสื่อและใชสื่อ 
 
 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ ครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 ช้ิน 
 7.๒ ครูจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.๓ ผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80 
 

     
 
   ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 

 
( นางสาวสุกฤตา  สมอวม )         (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลิกงชัย)     
    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี 

- วิเคราะหเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรู 
- ครูมีความรอบรู ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- วิเคราะหสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเวลา  
วัย ความรู ความสามารถตามศักยภาพของผูเรียน 
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนแหลงเรียนรู ทรัพยากร
ตางๆ ท่ีหาไดในทองถ่ินมาใชไดอยางเหมาะสม 

- เพ่ือมุงใหการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพและบรรลผุลตามด
ประสงคท่ีต้ังไวในแผน 
- ใช ท รัพ ยากร ท่ี มี ในท อ ง ถ่ิน ให เกิ ด
ประโยชนอยางคุมคา 

- มีการวางแผน บริหารจัดการอยาง
เปนระบบ อยางรอบคอบ  

  - จัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
กับ เน้ือหา 
- ครูมีทักษะและประสบการณสอนใน
จัดทําสื่อการเรียนการสอน 
- จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนใน
การจัดการเรียนรูใหเพียงพอ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรอบรูในหลักสูตร  เน้ือหาสาระ ของการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- มีความรอบคอบในการวางแผน ของการผลิตสื่อการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสมกับนักเรียน 
- มีความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน การใชสื่อ วิทยาการเทคโนโลยี เทคนิคการ
สอนท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดผลการ
และเมินผล 

- ใชหลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย ขยัน หมั่นเพียร อดทน มี
จิตสาธารณะ 
- มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและสวนรวม 
- มีความตระหนักของการใชทรัพยากรในทองถ่ิน 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี 

- เรียนรูการใชสื่อการเรียนการสอนในทองถ่ินท่ีมีอยู
อยางจํากัด  ใหเกิดประโยชน  ประหยัดและคุมคา 
- นักเรียนเรียนรูโดยสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถตามวัย 

- กระตุนใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เกิดความเขาใจงายข้ึน
ในการเรียนการสอน 
 

- นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการ
สอน 
- ปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการประหยัดและ
อดออมโดยนําสื่อการเรียนการสอนใน
ทองถ่ินมาใช 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรู  ความเขาใจมากข้ึน และนําความรูม าประยุกต ใช ใน
ชีวิตประจําวัน 

- มีความรับผิดชอบ ความอดทน เพียรพยายาม  รูจักประหยัด 
และตรงตอเวลา 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยนืยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู(K) 
-มีความรูในการนําวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินม
ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
เพ่ือนครูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- มีความรูในการเลือกใช
วัสดุอุปกรณในทองถ่ินมาใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

- การชวยเหลือ
เกื้อกูลเอ้ือเฟอ
แบงปน 

ทักษะ(P) 
- มีทักษะการทํางานและสามารถ
เลือกใชวัสดุอุปกรณไดถูก 

- เรียนรูกระบวนการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 
-รูจักชวยเหลือแบงปน 

-ไดฝกทักษะการนําวัสดุใน
ทองถ่ินผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

- การชวยเหลือ
เกื้อกูลเอ้ือเฟอ
แบงปน 

คานิยม 
(A) 

- เห็นคุณคาของวัสดุอุปกรณโดยใช
อยางประหยัดและคุมคา 
- มีเจตนคติท่ีดีในการนําวัสดุอุปกรณใน
ทองถ่ิน มาใชใหเกิดประโยชน 

- เกิดความรักสามัคคีใน
หมูคณะและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- ตระหนักในการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา 

- ภาคภูมิใจใน
ผลงานท่ีทําไดจาก
วัสดุในทองถ่ิน 
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กิจกรรมท่ี 8   กิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา      ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ               กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ     ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุรัชดา  ช่ืนชมนอย 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๔  รวม

ไปถึงแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔  โดยมุงเนนทักษะใหประชากรในศตวรรษที  ๒๑  เกิดการ
เรียนรูและมุงพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค  ๔.๐  โดยการสรางโอกาสทางการศึกษา  
คุณภาพการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการสถานศึกษา   โรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพ  จึงจําเปนตอง  จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานตาม  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และ
สอดคลองกับทิศทาง  การพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนในทองถ่ิน  ใหมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค  กลาวคือ  เปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข 

เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรยีนโรตารี่กรุงเทพ  มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได
กลาววา   การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแต  แรกเกิด  ถึง ๖ ปบริบูรณ  อยางเปนองครวม  บน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนอง ตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก
แตละคน  ใหเต็มศักยภาพภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรม  ท่ีเด็กอาศัยอยูดวยความรัก  ความเอื้ออาทร  
และความเขาใจของทุกคน  เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิต  ใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เกิด
คุณคาตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  จึงจัดกิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมนักเรียนใหเกิดทักษะ  เกิด
ประสบการณ  และเปนการสงเสริมพัฒนาการท้ังทาง  ดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  
นักเรียนสามารถหาความรูดวยตนเองจากของจริง  เพื่อใหนักเรียนไดกลาคิด  กลาทํา  นําไปสูการตัดสินใจและ
แสดงออกอยางสรางสรรค 
๒. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง  สามารถบูรณาการความรูจากกิจกรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2.3 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู  เกี่ยวกับชุมชนแลทองถ่ินของตนเอง 

๓. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพเขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ 
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3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนและทองถ่ินของตนเองผานประสบการณตรง  
สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับอยางมีประสิทธิภาพ  รอยละ ๘๐ 

3.2.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
รอยละ 80 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 

1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ัง
คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมนอย/ 

ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการ 
2.1 - กิจกรรมขนมไทย 

 - ขนมใสไส 
 -  ขาวตมมัด 

 
 

 
พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน  2565 

 
 
 

นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมนอย/ 
คณะครูปฐมวัย 

 

2.2 - กิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
2.3 - กิจกรรมนํ้าด่ืมสมุนไพร 
2.4 - กิจกรรมอาหารไทย 
๒.๕ - กิจกรรมผลไมประจําถ่ิน 
๒.๖ - กิจกรรมการถนอมอาหาร 
๒.๗ - กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร 
๒.๘ - กิจกรรมวันสําคัญของทองถ่ิน 
2.๖ กํากับ ติดตาม  นิเทศ 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 

3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก กันยายน  2564 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมนอย/ 

คณะครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 

4.1 เก็บรวบรวมขอมูล   
กันยายน  2564 

 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมนอย 4.2 รายงานกิจกรรม 

 

5. งบประมาณงบประมาณ 20,000  บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุดําเนินการ 1      
 กิจกรรมขนมไทย 

 - ขนมใสไส   (2 ชั่วโมง) 
 

1,200 - 3,450 
4,650 

 -  ขาวตมมัด  (2 ชั่วโมง)  1,200 - 4,570 5,770 
 กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว

และสมุนไพร 
 - - 9,580 9,580 

รวมทั้งสิ้น 2,400 - 17,600 20,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 1.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ - แบบสังเกต - แบบสังเกต 
6.2 เชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับชุมชนและทองถ่ินของตนเองผานประสบการณ
ตรง  สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับอยางมีประสิทธิภาพ  รอยละ ๘๐ 

- แบบบันทึก - แบบบันทึก 

2.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม รอยละ 80 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๗.๑  นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนและทองถ่ินของตนเองผานประสบการณตรง  สามารถบูรณา
การความรูท่ีไดรับอยางมีประสิทธิภาพ 
          ๗.๒  นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
          ๗.๓  ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
              
 
 

        ผูเสนอโครงการ                 ผูเห็นชอบโครงการ 
 

( นางสาวสุรัชดา  ช่ืนชมนอย )                    (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                ตําแหนง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
 
 

   ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลิกงชัย) 
    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม 
                                                             ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
-กําหนดการจัดกิจกรรมภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

-เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู ไดปฏิบัติ
กิจกรรมภูมปญญาทองถ่ิน เกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

-เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนดวยคุณธรรม
อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
-มีความรูความเขาใจในการจัดทํากิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน
สําหรับเด็กปฐมวัย 
- มีความรูในเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน 

-มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ยืดหยุนมีความเปน 
กลัยาณมิตรและมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทํา
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

นักเรียนปฏิบัติตนและไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  

เพ่ือความเจริญงอกงามในทุกข้ันตอนของ
ชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
นักเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรู
ใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ
อยางประหยัดและ
คุมคาปลอดภัย 

- รูกระบวนการการทํางาน
กลุม 
- มีความรับผิดชอบการมีสวน
รวมในการแกไขปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอกหองเรียน
สามารถทําใหนักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนและ
การจัดกิจกรรม 

- เพ่ือเปนการพัฒนา
นักเรียนดวยหลักพุทธ
ธรรมอยางตอเน่ือง
สม่ําเสมอ 

ทักษะ 
(P) 

การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
อยางประหยัดและ
คุมคาปลอดภัยและ
เหมาะสมกับงาน 

- เกิดทักษะในการทํางาน
กลุม 
- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 
 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาความสําคัญ
ขอวัสดุอุปกรณท่ีใช 

เห็นคุณคาความสามัคค ี
มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีในชุมชน
และหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยาง
เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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กิจกรรมท่ี 9           กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตรชาติ           ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ          ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช   

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3   
ลักษณะโครงการ     ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุกฤตา   สมอวม 
ระยะเวลาดําเนินการ           1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาจากหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณมากท่ีสุด สถานศึกษาตองจัดทํา 
หลักสูตรหลายลักษณะ เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ จึงจําเปนอยางยิ่ง ท่ี
ตองกําหนดแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางและบริบทของโรงเรียนตรงตามความตองการ ของ
ผูเรียนและชุมชน 

 โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมในการนํามา 
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา รวมถึงการสามารถใช 
ชีวิตประจําวันอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุขได จึงไดทําการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพากข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรสถานศึกษา มาใชพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการเหมาะสมกับ 

ความตองการของผูเรียนและชุมชน 
 2.2 เพื่อนําหลักสูตรมาใชในการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายสงผลตอพัฒนาการตามวัย ตามศักยภาพ 
ของแตละบุคคล 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1  โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยอยางนอยปละ 
๑ ครั้ง  รอยละ 80 

  3.1.2  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไดรับการประเมินความพึงพอใจอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง   รอยละ 80  

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1  หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยมีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เปนท่ีพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน 
  3.2.2 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา
อยาง เหมาะสมทุกดาน 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 

1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ังคณะกรรมการ/มอบหมาย
งานใหครูปฐมวัย 

ตุลาคม 2563 
นางสาวสุกฤตา  / 

ผูอํานวยการ 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการ 

2.1 การใชหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน  2565 

นางสาวสุกฤตา  / 

คณะครูปฐมวัย 

 

2.2 พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตามแนวหลักสูตรสถานศึกษา 

2.3 จัดทําเลมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

2.4 จัดทําเอกสารแบบประเมินพัฒนาการและเอกสารธุรการชั้น ๑6 เลม 

2.5 จัดซื้อสมุดรายงานประจําตัวเด็กปฐมวัย (อบ.๐๑) 

2.6 จัดซื้อสมุดบัญชีเรียกชื่อระดับปฐมวัย 

2.7 จัดซื้อสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (อบ.๐๒) 

2.8 จัดซื้อแบบบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรยีน 

2.9 จัดทําแบบฝกเสริมประสบการณ 

กิจกรรมที่ 3  ประเมินผล 

3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก 
กันยายน  2565 

นางสาวสุกฤตา  / 
คณะครูปฐมวัย 

กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล 
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล 

กันยายน  2565 
นางสาวสุกฤตา  

สมอวม 4.2 รายงานกิจกรรม 
 

5. งบประมาณงบประมาณ 10,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

1 - 4 - - 10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น - - 10,000 10,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  รอยละ 80 
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไดรับการประเมินความพึงพอใจอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง   รอยละ 80  
   

๑. ประเมินความพึงพอใจ
ในการนํา หลักสูตรมาใช
จัดการเรียนการสอน 

 
1.แบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ
ท้ัง ๔ ดาน 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

6.3 เชิงคุณภาพ   
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพและเหมาะสมกับ 
พัฒนาการของผูเรียน ตรงตามความตองการของผูเรียน และชุมชน 

1.ประเมินพัฒนาการท้ัง ๔ 
ดานของเด็กปฐมวัย 
2.รายงานผลกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ 

1.แบบรายงาน 
ผลการจัด 
กิจกรรมตางๆ 
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 7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.๑ หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเหมาะสมกับพัฒนาการผูเรียน ตรงกับความตองการของผูเรียน 

และชุมชน 
 7.๒ หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพเหมาะสมสามารถใชพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพ 
 

     ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวสุกฤตา  สมอวม)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
   ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ         ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

      (นายพงษศักด์ิ   สาลีกงชัย)     
      ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
-จัดทํา หลักสูตรหลายลักษณะ เพ่ือมุง
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหเหมาะสม
กับวัยและศักยภาพ จึงจําเปนอยางย่ิง 
ท่ีตองกําหนดแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให
สอดคลองกับหลักสตูรการศึกษา 

-เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมในการนํามา พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา 

-เพ่ือเปนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยเหมาะสมกับพัฒนาการผูเรียน 
ตรงกับความตองการของผูเรียน และชุมชน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
-สามารถใช ชีวิตประจําวันอยูรวมกับสังคมอยางมีความสขุได 
จึงไดทําการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพากข้ึน 
 

-มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ยืดหยุนมีความเปน 
กัลยาณมิตรและมีวินัยในตนเองปฏบิัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

เด็กมีความรูความเขาใจในการทํา
กิจกรรมตางๆไดเหมาะสมกับ
ความสามารถตามศักยภาพของแตละ
คน 

เด็กปฏิบัติตนและไดรับการพัฒนาใหมี
ความพรอมท้ังดานรางกาย อารมณ-จิตใจ 
สังคมและสติปญญา 

เพ่ือพัฒนาการผูเรียน ตรงกับความ
ตองการของผูเรียน และชุมชน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
เด็กมีความรูความเขาใจในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูระดับปฐมวัย 

มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝ
รูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

-หลกัสตูรสถานศกึษาท่ี

ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบั

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั

และ บรบิทของทอ้งถิ่น 

- มีความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนรวม 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนใหเด็กมีความสุข
กับการเรียนและการจัด
กิจกรรม 

- เพ่ือเปนการพัฒนาเด็กดวย
หลักพุทธธรรมอยางตอเน่ือง
สม่ําเสมอ 

ทักษะ 
(P) 

-จัดทํา หลักสูตรหลาย

ลักษณะ เพ่ือมุงพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูเรียนให
เหมาะสมกับวัยและ
ศักยภาพ 

- เกิดทักษะในการ
ทํางานกลุม 
- มีทักษะการเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี 

-สถานศึกษาจัด
สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกหองเรียนท่ี
คํานึงถึงความปลอดภัย 

- ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

-พัฒนาหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมในการนํามา 
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความ
พรอมท้ังดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคมและ
สติปญญา 

-เห็นคุณคาความ
สามัคคี มีนํ้าใจ ความ
เสียสละและจิตอาสา 

- เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีในชุมชน
และหองเรียน 

-ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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กิจกรรมท่ี 10   กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย  
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา      ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ               กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3 
ลักษณะโครงการ     ใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุกฤตา  สมอวม 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
     ในโลกยุกตโลกาภิวัฒน หรือ การส่ือสารไรพรมแดนผูคนท่ัวโลกจะมีการติดตอส่ือสารกันมากข้ึน 

ดวยความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาก็จะตองเกี่ยวของกับโรงเรียนเปนหลักสําคัญและ
โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพก็เปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนรูในหองเรยีนแลวเกิด
องคความรูมีพัฒนาการดานการศึกษาพรอมท่ีจะแขงกับเพื่อนนักเรียนดวยกันจึงไดจัดกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ เปนการปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะชีวิตใหแกนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนดรตารี่กรงุเทพ ไดกลา
แสดงออกและมีความมั่นใจ กลาคิด กลาทําและมีความคิดสรางสรรค 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนใหแสดงความสามารถและความถนัดของนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

2.๒ เพื่อพัฒนานักเรียนสูความเปนเปนเลิศทางวิชาการและอื่นๆ 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1  นักเรียน เขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการท่ีโรงเรียนและหนวยงานตนสังกัดจัดข้ึน 
 3.2เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1  โรงเรียนสรางนักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ มีกลาแสดงออกและมีความมั่นใจ 
กลาคิด กลาทําและมีความคิดสรางสรรค 
  3.2.2  ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการของโรงเรียน รอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ัง

คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ตุลาคม 2564 
นางสาวสุกฤตา  สมอวม/ 

ผูอํานวยการ 

 2  ดําเนินการ 
2.1 จัดซื้ออุปกรณในการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง

วิชาการระดับปฐมวัย 
ตุลาคม 2564  

นางสาวสุกฤตา  สมอวม/ 
คณะครูปฐมวัย 

2.2 คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถดานวิชาการ ตุลาคม 2564 
2.3 จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ตุลาคม 2564–กันยายน 2565 

 3  ประเมินผล 
3.1 กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน กันยายน 2565 นางสาวสุกฤตา/คณะคร ู

4  สรุป/รายงานผล 
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล 

กันยายน 2565 นางสาวสุกฤตา  สมอวม 
4.2 รายงานผลการดําเนินงาน 

 

5. งบประมาณงบประมาณ 8,000  บาท  แผนการใชจายงบประมาณดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุดําเนินการ 1  - - 8,000 8,000 

รวมทั้งสิ้น - - 8,000 8,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     - นักเรียน เขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการท่ีโรงเรียนและหนวยงานตน
สังกัดจัดข้ึน 

- แบบสํารวจ - แบบสํารวจ 

6.3 เชิงคุณภาพ   
     - โรงเรียนสรางนักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ - แบบสํารวจ - แบบสํารวจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพแสดงความสามารถและความถนัดของนักเรียนตามศักยภาพ 
 7.๒ โรงเรียนไดรับการยอมรับและช่ืนชมจากชุมชน ผูปกครอง นักเรียนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

7.๓ นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 ผูเสนอโครงการ                  ผูเห็นชอบโครงการ 
 

( นางสาวสุกฤตา  สมอวม )                               (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                  ตําแหนง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  

 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลิกงชัย)     
    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพวิชาการระดับปฐมวัย 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- กําหนดกิจกรรมในแขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับปฐมวัยไดอยาง
เหมาะสม   
- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- ตองการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการของ
นักเรียนท่ีนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 
- ตองการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการของ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

- วางแผนการจัดกิจกรรมตาม 
วัตถุประสงค 
- เตรียมวัสดุ  อุปกรณตางๆใหพรอม
กอนการทํากิจกรรม 
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนแตละคน 
- รูจักเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับปฐมวัย 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันและอดทน 
- มีความคิดสรางสรรค 

นักเรียน 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- เลือกทํากิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพวิชาการ
ตามความสามารถของตนเองหรือตามท่ีตนเอง
สนใจ 
- ทํากิจกรรมสงเสริมศักยภาพวิชาการเสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนด 

- นักเรียนทํากิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
วิชาการตามความเหมาะสมของตนเอง 
- นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในการทํา
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพวิชาการ 

- นักเรียนสามารถวางแผนการทํา
กิจกรรมเพ่ือใหงานสําเร็จ 
- นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  ถูกตอง 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูศักยภาพทางวิชาการของตนเอง 
- รูจักเลือกกิจกรรมตามท่ีตนเองถนัดหรือมีความสนใจ 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักกิจกรรมท่ีสงเสริม
ศักยภาพวิชาการ 

รูถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
เหมาะสมในการทํากิจกรรม 

รูจักกิจกรรมท่ีควร
ทําเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพวิชาการ 

ทักษะ 
(P) 

ทํากิจกรรมตางๆเพ่ือ
สงเสริมศักยภาพวิชาการ
ไดอยางเหมาะสม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ 
เอ้ือเฟอ 

ใชวัสดุและอุปกรณในการทํา
กิจกรรมอยางประหยัดและ
คุมคา 

เอ้ือเฟอแบงปนซึ่ง
กันและกัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาของการมี
ความรูความสามารถพิเศษ 

เห็นประโยชนของการมี
ความสามัคคีในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ปลูกฝงความประหยัดและการ
ใชสิ่งของตางๆอยางคุมคา 

ฝกการแสดงความรู
ความสามารถในทาง
ท่ีถูกตอง  เหมาะสม 
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โครงการท่ี 3                 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ               ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวยุพเยาว   บุญโต 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับอิทธิพลจากคําสอนของพุทธศาสนา จนเปนเอกลักษณท่ีท่ัว
โลกให การยอมรับ   แตป จ จุ บัน เยาวชนสวน ใหญ ละ เลย ท่ีจะประพฤติและปฏิ บั ติตามแนวพุทธ  
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกระบวนการ
บริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกงและมีความสุขอยางตอเนื่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  โดยผานการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

๒. วัตถุประสงค  
๒.๑ เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรม

โรงเรียนวิถีพุทธโดยยึดหลักไตรสิกขา พัฒนาชีวิตบนทางธรรม 
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยาง

ชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข 
 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธโดยยึดหลักไตรสิกขาพัฒนาชีวิตบนทางธรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
         3.1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน 
พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

 ๓.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
                  3.2.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนคนดี คนเกงของ
สังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

         3.2.2 ผูเกี่ยวของและผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ ไมนอยกวารอยละ ๘๐     
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑ 

เตรียมการ 
- เสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 
- วางแผนการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ๒๕๖4 

 
ผูอํานวยการ 

นางสาวยุพเยาว 
 

๒ 

ดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตามหลักสูตร 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน ๒๕๖5 

 
นางสาวยุพเยาว 

- จัดกิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน ๒๕๖5 นางสาวนันทชพร 
- จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันสําคัญ พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน ๒๕๖5 นายอําพล 

๓ 

ประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน ๒๕๖5 
นางสาวยุพเยาว /

คณะคร ู

 
๕. งบประมาณ งบประมาณ 45,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ จัดกิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตามหลักสูตร ๑ - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๒ จัดกิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห ๑ - - 1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 

๓ 
จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 

๑,๒,๓,๔ - - 42,5๐๐ 42,5๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 45,5๐๐ 45,5๐๐ 
 

๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

๖.๑  เชิงปริมาณ 
 
- สังเกต  
 
 
- สังเกต  
  

 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต 
 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขา
รวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยยึดหลักไตรสิกขาพัฒนาชีวิตบนทางธรรม
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ 
อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอ่ืนๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง 
และมีความสุข ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

๖.๒  เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนคนดี 
คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
2. ผู เก่ียวของและผู ท่ี มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไมนอยกวารอยละ ๘๐     

- สังเกต  
 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
 
- แบบสอบถาม  
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๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรมโรงเรียนวิถี

พุทธโดยยึดหลักไตรสิกขา พัฒนาชีวิตบนทางธรรม 
๗.๒ นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน 

พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข 
๗.๓ ผูเกี่ยวของและผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม

นอยกวารอยละ ๘๐                      
 

 
      ผูเสนอโครงการ                          ผูเห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวยุพเยาว     บุญโต)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใชหลัก
ไตรสิกขา  
- ครูผู สอนทุกกลุมสาระบู รณ าการ
สอดแทรกหลักไตรสิกขาตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง 
ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญา
และดานอ่ืนๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมี
ความสุข 

- เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธ
ธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

- วางแผนการใชเวลาในการปฏิบัติตาม
กิจกรรม ไดเหมาะสม กําหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติกิจกรรมชัดเจนตามเวลาท่ีมีและ
เผื่ อ เวล าไว รอ งรั บ เห ตุก ารณ ท่ี อ าจ
เปลี่ยนแปลงในการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรูความเขาใจโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักสูตร 

- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตรและมีวินัยใน
ตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักไตรสิกขา
ได เห ม าะสม กั บ ค วาม ส าม ารถตาม
ศักยภาพของแตละคน 

ผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ 
ท้ังดานความประพฤติ(ศีล) จิตใจ(สมาธิ) 
และปญญา(ปญญา) เพ่ือให เกิดการ
พัฒนา ท้ัง 3 ดาน   

เพ่ือความเจริญงอกงามในทุกข้ันตอนของ
ชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักไตรสิกขา มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรู
ใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณอยางประหยัด
และคุมคาปลอดภัย 

- รูกระบวนการการทํางานกลุม 

- มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 

- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการจัดกิจกรรม 

- เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียน
ดวยหลักพุทธธรรมอยาง
ตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

ทักษะ 

(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยางประหยัด
และคุมคาปลอดภัย
และเหมาะสมกับงาน 
 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 

- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 

- มีทักษะการคิดและแกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 

(A) 

เห็นคุณคาความสําคัญ
ขอวัสดุอุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความสามัคค ี

มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีใน
ชุมชนและหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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กิจกรรมท่ี 1       เสริมเนื้อหาตามหลักสูตร  
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2,3 
ลักษณะโครงการ               ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวยุพเยาว   บุญโต 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๑. หลักการและเหตุผล 

พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกวา ไตรสิกขา  ซึ่งเปนการ
ฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนา ดังนั้นกระบวนการพัฒนาผูเรียนคือการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตอเนื่อง เปนวิถี
ชีวิต เพื่อใหผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอๆ ท้ังดานความประพฤติ(ศีล)  จิตใจ(สมาธิ)  และปญญา
(ปญญา) เพื่อใหเกิดการพัฒนา ท้ัง 3 ดาน  โดยนําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดระบบการเรียนการสอน 
เพื่อความเจริญงอกงามในทุกข้ันตอนของชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กําหนดโดยผานการดําเนนิงานของ โรงเรียนวิถีพุทธ อันจะเปนตัวอยางท่ีจะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนใน
วงกวางตอไป  

สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา รวมกับผูปกครอง และชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา 
รวมท้ังเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกนั ท้ังนี้ผูเกี่ยวของทุก
ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูและผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตางๆ และการปฏิบัติตนเอง ท่ีจะ
สนับสนุนและเปนตัวอยางใน การพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ 
 

๒. วัตถุประสงค  

๒.๑  เพื่อใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตรโดยยึดหลักไตรสิกขา 
๒.๒  เพื่อใหสถานศึกษาบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1  นักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตรโดยยึดหลักไตรสิกขา ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ 

3.1.2 ครูผูสอนทุกกลุมสาระบูรณาการสอดแทรกกิจกรรมวิถีพุทธเสริมเนื้อหาสาระตาม

หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ 

 ๓.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

                3.2.1  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพรอมท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน     
  3.2.2  ผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐                       
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑ 

เตรียมการ 
- เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมชี้แจงผูเก่ียวของ 
- วางแผนการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ๒๕๖4 

 
ผูอํานวยการ 
นางสาวยุพเยาว  บญุโต 
 

๒ 
ดําเนินการ 
- พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖4 –มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
นางสาวยุพเยาว  บญุโต 

- เรียนธรรมศึกษา,สอบธรรมศึกษา พฤศจิกายน ๒๕๖4 –ธันวาคม ๒๕๖4 นางสาวยุพเยาว  บุญโต 

3 

ประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน  

มีนาคม ๒๕๖๕ 
นางสาวยุพเยาว บุญโต/
คณะคร ู

 

๕. งบประมาณ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุเรียนธรรมศึกษา,สอบธรรมศึกษา ๑ - - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
 

๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เคร่ืองมือท่ีใช 

๖.๑  เชิงปริมาณ  
- สํารวจ 
 
- สอบถาม  
 

 
- แบบสาํรวจ 
 
-  แบบสอบถาม 

1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมเน้ือหาตามหลักสูตรโดยยึดหลักไตรสิกขา ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 
2. ครูผูสอนทุกกลุมสาระบูรณาการสอดแทรกกิจกรรมวิถีพุทธเสริมเน้ือหาสาระตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 
๖.๒  เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพรอมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน     
2.  ผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐                                        

- สังเกต 
 
- สอบถาม 

- แบบสงัเกต 
 
- แบบสอบถาม 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑  นักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตรโดยยึดหลักไตรสิกขา  

๗.๒ สถานศึกษาบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร 

๗.๓ นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน  
  

      ผูเสนอโครงการ                          ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาวยุพเยาว     บุญโต)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- จัดกิจกรรมเสริมเน้ือหาตามหลักสูตร
โรงเรียนวิถีพุทธโดยใชหลักไตรสิกขา  
- ครูผู สอนทุกกลุมสาระบู รณ าการ
สอดแทรกกิจกรรมวิถีพุทธเสริมเน้ือหา
สาระตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง 
ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญา
และดานอ่ืนๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมี
ความสขุ 

- เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธ
ธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

- วางแผนการใชเวลาในการปฏิบัติตาม
กิจกรรม ไดเหมาะสม กําหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติกิจกรรมชัดเจนตามเวลาท่ีมีและ
เผื่ อ เวล าไว รอ งรั บ เห ตุก ารณ ท่ี อ าจ
เปลี่ยนแปลงในการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรูความเขาใจโรงเรียนวิถีพุทธ/กิจกรรมเสริมเน้ือหา
ตามหลักสูตร 

- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตรและมีวินัยใน
ตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักไตรสิกขา
ได เห ม าะสม กั บ ค วาม ส าม ารถตาม
ศักยภาพของแตละคน 

ผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ 
ท้ังดานความประพฤติ(ศีล) จิตใจ(สมาธิ) 
และปญญา(ปญญา) เพ่ือให เกิดการ
พัฒนา ท้ัง 3 ดาน   

เพ่ือความเจริญงอกงามในทุกข้ันตอนของ
ชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักไตรสิกขาและกิจกรรม มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรู
ใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณอยางประหยัด
และคุมคาปลอดภัย 

- รูกระบวนการการทํางานกลุม 

- มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 

- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการจัดกิจกรรม 

- เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียน
ดวยหลักพุทธธรรมอยาง
ตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

ทักษะ 

(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยางประหยัด
และคุมคาปลอดภัย
และเหมาะสมกับงาน 
 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 

- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 

- มีทักษะการคิดและแกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 

(A) 

เห็นคุณคาความสําคัญ
ขอวัสดุอุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความสามัคค ี

มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีใน
ชุมชนและหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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กิจกรรมท่ี 2                 กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี ๓ 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวนันทชพร  แสงคํา 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติให
เปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอ การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนรู ในโรงเรียน  ควรพัฒนาการเรียนรู ท้ังในดานความประพฤติ (ศีล)  
จิตใจ (สมาธิ ) และปญญา (ปญญา) เพื่อความเจริญงอกงามในทุกข้ันตอนของชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งการกิน 
อยู ดู ฟง  ในชีวิตประจําวันท่ีมีสติสัมปชัญญะคอยกํากับ เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนจนเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาสังคม และประเทศชาติตอไป  

๒. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อรําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

 2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยาง
ชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข 
 2.3 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในลักษณะตางๆ ตามความเหมาะสม และใหนักเรียนมีโอกาส
กลาแสดงออก 

๓. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพทํากิจกรรมเพื่อรําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
ไหวพระ  สวดมนต สงบนิ่งตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือได ไมนอยกวารอยละ 80 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพไดความรูจากการจัดกิจกรรม และมีกลาแสดงออก ไม
นอยกวารอยละ 80 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน 

พึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพฒันาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประจําวัน 
1.1 ข้ันเตรียมการ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร    
  งบประมาณ 
- ประชุมวางแผน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

1.2 ข้ันดําเนินการ 
- ครูเวรประจําวันรับนักเรียนในตอนเชา 
- กิจกรรมหนาเสาธง 
- กิจกรรมทําดีระหวางวัน 
- กิจกรรมสวดมนตกอนกลับบาน 

ตุลาคม 2564 – กันยายน  
2565 

นางสาวนันทชพร  แสงคํา/
คณะคร ู

1.3 ข้ันประเมินผล 
- กํากับ ดูแลติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน  2565 นางสาวนันทชพร  แสงคํา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประจําสัปดาห 
1.1 ข้ันเตรียมการ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร    
 งบประมาณ 
- ประชุมวางแผน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

1.2 ข้ันดําเนินการ 
- ครูเวรอบรบนักเรียน 
- ไหวพระสวดมนต/น่ังสมาธิ 
- รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ตุลาคม 2564 - กันยายน  
2565 

นางสาวนันทชพร  แสงคํา/
คณะคร ู

1.3 ข้ันประเมินผล 
- กํากับ ดูแลติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน  2565 นางสาวนันทชพร  แสงคํา 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ประจําวัน/ประจําสัปดาห 1 - - 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น - - 1,000 1,000 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทํากิจกรรมเพ่ือรําลึกถึงชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  ไหวพระ  สวดมนต สงบน่ิงตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได ไมนอยกวารอยละ 80 
2. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดความรูจากการจัดกิจกรรม 
และมีกลาแสดงออก ไมนอยกวารอยละ 80 
 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

6.4  เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุง เทพไดรับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน 
พึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดาน
อ่ืนๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข 
2. ผูเก่ียวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

 
สังเกต 

 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

 
 
 

แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนทํากิจกรรมเพื่อรําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทุกวันอยางสม่ําเสมอ 
7.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดความรูจากการจัดกิจกรรม และกลาแสดงออก   
7.3 นักเรียนไดรับการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน 

พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข   
7.4 ผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

      ผูเสนอโครงการ                       ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 
          (นางสาวนันทชพร  แสงคํา)                                    (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครผููชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

           (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 
ครู 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ในการทํา 

กิจกรรมอยางครบถวน 

จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

เลือกกิจกรรมและชวงเวลาท่ี
เหมาะสมในการทํากิจกรรม 

มีการวางแผนการทํากิจกรรมหนา
เสาธง /กิจกรรมสุดสัปดาห 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- ข้ันตอนการทํากิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 

ตระหนักถึงความสําคัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

มีความอดทน เสียสละ และรับผิดชอบ 

 

นักเรียน 
 
 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 

(K) 

   นักเรียนรูข้ันตอนการ

ทํากิจกรรมประจําวัน/

ประจําสัปดาห  

รูวิธีการปฏิบัติกิจกรรม

รวมกับผูอ่ืน 

รูจักเลือกกจิกรรม

และชวงเวลาท่ี

เหมาะสมในการทํา

กิจกรรม 

รูวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือ

ระลึกถึงชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

ทักษะ 

(P) 

    สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมประจําวัน/

ประจําสัปดาห ไดอยาง

เหมาะสม 

ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

นําอุปกรณตางๆ มา

ใชในการทํากิจกรรม

อยางเหมาะสม  

ปฏิบัติตนตาม

ขนบธรรมเนียม และ

หลักพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนเองนับถือ 

คานิยม 

(A) 

    ตระหนักถึง

ความสําคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 

เห็นประโยชนของความ

สามัคคีในการปฏบิัติ

กิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  

ปลูกฝงการใชสิง่ของ

อยางเหมาะสมและ

คุมคา 

มีคุณธรรมจริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ในการทํา
กิจกรรมอยางครบถวน 

- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- เลือกกิจกรรมและชวงเวลาท่ี
เหมาะสมในการทํากิจกรรม 

- มีการวางแผนการทํากิจกรรมหนาเสาธง 
/กิจกรรมสุดสัปดาห 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- ข้ันตอนการทํากิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 
ตระหนักถึงความสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ตนเองนับถือ 

- มีความอดทน เสียสละ และรับผิดชอบ 
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กิจกรรมท่ี 3                 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ      ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นายอําพล  จันทรแจง 
ระยะเวลาดําเนนิการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันสําคัญ เปนกิจกรรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ท่ีเนนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก 
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสําคัญของชาติและภูมิใจในความเปนไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของทองถ่ิน และเปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสําคัญเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
เพื่อใหนักเรียนไดรูความหมายและความสําคัญของวันสําคัญเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงนักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอพอแมและครูบาอาจารย  กลาแสดงออก 
และแสดงความสามารถของตนเองท่ีช่ืนชอบนักเรียนไดความรูและมีความสนุกสนาน เปนแบบอยางท่ีดีท่ีทุกคน
ตองปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผูปกครองไดมีสวนรวมในกิจกรรมดวยกัน  โรงเรียนจึงไดจัดทํากิจกรรม
นี้ข้ึน 
๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมในกิจกรรมของวันสําคัญตางๆ  

2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ  
อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข 
 2.3 เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มีสวนรวมและถายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสําคัญของทองถ่ิน 
 2.4 เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและอนุรักษ ประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ  
๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ๑. นักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาท่ีโรงเรียนจัดข้ึน รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  ๑.  ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
  ๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยาง
ชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  วันเด็กแหงชาติ 
1.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
มกราคม 2565 

 
นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

1.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดกิจกรรม 

มกราคม 2565 น.ส.นันทิญา 

๑.๓ ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มกราคม 2565 น.ส.นันทิญา 

กิจกรรมที่ 2  วันมาฆบูชา 
2.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

กุมภาพันธ 2565 
 

นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

2.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดกิจกรรม 

กุมภาพันธ 2565 นายอําพล จันทรแจง 

2.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 
 

กุมภาพันธ 2565 นายอําพล จันทรแจง 

กิจกรรมที่ 3 วันวิสาขบูชา 
3.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 2565 
 

นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

3.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 2565 นายอําพล จันทรแจง 

3.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 
 

พฤษภาคม 2565 นายอําพล จันทรแจง 

กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
4.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

มิถุนายน 2565 
 

นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 
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4.2 ข้ันดําเนินการ  
 - จัดกิจกรรม 

มิถุนายน 2565 น.ส.เบญจมาภรณ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
4.3 ข้ันประเมินผล  

- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 น.ส.เบญจมาภรณ 

กิจกรรมที่ 5 วันไหวคร ู
5.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

มิถุนายน 2565 
 

นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

5.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดกจิกรรม 

มิถุนายน 2565 น.ส.จีรนันทร 

5.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 น.ส.จีรนันทร 

กิจกรรมที่ 6 วันสุนทรภู 
6.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

มิถุนายน 2565 
 

นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

6.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดกิจกรรม 

มิถุนายน 2565 น.ส.เมธาวี 

6.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 น.ส.เมธาวี 

กิจกรรมที่ 7 วันอาสาฬหบูชา 
7.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

กรกฏาคม  2565 

 
นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

7.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดกิจกรรม 

กรกฏาคม  2565 นายอําพล จันทรแจง  

7.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 
 

กรกฏาคม  2565 นายอําพล จันทรแจง 

กิจกรรมที่ 8 วันเขาพรรษา 
8.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
กรกฏาคม  2565 

 
นายอําพล จันทรแจง 
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- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
8.2 ข้ันดําเนินการ  

- จัดกิจกรรม 
กรกฏาคม  2565 นายอําพล จันทรแจง 

8.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กรกฏาคม  2565 นายอําพล จันทรแจง 

กิจกรรมที่ 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
9.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

กรกฏาคม  2565 
 

นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

9.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดกิจกรรม 

กรกฏาคม  2565 น.ส.เบญจมาภรณ 

9.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กรกฏาคม  2565 น.ส.เบญจมาภรณ 

กิจกรรมที่ 10 วันภาษาไทย  
10.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

กรกฏาคม  2565 
 

นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

10.2 ข้ันดําเนินการ  
- จัดกิจกรรม 

กรกฏาคม  2565 น.ส.จีรนันทร 

10.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กรกฏาคม  2565 น.ส.จีรนันทร 

กิจกรรมที่ 11 วันแมแหงชาติ 
11.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

สิงหาคม  2565 
 

นายอําพล จันทรแจง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

11.2 ข้ันดําเนินการ  
- - จัดกิจกรรม 

สิงหาคม  2565 น.ส.อารยา 

11.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

สิงหาคม  2565 น.ส.อารยา 

กิจกรรมที่ 12 วันพอแหงชาติ 
12.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
ธันวาคม 2564 

 
นายอําพล จันทรแจง 
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- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12.2 ข้ันดําเนินการ  

- จัดกิจกรรม 
ธันวาคม 2564 น.ส.อารยา 

12.3 ข้ันประเมินผล  

- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 

- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  

- รายงานผลการดําเนินงาน 

ธันวาคม 2564 น.ส.อารยา 

กิจกรรมที่ 13 วันปใหม 
13.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

มกราคม 2565 

 

นายอําพล จันทรแจง 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

13.2 ข้ันดําเนินการ  

- จัดกิจกรรม 
มกราคม 2565 น.ส.นันทิญา 

13.3 ข้ันประเมินผล  

- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 

- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  

- รายงานผลการดําเนินงาน 

มกราคม 2565 น.ส.นันทิญา 

กิจกรรมที่ 14 วันวิชาการ 
14.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

มีนาคม 2565 

 

นายอําพล จันทรแจง 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

14.2 ข้ันดําเนินการ  

- จัดกิจกรรม 
มีนาคม 2565 น.ส.เมธาวี 

14.3 ข้ันประเมินผล  

- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 

- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  

- รายงานผลการดําเนินงาน 

มีนาคม 2565 น.ส.เมธาวี 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 42,500 บาท (ส่ีหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุ/อุปกรณในกิจกรรมวันสําคัญ 1 - 4 - - 42,500 42,5๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 42,500 42,5๐๐ 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 ๑.นักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาท่ี
โรงเรียนจัดข้ึน รอยละ 80 

สํารวจ แบบสํารวจ 

6.2 เชิงคุณภาพ   
๑. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80 
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอ่ืนๆ 
ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข 

สอบถาม 
 
 

การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินแบบ 
 
 

ประเมินความพึงพอใจ
การสังเกตพฤติกรรม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครู ผูบริหาร บุคลากร ผูปกครอง และชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัน
สําคัญทางศาสนา 
 7.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน 
พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ท่ีจะใหเปนคน ดี เกง และมสุีข 
 

 
      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 

 
  (นายอําพล  จันทรแจง )        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

    ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ 

ครู                                                    
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันสําคัญ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริยเหมาะสมกับวันและ
เวลาท่ีกําหนด 

เพ่ือใหผู เขารวมกิจกรรมไดเรียนรู ทราบ
ประวัติความเปนมาและสามารถปฏิบั ติ
กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันสําคัญไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วางแผนการใชเวลาในการปฏิบัติตาม
กิจกรรม ไดเหมาะสม กําหนดข้ันตอน
การปฏิบัติกิจกรรมชัดเจนตามเวลาท่ีมี
และเผื่อเวลาไวรองรับเหตุการณท่ีอาจ
เปลี่ยนแปลงในการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรูความเขาใจโรงเรียนวิถีพุทธ/กิจกรรมเน่ืองในโอกาส
วันสําคัญ 

- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย 

- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตรและมี
วินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริยเหมาะสมกับวัน
และเวลาท่ีกําหนด 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดเรียนรู ทราบ
ประวัติความเปนมาและสามารถปฏิบั ติ
กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันสําคัญไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนใชเวลาในการปฏิบัติตามกิจกรรม 
ได เหมาะสม ตาม ข้ันตอนการปฏิบั ติ
กิจกรรมชัดเจนตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
เน่ืองในโอกาสวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริยได 

มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ 
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัย 

- รูกระบวนการการทํางาน
กลุม 

- มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 

- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอกหองเรียน
สามารถทําใหผูเรียนมี
ความสุขกับการเรียนและการ
จัดกิจกรรม 

- เขารวมพิธีกรรมทางวัน
สําคัญตางๆเพ่ือสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทย 

ทักษะ 
(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับงาน 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 

- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 

- มีทักษะการคิดและ
แกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคา
ความสําคัญขอวัสดุ
อุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความสามัคค ี

มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีในชุมชน
และหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยาง
เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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โครงการท่ี 4                โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติ         ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ               ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดทําระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามความในมาตราท่ี  47  และให

สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ

ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนทราบตามความในมาตรา  48 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามบทบัญญัติตามกฎหมายท่ีกลาวมาขางตน  และเปนการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ใหสามารถสนองตอบตามความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง  

และความคาดหวังของชุมชนอยางยั่งยืน  โรงเรียนจึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหสถานศึกษาจัดทําระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

  2. เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายใน 

3. เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
 

๓. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  3.1.1  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ รอยละ 80 

  3.1.๒ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในพรอมเตรียมรับกับการประเมิน

ภายนอก รอยละ 80 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

  3.2.๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณภาพ  

3.๒.2 ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3.2.3 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 

 
 
 
 



122 
 

 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

เตรียมการ 

-ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัด 

-ประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดประชุมรวม กําหนดยุทธศาสตร-ประชุม

รวมวางแผนพัฒนา 

-จัดทําแผนปฏิบัติ 

ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการ 

2 

ดําเนินการ 

-มอบหมายงานใหครูปฏิบัติ 

-กํากับ  ติดตาม นิเทศ 

พฤศจิกายน 2564 – 

กันยายน 2565 

นางสาวกรรณิการ/

คณะคร ู

3 
ประเมินผล 

-ประชุมครรูวมประเมินผลแจงผลและปรับปรุงแกไขประเมินตนเอง 
กันยายน 2565 

นางสาวกรรณิการ/

คณะคร ู

4 

สรุป/รายงานผล 

-เก็บรวบรวมขอมูล 

-รายงานการประเมินโครงการ 

- จัดทํา  SAR 

กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 11,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่

(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 จัดระบบงานประกัน 1 - - 11,000 11,000 

รวมทั้งสิ้น - - 11,000 11,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ  

- การจัดทํา

เอกสารมาตรฐาน/

ตัวบงชี้ 

 

-  แฟมบันทึกเอกสาร

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

1.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ รอยละ 80 

2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในพรอมเตรียมรับกับการ

ประเมินภายนอก รอยละ 80 

6.2 เชิงคุณภาพ   

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีมี

คุณภาพ  

2.ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3.ผู เก่ียวของหรือผูมีส วนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

- รายงานการ

พัฒนาคุณภา

สถานศึกษา 

- สอบถาม 

- สอบถาม 

- แบบรายงานการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

- แบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
 7.2 โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 7.3 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ครู                                                                                                                              
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

   ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดประเมินตาม
เกณฑตัวชี้วัดประชุมรวมกําหนดยุทธศาสตร
ประชุมรวมวางแผนพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ  1  ป 

 เปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

- สถานศึกษามีการรายงานการพัฒนา 

 คุณภาพสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ 

- จัดทําระบบและดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรูความเขาใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มีเทคนิคการการเก็บรวบรวมขอมูล 
- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตรและมีวินัย
ในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

  นัก เรียนได เรียนรู ตามมาตรฐานด าน
การศึกษาเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
และตามศักยภาพของแตละบุคคล 

  นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

  นั ก เรี ย น ได รั บ ค ว าม รู ส า ม า ร ถ นํ า ไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและอยูในสังคม
อยางมีความสุข 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

  นักเรียนไดรับความรู ทักษะและคานิยมจากกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ  
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณอยางประหยัด
และคุมคาปลอดภัย 

- รูกระบวนการการทํางาน
กลุม 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 

- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการจัดกิจกรรม 

- เกิดการเรียนรูในเรื่องการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
เพ่ือรวมกันแกปญหา 

ทักษะ 

(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยางประหยัด
และคุมคาปลอดภัย
และเหมาะสมกับงาน 
 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 

- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 

- มีทักษะการคิดและแกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 

(A) 

เห็นคุณคาความสําคัญ
ขอวัสดุอุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความสามัคค ี

มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีใน
ชุมชนและหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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โครงการท่ี 5   โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ      ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ         กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 3 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวจีรนันท  เกตุงาม 
ระยะเวลาดําเนินการ       ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓0 กันยายน ๒๕๖5 

 

1. หลักการและเหตุผล 
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท โดยคํานึงการรูจักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระทาในส่ิงท่ีควรจะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ  

การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเยาวชนท่ีจะเปนอนาคตของชาติ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดกลยุทธการปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 
(พ.ศ.2552 – 2562) ซึ่งมุงเนนการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2ไดกําหนด
กลยุทธการปลูกฝงคุณธรรม ความสานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเปนกรอบแนวทางใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนแนวทางในการขับเคล่ือนสูสถานศึกษา 

 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  เปน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรขัีนธ เขต 2 ไดตระหนักถึงความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงไดจัดทําโครงการ
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความรู ความ
เขาใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครองและหนวยงานอื่น 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาดานการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง 

2.2 เพื่อพัฒนาดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 เพื่อพัฒนาดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรและผูเรียนทุกคนใหดํารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 3.2.1 สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนทุกคน
ผานการประเมินตามเกณฑของ สพฐ. รอยละ ๘0   
                     ๓.๒.๒ นักเรยีนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความรูและดํารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรอยละ ๘0   
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 สถานศึกษา มีหลักสูตรและแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.2 ผูบริหารสถานศึกษา ติดตาม กํากับ นิทรรศการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.3 บุคลากรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. กิจกรรมการดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5 นางสาวนันทชพร แสงคํา 

2 กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกจิแบบพอเพียง ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5 นางสาวจีรนันท  เกตุงาม 

3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5 นายขวัญชัย  สุขอยู 
 

๕. งบประมาณ  งบประมาณ 16,5๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ)  แผนการใชจายงบประมาณ ดังน้ี 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่

(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑ กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ 1 - - 1,500 1,000 

๒ กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกจิแบบ

พอเพียง 
1 - - 5,000 5,000 

3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 1 - 2 - - 10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น - - 16,000 16,000 
 

๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

๖.๑ เชิงปริมาณ 

1.สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผูเรียนทุกคนผานการประเมินตามเกณฑของ สพฐ. รอยละ ๘0   
2.นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีความรูและดํารงวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงรอยละ ๘0   

- สํารวจ 

 

- ทดสอบ 

- แบบสํารวจ 

 

- แบบทดสอบ 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษา มีหลักสูตรและแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ผูบริหารสถานศึกษา ติดตาม กํากับ นิทรรศการจัดการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.บุคลากรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

- นิเทศ 

 

- แบบการนิเทศ 
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๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.1 สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนทุกคนผานการ

ประเมินตามเกณฑของ สพฐ. 
 
 

           ผูเสนอโครงการ      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
      (นางสาวจีรนันท  เกตุงาม)           (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
 ตําแหนง ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ      ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

 (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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กิจกรรมท่ี 1                 กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยาการมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ      ประเด็นท่ี ๑๘ การเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิของการใชทรัพยากร เพิม่      
                                              ความคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการศึกษา     
                                                และสรางเสริมเสริมธรรมาภิบาล 
แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3  
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวนันทชพร  แสงคํา 
ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักท่ีเราคนไทยทุกคน ทุกระดับสามารถนําไปปฏิบัติได ไมใชเฉพาะเกษตรกร 

ชาวไร ชาวนา อยางท่ีหลายคนเขาใจ แตหมายถึงทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกอาชีพ เราสามารถนําไป

ปรับใชใหเหมาะสมกับตนเองไดในทุกๆ เรื่อง ท้ังการดําเนินชีวิตประจําวัน การศึกษาเลาเรียน หรือทํางานใน

สาขาใดๆ 

กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บของโรงเรียน จึงเปนกิจกรรมท่ีนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

ฝกใหนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนสําคัญของชาติไดมีความตระหนักรูจักการออมดีมีเงินเก็บเพื่อเก็บไวใชจายใน

อนาคต  เปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีตอไป โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดจัดทํากิจกรรมออมดีมีเงินเก็บเพื่อใหนักเรียน

รูจักวางแผนการใชจายเงินท่ีไดรับจากผูปกครองในแตละวันใหมีเงินเหลือเก็บ เปนเงินออมไวใชจายในยาม

จําเปน โดยนํามาฝากโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อสงเสริมใหมีการออมเงินของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 ๒.๒ เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการรูจักประหยัด  อดออม  และสามารถดํารงชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  3.1.1 นักเรียนเขารวมในกิจกรรมออมดีมีเงนิเก็บ รอยละ ๗๐ 

 ๓.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

  3.2.1 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

  3.2.2 นักเรียนไดรับการพฒันาดานความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๔.๑ ประชุมข้ันเตรียมการ ตุลาคม ๒๕๖4 นางสาวนันทชพร แสงคํา 
๔.๒ เสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ ตุลาคม ๒๕๖4 นางสาวนันทชพร แสงคํา 
๔.๓ ประชาสัมพันธกิจกรรม   พฤศจิกายน ๒๕๖4 นางสาวนันทชพร แสงคํา 
๔.๔ ข้ันดําเนินการ 

-ประชุมปรึกษาหารือ 
-เสนอกิจกรรม 
-ปฏิบัติงานตามกิจกรรม 

พฤศจิกายน ๒๕๖4 – 
กันยายน ๒๕๖5 

นางสาวนันทชพร แสงคํา 

๔.๕ ข้ันติดตามและประเมินผล กันยายน ๒๕๖5 นางสาวนันทชพร แสงคํา 
 

๕. งบประมาณ งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท  แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๕.๑ วัสดุดําเนินการ 1 - - ๑,5๐๐ ๑,5๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑,5๐๐ ๑,5๐๐ 
 

๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

๖.๑ เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนเขารวมในกิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ รอยละ ๗๐ - สํารวจ - แบบสํารวจ 

๖.๒ เชิงคุณภาพ   
๑. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาดานความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ นักเรียนรูจักการออมดีมีเงินเก็บอยางถูกวธิ ี    
 ๗.๒ นักเรียนรูจักนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการออมในชีวิตประจําวัน 
 ๗.๓ นักเรียนมีการออมอยางตอเนื่อง 
 ๗.๔ นักเรียนมีคานิยมท่ีเปนพื้นฐานไดแก ความซื่อสัตย ความขยัน ประหยัด อดทน 
 
 

      ผูเสนอโครงการ               ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาวนันทชพร  แสงคํา)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
  ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                        ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ 

ครู 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- รูจักเก็บออมเงินแตพอดี ไมทําให
ตนเองเดือดรอน 

- นักเรียนบอกประโยชนของออมเงิน 
การฝากสะสมเงินได 
- นักเรียนรูจักนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชกับการออมใน
ชีวิตประจําวัน 

- นักเรียนสามารถวางแผนการออมเงิน
เพ่ือใหการฝากเงินประสบผลสําเร็จ 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูวิธีการออมเงิน 
- รูและเห็นคุณคาของการออมเงิน 

- มีความความซื่อสัตย ความขยัน ประหยัด อดทน 
- เกิดจิตสํานึกรักการออม 
- มีความลด ละ เลิก พฤติกรรมการใชจายในสิ่งท่ีไมมี
ประโยชนหรือการบริโภคท่ีเกินพอดี   

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

นักเรียนรูวิธีการออม
เงินท่ีพอดี 

รูถึงวิธีการฝากเงินกับ
ทางธนาคาร 

สามารถลดพฤติกรรม
การใชจายในสิ่งท่ีไมมี
ประโยชนหรือ 
การบริโภคท่ีเกินพอดี  

รูวิธีเอ้ือเฟอและ
แบงปนซึ่งกันและกัน 

ทักษะ 
(P) 

นักเรียนสามารถฝาก
เงินไดตามเปาหมาย 

ทํางานรวมกับผูอ่ืน
โดยมีความซื่อสัตย 

ใชจิตสํานึกรักการออม
ไปใชในชีวิตประจําวัน
กับเรื่องอ่ืนๆ ได 

ซื่อสัตย  อดทน 
ประหยัด 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาของการ
ออมเงิน 

เห็นประโยชนของการ
ทํางานรวมกับครูและ
เจาหนาท่ีธนาคาร 

ปลูกฝงความประหยัด
อดออม 

เห็นคุณคาของการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชกับการ
ออมในชีวิตประจําวัน 

 

 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- จัดกิจกรรมออมดีมีเงินเก็บไดตรงตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด 

- สงเสริมใหมีการออมเงินของนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ 
- เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมใน

การรูจักประหยัด อดออม และสามารถ
ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- วางแผนการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค 
- ครูเตรียมความพรอมเรื่องเอกสารการ
ฝากเงินของนักเรียน 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูวิธีการฝากเงินกับธนาคาร 
 

- ฝกใหนักเรียน ลด ละ เลิก พฤติกรรมการใชจายในสิ่งท่ีไมมี
ประโยชน หรือการบริโภคท่ีเกินพอดี โดยลดรายจายในสวนน้ี
นํามาเก็บออม 
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กิจกรรมท่ี 2    กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ยุทธศาสตรชาติ    ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 3 
ลักษณะโครงการ    ตอเนือ่ง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวจีรนันท  เกตุงาม 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักการและเหตุผล 
   "ความเจริญของประเทศ ตองอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเปนสําคัญ" พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลท่ี 9 ช้ีใหเห็นชัดเจนถึงถึงความสําคัญของภาคเกษตรท่ีมีตอประเทศชาติ
และประชาชนชาวไทย เกษตรกรรมเปนอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย แนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลท่ี 9 เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและท่ี
สําคัญ คือ เนนการทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองและหาเล้ียงชีพได ใชชีวิตไดอยางพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
              โรงเรียนตารี่กรุงเทพ ไดถือเปนภาระสําคัญในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค 
      2.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         2.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         2.3 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         2.4 เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในภูมิ ปญญาไทย นิยมไทยรัก
บานเมือง ดํารงซึ่งความเปนไทย 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 โรงเรียนมีผักมาประกอบอาหารกลางวัน รอยละ 20 
  3.1.2 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับแปลงเกษตร 
 

๔. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมเสนออนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖4 ผูอํานวยการ 
2 กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว พฤศจิกายน ๒๕๖4 - กันยายน ๒๕๖5 นางสาวจีรนันท  เกตุงาม 
3 การประเมินโครงการ กันยายน ๒๕๖5 นางสาวจรีนันท  เกตุงาม 
4 การสรุปผล - การรายงาน กันยายน ๒๕๖5 นางสาวจีรนันท  เกตุงาม 
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๕. งบประมาณ  งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ)  แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 วัสดุ/อุปกรณปลูกพืชผักสวนครัว 1 - 2 - - 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 
 

๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
๖.๑ เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีผักมาประกอบอาหารกลางวัน รอยละ 20 
2. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 80 

- บันทึกการปลูกผัก 
 
- ทดสอบ 

- แบบบันทึกการปลูก
ผัก 
- แบบทดสอบ  

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับแปลงเกษตร - สํารวจ - แบบสํารวจ 
 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.1 ผูเรียนไดรับความรู ทักษะ และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.2 ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.3 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.๔ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย นิยมไทย 
รักบานเมือง ดํารงซึ่งความเปนไทย 
 

ผูเสนอโครงการ      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
   (นางสาวจีรนันท  เกตงาม)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
 ตําแหนง ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ            ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

 (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพยีง 

ครู 

            

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- แบงกลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถ 
เทาเทียมกันเปนเพ่ือการปลูกและ
ดูแลรักษาพืช 
- ปลูกพืชและรวมกันดูแลรักษาให
พืชเจริญเติบโตอยางงอกงาม 

- ใชอุปกรณการเกษตรท่ีมีอยูอยางเหมาะสมกับ
การปฏิบัติแตละประเภท 
- สามารถปลูกและดูแลรักษาพืชไดเปนอยางดี 
- บอกประโยชนของการปลูกพืชแบบพอเพียง
ได 

- วางแผนการปลูกพืชอยางเปน
ข้ันตอนตามหลักการการปลูกพืช 
- นักเรียนปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว
อยางครบถวนตามแผนท่ีวางไว 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูเรื่องการปลูกและดูแลรักษาพืชแตละชนิดท่ี
เพาะปลูก 
- รูวิธีการในการปลูกและดูแลรักษาพืช 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดและมีระเบียบวินัย 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักการปลูกพืชแบบ
พอเพียง 

รูวิธีการปลูกพืชแบบ
พอเพียงแบบเปนทีม 

รูวิธีการใชอุปกรณจากสิง่
รอบตัวในการปลูกพืช 

รูจักมีนํ้าใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
ผูอ่ืน 

ทักษะ 
(P) 

มีทักษะการปลูกพืชแบบ
พอเพียง 

ทําการปลูกพืชแบบพอเพียง
เปนทีม 

ปลูกพืชและใชอุปกรณท่ีมีใน
โรงเรียน 

รูจักมีนํ้าใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
ผูอ่ืน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาการปลูกพืช 
เห็นคุณคาการทํางานเปน
ทีม 

เห็นคุณคาของอุปกรณทุก
ประเภท 

เห็นคุณคาของความมี
นํ้าใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

 
 
 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- กําหนดพ้ืนท่ีแปลงเกษตรใหเหมาะสมและ
พอเพียง 
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมและ
พอเพียงกับการทําการเกษตร 
- กําหนดชนิดของพืชท่ีปลูกใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน 

- ตองการใหนักเรียนมีทักษะในการทํา
การเพาะปลูกพืชมากย่ิงข้ึน 
- เลือกชนิดของพืชท่ีเหมาะสมและเปน
พืชท่ีปลูกและดูแลงายเพ่ือเปนท่ีสนใจ
ของนักเรียน 

- วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม
และเตรียมอุปกรณการเกษตรให
พรอมกอนการปฏิบัติจริง 
- กําหนดเวลาในการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยว 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูเรื่องการปลูกและดูแลรักษาพืชแตละชนิดท่ี
เพาะปลูก 
- รูวิธีการในการปลูกและดูแลรักษาพืช 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละและเมตตาตอนักเรียน 



134 
 

กิจกรรมท่ี 3            กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร 

เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและสรางธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,3 
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นายขวัญชัย  สุขอยู 
ระยะเวลาดําเนินการ     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะหนวยงานหลัก จึงดําเนินการสานตอนโยบายใหทุกโรงเรียน
ดําเนินงานสรางวินัยดานการจัดการขยะและน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ โดยการใหความรู สรางเจตคติแก
นักเรียน เพื่อใหเกิดความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดี นําไปสูการดําเนินงานตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการจัดการขยะ พลังงาน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

โรงเรียนจึงเปนความหวังหนึ่งท่ีตองสรางใหเกิดความตระหนัก  ความเขาใจ  ในการจัดการขยะ เพื่อ
นําไปสูการจัดการอยางถูกวิธี  ซึ่งจะกอใหเกิดความรวมมือและพรอมใจกันฝกฝนอยางใสใจ  และเกิดประโยชน
โดยตรงและทันที   

 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะท่ีถูกตองสูการปฏิบัติท่ียั่งยืนใหกับนักเรียน 
 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรมสรางจิตสํานึกและวินัยในดานการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง รอยละ ๘๐ 
  3.1.2 นักเรียนรูจักการตัดแยกขยะและคัดแยกขยะได รอยละ ๘๐ 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะท่ี
ถูกตองและนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
  3.2.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีวินัยดานการจัดการขยะ 
  3.2.3 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการจัดการขยะซึ่งสงผลตอ
สุขภาพอนามัย 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ครูประจําชั้น 
2 กิจกรรมการคัดแยกขยะ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 นายขวัญชัย  สุขอยู 
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5. งบประมาณ งบประมาณ๑๐,๐๐๐บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ กิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะ 1 - 4 - - - - 
๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะ 1 - 4 - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 
6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ   

1. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง รอยละ ๘๐ 
2. นักเรียนรูจักการตัดแยกขยะและคัดแยกขยะได รอยละ ๘๐ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

6.2 เชิงคุณภาพ   
     1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดการขยะท่ีถูกตองและนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
     2. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีวินัยดานการจัดการขยะ 
     3. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการจัดการ
ขยะซึ่งสงผลตอสุขภาพอนามัย 

สังเกต แบบสังเกต 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนรูจักบมเพาะลักษณะนิสัย  หวงใยส่ิงแวดลอม ( คัดแยกขยะ) ไดถูกวิธี 
 7.๒ นักเรียนรูจักนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการบมเพาะลักษณะนิสัย  หวงใย
ส่ิงแวดลอม ( คัดแยกขยะ) ในชีวิตประจําวัน 
 ๗.๓ นักเรียนรูจักการทํางานเปนหมูคณะ 
 ๗.๔ นักเรียนมีคานิยมท่ีเปนพื้นฐานไดแก ความซื่อสัตย  ความขยัน  ประหยัด ความอดทน 
 

 
                     ผูเสนอโครงการ                ผูเห็นชอบโครงการ 
 
          (นายขวัญชัย  สุขอยู)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
 ตําแหนง ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                  ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

 (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

ครู 
 

 
นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- นักเรียนทุกคนท่ีใชสิ่งของท่ีเหลือและเศษใบไม 
เปนขยะนํามาท้ิงท่ีบริเวณท่ีจัดเตรียมไวเพ่ือ
จัดการขยะและจัดการขยะใหตรงท่ีตามประเภท
ของขยะ 
 

- นําขยะท่ีใชแลวและเศษใบไมมาแยกตาม
ประเภทเพ่ือจะไดนํากลับมาใชไดใหม 
- สามารถจัดการขยะไดตรงตามประเภทของ
ขยะ 
- บอกประโยชนของการคัดแยกขยะได 

- วางแผนการจัดการขยะแตละ
ประเภท 
- นักเรียนปฏิบัติตามแผนท่ีวาง
ไวอยางครบถวนตามแผนท่ีวาง
ไว 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูเรื่องการจัดการขยะ การเก็บรักษาเพ่ือรอจําหนาย และนําไปใช
ประโยชน 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดและมีระเบียบวินัย 
- มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการขยะ 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู (K) รูจักการจัดการขยะ รูวิธีการจัดการขยะกับเพ่ือน 
รูวิธีการกําจัดการขยะท่ีมี

ประโยชนและไมมี
ประโยชน 

รูจักมีนํ้าใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
ผูอ่ืนและรักความ

สะอาด 

ทักษะ (P) มีทักษะการจัดการขยะ 
มีการจัดการขยะเปนทีมได

ถูกตอง 
จัดการขยะและกําจัดขยะ

ไดถูกวิธี 

รูจักมีนํ้าใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
ผูอ่ืนและรักความ

สะอาด 

คานิยม (A) 
เห็นคุณคาการจัดการ

ขยะ 
เห็นคุณคาการทํางานเปนทีม 

เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม
ท่ีไรขยะ 

รูจักมีนํ้าใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
ผูอ่ืนและรักความ

สะอาด 

 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- กําหนดพ้ืนท่ีการจัดการขยะใหเหมาะสมและ
พอเพียง 
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดการ
เหมาะสมและพอเพียงกับปริมาณขยะ 
- กําหนดชนิดของขยะท่ีจัดการใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน 

- ตองการใหนักเรียนมีทักษะในการทํา
การจัดการขยะมากย่ิงข้ึน 
- เลือกชนิดของขยะท่ีเหมาะสมและเปน
ขยะท่ีสามารถขายไดเพ่ือเปนท่ีสนใจของ
นักเรียน 
 

- วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมและ
เตรียมอุปกรณการเก็บและจัดการให
พรอมกอนการปฏิบัติจริง 
- กําหนดเวลาในการจัดการขยะ และ
นําไปใชประโยชน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูเรื่องการจัดการขยะแตละชนิด ราคาซื้อขาย
ของขยะ และการนําไปใชประโยชน 
- รูวิธีการในการจัดการขยะ การเก็บกอนการจําหนาย 
และการนําไปใชประโยชน 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละและเมตตาตอนักเรียน 
- มีการปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอการจัดการขยะ 
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โครงการท่ี 6                โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ      ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ               ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวยุพเยาว   บุญโต 
ระยะเวลาดําเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 
๑. หลักการและเหตุผล 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนการดําเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบ้ือง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยรวมหารือ
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผลการหารือสรุปไดวาการพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชน
ของชาติจําเปนตองดําเนินการ จัดทํา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการ
คิด อยางมีเหตุผล และสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดีและองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถนําไปใชไดกับโรงเรียนในทุก
ศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเปนคุณธรรมสากล ท่ีจะชวยใหพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคในโรงเรียน "ลดลง" และ สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค "เพิ่มข้ึน" ซึ่งนับเปนการพัฒนาเยาวชน 
ผูปกครอง และชุมชน ไดอยางยั่งยืน 
 

๒. วัตถุประสงค  
๒.๑  เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมโครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตางๆ และปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        3.1.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมโครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๓.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

                   3.1.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงคตางๆ และปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน    

       ๒. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 
 
 
 



138 
 

๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

๑ 

เตรียมการ 
- เสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 
- วางแผนการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ๒๕๖4 

 
ผูอํานวยการ 

นางสาวยุพเยาว 
 

๒ 

ดําเนินการ 
- จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความกตัญู 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖4–กันยายน๒๕๖5 

 
นางสาวยุพเยาว /คณะคร ู

- จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความพอเพียง พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน๒๕๖5 นางสาวยุพเยาว /คณะคร ู

- จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความรับผิดชอบ พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน๒๕๖5 นางสาวยุพเยาว /คณะคร ู

๓ 

ประเมินผล 
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖5 นางสาวยุพเยาว /คณะคร ู

 
 

๕. งบประมาณ งบประมาณ 3,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความกตัญ ู ๑,๒,๓,๔ - - 1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 
๒ จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความพอเพียง ๑,๒,๓,๔ - - ๑,0๐๐ ๑,0๐๐ 

๓ 
จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความ
รับผิดชอบ 

๑,๒,๓,๔ 
- - 

๑,0๐๐ ๑,0๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 
 
 

๖. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

๖.๑  เชิงปริมาณ   

๑. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพเขารวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

- สํารวจ -  แบบสํารวจ 

๖.๒  เชิงคุณภาพ   
      ๑. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพมีพฤติกรรมท่ี

พึงประสงคตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน  
- สังเกต - แบบสังเกต 

    ๒. ผูเก่ียวของหรือผู มีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 

- สอบถาม 
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
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๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๗.๒ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตางๆ และปฏิบัติตาม

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 
๗.๓ ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                         ผูเห็นชอบโครงการ 
 

 
(นางสาวยุพเยาว     บุญโต)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- กําหนดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
โครงการโรงเรียนคุณธรรมใหกับ
นักเรียนตามความเหมาะสมและ
ความสามารถของนักเรียน 

- เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู ไดปฏิบั ติ
กิจกรรมไดเต็มตามศักยภาพ เกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

- เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนดวย
คุณธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
- มีความรูในเรื่องคุณธรรมดานตางๆ 

- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอ
ศิษ ย รับ ผิ ดชอบ  ตรงต อ เวลา  ยืดห ยุ น มีความ เป น 
กัลยาณมิตรและมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทํา
กิจกรรมตางๆ ท่ี เก่ี ยวกับโครงการ
คุณธรรมไดเหมาะสมกับความสามารถ
ตามศักยภาพของแตละคน 

นัก เรี ยนปฏิ บั ติตนและได รั บ การ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  

เพ่ือความเจริญงอกงามในทุกข้ันตอน
ของชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
นักเรียนมีความรูค วามเขาใจในกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ 
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณอยาง
ประหยัดและ
คุมคาปลอดภัย 

- รูกระบวนการการทํางานกลุม 
- มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 
- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
นักเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการจัดกิจกรรม 

- เพ่ือเปนการพัฒนา
นักเรียนดวยหลักพุทธ
ธรรมอยางตอเน่ือง
สม่ําเสมอ 

ทักษะ 
(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยาง
ประหยัดและ
คุมคาปลอดภัย
และเหมาะสมกับ
งาน 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 
- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 
- มีทักษะการคิดและแกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยไดอยาง
เหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคา
ความสําคัญขอ
วัสดุอุปกรณท่ีใช 

เห็นคุณคาความสามัคค ี
มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีใน
ชุมชนและหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยาง
เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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โครงการท่ี 7          โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา   “ปองกันการทุจริต” 

ยุทธศาสตรชาติ         ดานความมั่นคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช      

ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลายของการจัด
การศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     ท่ีกลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3   
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นายอําพล  จันทรแจง 
ระยะเวลาดําเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมียุทธศาสตรวาดวยการปองกันการทุจริต ตาม
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยกําหนดใหผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมดานการ
ปองกันการทุจริต ท่ีผานกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มี
การเรียนรูและจัดการความรูอยางเทาทันตอการเปล่ียนแปลง เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เปนไป
ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด และสามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานไปสู
เปาหมาย ปรับเปล่ียนทัศนคติและพัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ใหเห็นความสําคัญ
ของความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผานกระบวนการคิดอยางเปนรูปธรรมนําไปสู
การปฏิบัติท่ีถูกตอง เหมาะสม และยั่งยืน จึงไดจัดใหมีโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรและแนวคิดดังกลาวขางตน 
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ)  

๒.๒ เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ความสุจริต ในโรงเรียน 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1   นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนเขารวมโครงการ 
รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 บุคลากรของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีองคความรู ทัศนคติ และคานิยมท่ีถูกตอง ตาม
กลยุทธและจุดเนนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปองกันการทุจริต” 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

1.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล  
1.2 ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล  
1.3 สรุป/รายงานผล  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล  

กิจกรรมที่ 2 คายเยาวชน “คนดีของแผนดิน”  
2.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล  
2.2 ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล  
2.3 สรุป/รายงานผล  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
3.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล  
3.2 ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 
3.3 สรุป/รายงานผล  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล  

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 5,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และป.ป.ช. 

สพฐ.ชุมชน 
4 - - 1,000 1,000 

2 กิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” 4 - - 3,000 3,000 
3 กิจกรรมบริษัทสรางการดี 4 - - 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ  

-  การสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 

 
แบบสํารวจการ

สังเกต 
๑.นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพทุกคนเขารวมโครงการ 
รอยละ 80  
6.4  เชิงคุณภาพ   
1.บุคลากรของโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ มีองคความรู ทัศนคติ และคานิยมท่ี
ถูกตอง ตามกลยุทธและจุดเนนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

 
การสังเกต 

 
แบบการสังเกต 

2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 การแสดงความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.๑ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ)  

 7.๒ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ไดรับปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ความสุจริต 

 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 
(นายอําพล  จันทรแจง)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

 
    ผูอนุมัติโครงการ 

 
    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     

    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- กําหนดการจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษ า 
“ปองกันการทุจริต”ในสถานศึกษาใหกับบุคลากร
ท างก ารศึ ก ษ าต าม ค วาม เห ม าะส ม แ ล ะ
ความสามารถของนักเรียน  
- เลือกใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในชุมชนของโรงเรียน 

- เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ได
เรียนรู ไดปฏิบัติโครงการไดเต็มตามศักยภาพ 
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
 

- เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียน ดวยหลักคุณลักษณะ ๕ 
ประการ อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูความเขาใจในโครงการเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ ทุจริต”ในสถานศึกษา 

- มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 

 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”ในสถานศึกษา 

นักเรียนรูจักคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

- มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”ในสถานศึกษา 

 มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ
อยางประหยัดและคุมคา
ปลอดภัย 

- มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 
- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
โรงเรียนใหนักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนและ
การจัดกิจกรรม 

พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ดวยหลัก
คุณลักษณะ ๕ ประการ 

ทักษะ 
(P) 

การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
อยางประหยัดและคุมคา
ปลอดภัยและเหมาะสม
กับงาน 
 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 
- มีทักษะการเปนผูนําและผูตามท่ี
ดี 
- มีทักษะการคิดและแกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาความสําคัญขอ
วัสดุอุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความสามัคค ี
มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดี 

ตระหนักถึงการมีวินัย 
ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง
พอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
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โครงการท่ี 8            โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน    วิชาการ 
กลยุทธ     ท่ีกลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3   
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นายอําพล  จันทรแจง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564  –  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนินการขับเคล่ือน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ )ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเนนการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดย
พัฒนาโรงเรียนในทองถ่ินระดับตําบลใหเปน “โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล” ท่ีมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
และมีความพรอม ในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการ
การศึกษาแกนักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดความเทาเทียมและครอบคลุม
ท่ัวประเทศ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าดานการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน 
เปนตนแบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความพรอมในการจัดการเรียน
การสอน มีอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู ผูบริหารและครูมีความพรอมดานสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ สรางการมีสวนรวมในการสงเสรมิและสนับสนุน
กระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา ของเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งถือเปน
หลักประกันกับชุมชนวา โรงเรียนคุณภาพเหลานี้จะสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความรู กระบวนการ
และทักษะท่ีจําเปนตอการธํารงตน ดํารงชีวิตในการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือเปน
แหลงการเรียนรูของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึกเปนเจาของ สรางความเช่ือมั่นและศรัทธาใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการสงบุตรหลานเขามาเรียน นําไปสูการลดคาใชจายของผูปกครอง โรงเรยีน 
และชุมชน รวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเปนประโยชน เช่ือมโยงความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ เปน
โรงเรียนหนึ่งในโครงการ จึงไดดําเนินการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ 
โรงเรียนคุณภาพ) ใหบรรลุตามเปาหมาย โดยดําเนินการโครงการใหเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน สรางโอกาส
และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ใหกับเยาวชน ท่ีขาดแคลนไดเติบโตเปนพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
       ๒.๑ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา ใหมีคุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA ) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย  

๒.๒ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
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๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      ๓.๑.๑ โรงเรียนมีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียน โดยการมีสวนรวม 

      ๓.๑.๒ ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายตามแนวทาง
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
   3.1.3.นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนเขารวมโครงการรอยละ 80  
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
     ๑ โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงาน 
(ITA ) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย  
    2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานการพัฒนาและสงเสริมการศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรวมกันกําหนด  
1.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 
1.2 ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 
1.3 สรุป/รายงานผล  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 
กิจกรรมที ่2 ดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 

2.2 ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 

2.3 สรุป/รายงานผล  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

3.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 

3.2 ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 

3.3 สรุป/รายงานผล  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 นายอําพล 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ  1,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ดําเนินงานการพัฒนาและสงเสริม

การศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีโรงเรียนรวมกัน
กําหนด 

3 - - - - 

2 ดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 

4 - - - - 

3 ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส 

4 - - 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น - - 1,000 1,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ 

 
-  การสังเกตการ

ปฏิบัติงาน 

 
แบบสํารวจการ

สังเกต 

   ๑ โรงเรียนมีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียน โดยการมีสวนรวม 
   ๒ ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายตาม
แนวทางโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
   3.นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนเขารวมโครงการรอย
ละ 80  
6.5  เชิงคุณภาพ   
1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม มีความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน (ITA ) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย  

การสังเกต แบบการสังเกต 

2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 การแสดงความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

              โรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุน ทําใหสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA ) และเปนแหลงเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย        

 

 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นายอําพล  จันทรแจง)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

 
    ผูอนุมัติโครงการ 

 
    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     

    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- กําหนดการจัดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล  (๑  ตําบล  ๑  โรง เรียนคุณ ภาพ ) ใน
สถานศึกษาใหกับบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความสามารถของนักเรียน  
- เลือกใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในชุมชนของโรงเรียน 

- เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
ไดเรียนรู ไดปฏิบัติโครงการไดเต็มตาม
ศั ก ย ภ าพ  เกิ ด ก า ร เรี ย น รู อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

- เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียน อยางตอเน่ือง
สม่ําเสมอ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูความเขาใจในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ 
โรงเรียนคุณภาพ)ในสถานศึกษา 

- มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยู
อยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
นักเรียนมีความรูความเขาใจในโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

นักเรียนรูจักคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยู
อยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

- มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
นักเรียนมีความรูความเขาใจในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ 
ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

 มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัย 

- มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 
- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
โรงเรียนใหนักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนและ
การจัดกิจกรรม 

พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ดวยหลัก
คุณลักษณะ ๕ 
ประการ 

ทักษะ 
(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับงาน 
 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 
- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 
- มีทักษะการคิดและแกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยได
อยางเหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคา
ความสําคัญขอวัสดุ
อุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความสามัคค ี
มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดี 

ตระหนักถึงการมี
วินัย ซื่อสัตยสุจริต 
อยูอยางพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
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               โครงการการบรหิารงบประมาณ 
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โครงการท่ี 9      โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช   

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,2,3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวกรนันท  กล่ินสละ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานงบประมาณ  เปนการบริหารงาน  ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ  

การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และการรายงานการใชเงนิและผลการดําเนินงาน 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารงานการเงิน การบริหารงานบัญชี เพื่อใหการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สงผลตอการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการตาง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย 

เพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมงานงบประมาณ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ โปรงใส  ตรวจสอบได  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการสงเสริม พัฒนาระบบ การ
บรหิารงานงบประมาณ  เพื่อใหภารกิจการดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว    
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหการจัดการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ 

2.2. เพื่อวางแผนและนโยบายการดําเนินงาน และกําหนดกรอบงบประมาณของสถานศึกษา 
2.3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   3.1 .1  การจัดบริหารงานงบประมาณ  ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการใชเงิน และผล   
การดําเนินงาน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารงานการเงิน การบริหารงานบัญชี 
ใหถูกตองตาม ระเบียบ ทันเวลาทุกโครงการ รอยละ 90 

 

  3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
  3.2.1  งานบริหารงานงบประมาณถูกตองตามระเบียบ และการใชจายงบประมาณ

สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  3.2.2  ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 วางแผนงาน เพ่ือการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 นางสาวกรนันท   

2 ดําเนินงานกิจกรรมระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 นางสาวกรนันท   
3 การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการ

รายงานผลการใชจายเงิน และผลการดําเนินงาน
กิจกรรมตาง ๆ 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 นางสาวกรนันท   

4 สรุปผลรายงานผล กันยายน 2565 นางสาวกรนันท   
 

๕. งบประมาณ งบประมาณ  10,๐๐๐  บาท (ถัวจายทุกรายการ)  แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ กิจกรรมการเงินและบัญช ี ๒-๔ - 10,๐๐๐ - 10,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - 10,๐๐๐ - 10,๐๐๐ 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

เชิงปริมาณ 
- การจัดบริหารงานงบประมาณ ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม การประเมนิผล และการ
รายงานผลการใชเงิน และผล   
การดําเนินงาน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การ
บริหารงานการเงิน การบริหารงานบัญชี ใหถูกตองตาม ระเบียบ ทันเวลา
ทุกโครงการ รอยละ 90 

 
ประเมิน 
 

 
แบบประเมิน 
 

เชิงคุณภาพ 
 - งานบริหารงานงบประมาณ ถูกตองตามระเบียบ  และการใชจ าย
งบประมาณสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

 
-ตรวจสอบ 
 
-สอบถาม 

 
- แบบตรวจสอบ
เอกสารตางๆ 
 - แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1  การจัดการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ 

7.2  การใชจายงบประมาณสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 
 

        ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาวกรนันท  กล่ินสละ)         (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 
- กําหนดงบประมาณเหมาะสม 
กับเวลาและกิจกรรมท่ีกําหนด 
- ใชงบประมาณอยางคุมคา 
 

- เพ่ือใหการใชงบประมาณบรรลผุลตาม
จุดประสงคท่ีต้ังไวในแผนปฏิบัติการ 
- เพ่ือใชงบประมาณใหคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด 

- วางแผนการดําเนินกิจกรรมและ
แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใชงบประมาณ 
- การเบิกจายเปนไปตามกรอบท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
- รายงานผลการใชงบประมาณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
     -  ตองมีความรูเรื่องระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ      -  มีความซื่อสัตย  ทํางานดวยความโปรงใส                           

และตรวจสอบได    

 
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 

 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู
(K) 

- มีความรูความรูเรื่อง
ระเบียบการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 

- ประชุมครู เพ่ือ
ปรึกษาหารือ วางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

- รูคุณคาของการเลือกใชวัสดุ เพ่ือ
ใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

- รูวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

ทักษะ
(P) 

- มีทักษะในการวาง
แผนการทํางานและการใช
งบประมาณ เพ่ือใหเกิด
ความคุมคา 

- ทักษะการทํางานอยาง
เปนระบบมีการวางแผนใน
การทํางาน 
 

- มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เพ่ือใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

- ถายทอดวัฒนธรรมใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

คานิยม 
(A) 

- ตระหนักและเห็นคุณคา
ของการวางแผนในการ
ทํางาน 

- เห็ น คุ ณ ค า ข อ ง ก า ร
ทํางานอยางเปนระบบ
และมีการวางแผนในการ
ทํางาน 

- ตระหนักและ เห็นคุณคา  
การเลือกใชวัสดุ เพ่ือใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

- ตระหนักและเห็น
คุณคาวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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โครงการท่ี 10      โครงการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมหลักใน 
              แผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช   

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,2,3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวกรนันท  กล่ินสละ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564  -  31 มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในยุคปจจุบันเนนความเปนอิสระในการบริหารใหมีความ

คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ มุงเนนผลงาน 
มีการจัดผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริการมาใช ในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียน การบริหารงบประมาณจึงใหความสําคัญอยาง
ยิ่งตอระบบการจัดการศึกษาท้ังระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการท่ีมี ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เทาเทียมกัน 
จึงสงผลตอคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการติดตามประเมินผลก็ เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งท่ีสงผลใหการจัดการศึกษามี
คุณภาพไดมาตรฐานตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 

เนื่องจากงบประมาณเปนแผนงานแสดงออกถึงความตองการของหนวยงานในอนาคตในการใช จายเงิน
เพื่อการดําเนินงานตาง ๆ และงบประมาณเปนการประมาณการรายรับและรายจาย ท่ีไดมาและ จายไปใน
อนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไมสมบูรณแนนอนวาจะเปนไปตามนัน้การดําเนินงานในเรื่อง งบประมาณอาจ
ตองถูกกระทบกระเทือนอยางหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะทํา ใหการจัดสรรงบประมาณไมเปน ตามท่ีวางแผนไวการ
บริหารงานของหนวยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความสําคัญ และเปนตัวการท่ีมา กําหนดการบริหาร
งบประมาณวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว หากผูบริหารและองคกรท่ีเกี่ยวของมความรอบรู เขาใจถึง
ระบบและกลไกงบประมาณดีแลว การจัดทําและการบริหารงบประมาณเพื่อไปสู เปาหมาย วัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวจะทําสําเร็จ และเปนประโยชนตอสวนรวม 

เพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมงานงบประมาณ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ โปรงใส  ตรวจสอบได  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการสงเสริม พัฒนาระบบการ
บริหารงานงบประมาณ  เพื่อใหภารกิจการดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว    
๒. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อการดําเนินงานงานงบประมาณเปนระบบ  ถูกตองตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ 
2.2. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ในการบริหารงานของโรงเรียน 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   3.1.1 โรงเรียนมีระบบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนเปนระบบ  ถูกตองตามระเบียบ
แนวปฏิบัติของทางราชการ รอยละ 100 
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  3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   3.2.1  โรงเรียนมปีระสิทธิภาพในการบริหารงาน 

  3.2.2  ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
วางแผนงาน เพ่ือการจัดทําและเสนอของบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

ตุลาคม 2564 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

2 

- สํารองจายงบประมาณนอกเหนือจากโครงการและ
กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2566 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

- ดําเนินกิจกรรมจัดทําหองประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 

กันยายน 2565 – มีนาคม 
2566 

นางสาวยุพเยาว  บญุโต 

3 
การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการ
รายงานผลการใชจายเงิน และผลการดําเนินงาน
กิจกรรมตาง ๆ 

ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2566 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

4 สรุปผลรายงานผล มีนาคม 2566 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

๕. งบประมาณ งบประมาณ  212,120  บาท (ถัวจายทุกรายการ)  แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ - กิจกรรมสํารองจายนอกเหนือจากโครงการ

และกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ 
- ดําเนินกิจกรรมจัดทําหองประชุม ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียนติ 

๒-๔ - 212,120   - 212,120   

รวมทั้งสิ้น - 121,120 - 212,120 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

๖.๑ เชิงปริมาณ   
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนเปน
ระบบและถูกตองตามระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการ 
รอยละ 90 

การประเมิน แบบประเมิน 

๖.๒ เชิงคุณภาพ   
  ๑. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน การประเมิน แบบประเมิน 
  ๒. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรยีนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาวกรนันท  กล่ินสละ)      (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 



155 
 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ( โครงการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ ) 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 
- กําหนดงบประมาณเหมาะสม 
- ใชงบประมาณอยางคุมคา 
 

- เพ่ือใหการใชงบประมาณบรรลผุลตาม
จุดประสงคท่ีต้ังไวในแผนปฏิบัติการ 
- เพ่ือใชงบประมาณใหคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด 

- วางแผนการดําเนินกิจกรรมและ
แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใชงบประมาณ 
- การเบิกจายเปนไปตามกรอบท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
- รายงานผลการใชงบประมาณ 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
     -  ตองมีความรูเรื่องระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ      -  มีความซื่อสัตย  ทํางานดวยความโปรงใส                           

และตรวจสอบได    
 

 
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู
(K) 

- มีความรูความรูเรื่อง
ระเบียบการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 

- ประชุมครู เพ่ือ
ปรึกษาหารือ วางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
 

- รูคุณคาของการเลือกใชวัสดุ เพ่ือ
ใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

- รูวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

ทักษะ
(P) 

- มีทักษะในการวาง
แผนการทํางานและการใช
งบประมาณ เพ่ือใหเกิด
ความคุมคา 
 

- ทักษะการทํางานอยาง
เปนระบบมีการวางแผนใน
การทํางาน 
 

- มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เพ่ือใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

- ถายทอดวัฒนธรรมใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

คานิยม 
(A) 

- ตระหนักและเห็นคุณคา
ของการวางแผนในการ
ทํางาน 
 

- เห็ น คุ ณ ค า ข อ ง ก า ร
ทํางานอยางเปนระบบ
และมีการวางแผนในการ
ทํางาน 

- ตระหนักและ เห็นคุณคา  
การเลือกใชวัสดุ เพ่ือใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

- ตระหนักและเห็น
คุณคาวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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โครงการท่ี 11                                 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ 
                                           อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรชาติ                              ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ        ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นท่ี  12  การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา    ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน                                       พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ                                         กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 2,3 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง   
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวกรนันท  กล่ินสละ 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2566 
1. หลักการและเหตุผล 
   ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
ในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”   คือ
โครงการสนับสนุนค าใชจ ายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้ นฐาน  
(โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ)  งบประมาณท่ีรัฐชวยเหลือนั้นมี 5 สวนดวยกัน  คือ คาเลาเรียน  
แบบเรียน  เส้ือผา  คาอุปกรณการเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยจะไดรับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 สวน  คือ 
คาเส้ือผาและคาอุปกรณการเรียน ท้ังนี้โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ) จึงเปนโครงการท่ีนอกจากสะทอนใหเห็น
ความต้ังใจจริงของรัฐบาลในการสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาและการลงทุนดานปญญา  ยังเปนโครงการท่ี
ชวยลดภาระของผูปกครอง  และเปดโอกาสใหเด็กไทยทุกคนไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงเทา
เทียม   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดทํากิจกรรมโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ป
อยางมีคุณภาพ) 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการหนังสือเรียน 
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน  
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   3.1.1 นักเรียนทุกคนไดรับหนงัสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา  รอยละ 100 
    3.1.2 นักเรียนทุกคนไดรับเงินอุปกรณการเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รอยละ   100 
    3.1.3 นักเรียนทุกคนไดรับเงินคาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 1 ครั้ง  รอยละ  100 
    3.1.4 นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมพฒันาผูเรียนรอยละ 100 
   - กิจกรรมวิชาการ 
   - กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนาร ี
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 
   - การบริการสารสนเทศ ICT  
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  สําหรับรายการหนังสือเรียน  
อุปกรณการเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 วางแผนงาน เพ่ือการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 

ตุลาคม 2564 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

2 ดําเนินการกิจกรรม 
3.1 จายหนังสือเรียนฟรี  
3.2 จายเงินอุปกรณการเรียน    
3.3 จายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน    
3.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2566 

 
นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 
นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 
นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

 นายขวัญชัย  สุขอยู 

3 การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และ
การรายงานผลการใชจายเงิน และผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ 

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2566 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

4 สรุปผลรายงานผล มีนาคม 2566 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,468,753 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสท่ี 
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ หนังสือเรียน  - - 500,193 500,193 

2 อุปกรณการเรียน     - - 266,950 266,950 

3 เครื่องแบบนักเรียน     - - 273,480 273,480 

4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  - 428,130 - 428,130 

รวมท้ังสิ้น - 428,130 1,040,623 1,468,753 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนทุกคนไดรับหนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา  รอยละ 100 
2.นักเรียนทุกคนไดรับเงินอุปกรณการเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รอยละ   100 
3.นักเรียนทุกคนไดรับเงินคาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 1 ครั้ง  รอยละ  100 
4.นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     รอยละ 100 
     4.1 กิจกรรมวิชาการ 
     4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี 
     4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
     4.4 การบริการสารสนเทศ ICT  

 
จํานวนนักเรียนท่ี
เขารวมกิจกรรม 

 
 

 
แบบบันทึกจํานวน

นักเรียนเขารวม
กิจกรรม 

 
 

เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  สําหรับ
รายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน 

 
สังเกต 

สอบถาม 
สัมภาษณ 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการนกัเรียนท่ี
โรงเรียนไดจัดข้ึน 
 7.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
 7.3 ชวยเสริมสรางพัฒนานักเรียนท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
 

ผูเสนอโครงการ                         ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน)             (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 
- กําหนดงบประมาณเหมาะสม 
- ใชงบประมาณอยางคุมคา 
 

- เพ่ือใหการใชงบประมาณบรรลผุลตาม
จุดประสงคท่ีต้ังไวในแผนปฏิบัติการ 
- เพ่ือใชงบประมาณใหคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด 

- วางแผนการดําเนินกิจกรรมและ
แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใชงบประมาณ 
- การเบิกจายเปนไปตามกรอบท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
- รายงานผลการใชงบประมาณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
-  ตองมีความรูเรื่องระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ - มีความซื่อสัตย  ทํางานดวยความโปรงใส                           

และตรวจสอบได    
 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 

 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู
(K) 

- มีความรูความรูเรื่อง
ระเบียบการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 

- ประชุมครู เพ่ือ
ปรึกษาหารือ วางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
 

- รูคุณคาของการเลือกใชวัสดุ เพ่ือ
ใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

- รูวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

ทักษะ
(P) 

- มีทักษะในการวาง
แผนการทํางานและการใช
งบประมาณ เพ่ือใหเกิด
ความคุมคา 
 

- ทักษะการทํางานอยาง
เปนระบบมีการวางแผนใน
การทํางาน 
 

- มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เพ่ือใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

- ถายทอดวัฒนธรรมใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

คานิยม 
(A) 

- ตระหนักและเห็นคุณคา
ของการวางแผนในการ
ทํางาน 
 

- เห็ น คุ ณ ค า ข อ ง ก า ร
ทํางานอยางเปนระบบ
และมีการวางแผนในการ
ทํางาน 

- ตระหนักและ เห็นคุณคา  
การเลือกใชวัสดุ เพ่ือใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

- ตระหนักและเห็น
คุณคาวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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                    โครงการการบริหารงานบุคคล 
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โครงการท่ี 12                 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวละออง  มีทรัพย 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเนนการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูสอนเปนผูชวยสงเสริม  แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแก
ผูเรียน  โดยการจัดหาแหลงการเรียนรู  ท้ังแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  และนําเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู
ความสามารถท้ังดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบสอน  ดานการถายทอด
ความรูสูผูเรียนในวิธีตาง ๆ  ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนั้นยอม
เกิดมาจากรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณแข็งแรง  และขวัญกําลังใจท่ีดีดวย   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเปนการ
เปดมุมมองและโลกทัศนในแบบตาง ๆ  เพื่อจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน  ตลอดจนมีการสรางขวัญและกําลังใจ
ท่ีดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะ ความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 2. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  มีกายออนนอม  วาจาออนหวาน และ
จิตใจออนโยน  มีพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดี 

 ๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.๑.1  บุคลากรเขารับอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามงานท่ีรับผิดชอบ รอยละ 80 
3.1.2  บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในดานการปฏิบัติงานและดานคุณธรรมจริยธรรม อยาง

ตอเนื่อง รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.๑ บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนางานในหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.๒.2 บุคลากรทุกคน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 นางสาวละออง  มีทรัพย 
2 กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรยีน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 นางสาวละออง  มีทรัพย 
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5. งบประมาณ  งบประมาณ 243,500 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 2 140,000 - - 140,000 

2 
กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการใน
โรงเรียน 

1-4 103,500 - - 103,500 

รวมทั้งสิ้น 243,500 - - 243,500 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน 
เครื่องมือที่

ใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
1. บุคลากรเขารับอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามงานท่ีรับผิดชอบ  
รอยละ 80 
2. บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในดานการปฏิบัติงานและดานคุณธรรมจริยธรรม 
อยางตอเน่ือง รอยละ 80 

สํารวจ แบบสํารวจ 

6.2 เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนางานในหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรทุกคน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

ดูจากการปฏิบัติงาน แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะ ความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  มีความออนนอม  วาจาออนหวาน และจิตใจ
ออนโยน  มีพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดี 

 

 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวละออง มีทรัพย)                  (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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กิจกรรมท่ี 1     กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  2 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ           นางสาวละออง  มีทรัพย 
ระยะเวลาดําเนินการ        1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม  จะเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูสอน
เป น ผู ช วยส ง เสริม   แนะแนวทางให เกิ ดองคความรู แก ผู เรี ยน   โดยการ จัดหาแหล งการเรียน รู   
ท้ังแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  และนําเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูใหมากท่ีสุด  ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรูความสามารถท้ังดานเนื้อหาตามกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ  ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบสอน  ดานการถายทอดความรูสูเรียนในวิธีตาง ๆ  ใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูใหมากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนั้นยอมเกิดมาจากรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณแข็งแรง  
และขวัญกําลังใจท่ีดีดวย   
 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเปนการ
เปดมุมมอง  และโลกทัศนในแบบตาง ๆ  เพื่อจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน  ตลอดจนมีการสรางขวัญและ
กําลังใจท่ีดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรู  ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดดีข้ึน  
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   3.1.1 บุคลากรเขารับอบรม  ประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  ตามงานท่ีรับผิดชอบ รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
  3.2.1 บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในดานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจง/วางแผน ตุลาคม 2564 นางสาวละออง  มีทรัพย 
2. บุคลากรเขารับอบรม  ประชุมสัมมนา  ศึกษา

ดูงาน  ตามงานท่ีรับผิดชอบ 
มกราคม - กันยายน 2565 นางสาวละออง  มีทรัพย 

3. สรุป/รายงานผล กันยายน 2565 นางสาวละออง  มีทรัพย 
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5. งบประมาณ  งบประมาณ 140,000 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 การพัฒนาบุคลากร 2 140,000 - - 140,000 

รวมทั้งสิ้น 140,000 - - 140,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
1. บุคลากรเขารับอบรม  ประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  ตามงานท่ีรับผิดชอบ 
รอยละ 80 

สํารวจ แบบสํารวจ 

6.5  เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในดานการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

ดูจากการปฏิบัติงาน แบบประเมิน 

ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 สอบถาม แบบสอบถาม 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  7.1 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู  ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดดีข้ึน  
 
 

   ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวละออง มีทรัพย)                  (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- กําหนดโครงการ  ประชุม  แตงต้ัง
คณะกรรมการ 
- ดําเนินการตามโครงการ  ติดตามผล 

- เพ่ือพัฒนางานบุคลากรและคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสรางกําลังใจแกขาราชการคร ู

- วางแผนเตรียมการ พัฒนาบุคลากร 
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพโดยวิธีตางๆ - มีความรับผิดชอบ   มีความขยัน   ตรงตอเวลา 

 
 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- นําความรู ท่ีไดรับมาใชประโยชนให
มากท่ีสุด 

- เลือกเน้ือหาสาระนําปฏิบัติใหไดมาก
ท่ีสุด   

- วางแผนการทํากิจกรรมท่ีกําหนดได
สํ า เร็ จพ ร อม ท้ั ง นํ าค วามรู ไป ใช ใน
ชีวิตประจําวัน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูเกี่ยวกับการพัฒนางานบุคลากร การอบรม การศึกษา 
ดูงาน 
- รูการเลือกปฏิบัติงานท่ีสงผลดี ตอประโยชนสวนรวม 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความซื่อสัตย   มุงขยันในการทํางาน 

  

สงผลตอการพัฒนา  4  มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
ความรู 

(K) 

รู เกี่ ย ว กั บ ส ถ า น ท่ี ให
ความรูและสงเสริมในการ
ปฏิบัติงาน 

รูวิธีการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

รู เลื อ ก ใช ส ถาน ท่ี ที ให
ความรู ท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน  อยาง
ประหยัด 

รูจักสามัคคีและ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน 

ทักษะ 
(P ) 

ฝกการทํางาน  ความรูท่ี
ไดมานํามาใชใหถูกตอง 

ทํ างานร วมกับผู อ่ื น ได
อยางมีความสุข 

ใชหนวยงานท่ีมีในชุมชน
ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

สามัคคีและ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน 

คานิยม 
( A ) 

เห็นคุณคาการพัฒนางาน
บุ ค ล า ก า ร   อ บ ร ม   
ศึ ก ษ า ดู ง าน   ท่ี มี ต าม
หนวยงาน 

เห็นประโยชน ของการ
ทํ างานร วมกับผู อ่ื น ได
อยางมีความสุข 

เห็นประโยชนบุคลากร  
และภูมิปญญาชาวบาน 

เห็นคุณคาความสามัคคี
และเอ้ือเฟอ 
เผื่อแผกัน 
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กิจกรรมท่ี 2       กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวละออง  มีทรัพย 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีอาคารเรียนเพื่อใชในการเรียนการสอน มีอาคาร
ประกอบ มีตนไมและทรัพยสินของทางราชการ แตยังขาดบุคลากรดานพนักงานบริการในโรงเรียน(ภารโรง) 
เพื่อใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีราชการ 

ในการนี้ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงจําเปนตองจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน(ภารโรง)  เพื่อใหเกิด
ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีราชการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนหรือหนวยงานตาง 
ๆ ท่ีมาติดตอราชการ 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียนจํานวน 1 อัตรา 

2.2 เพื่อปฏิบัติหนาท่ีดูแลอาคารใหมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 

2.3 เพื่ออํานวยความสะดวกและรับรองบุคคลท่ีมาติดตอราชการ 
2.4 เพื่อดูแลบํารุงรักษาตนไมและทรัพยสินของทางราชการ 

 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 โรงเรียนมีพนักงานบริการในโรงเรียนจํานวน 1 อัตรา 
  3.1.2 โรงเรียนมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 80 
          3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

  3.2.1 อาคารมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
  3.2.2 ดูแลบํารุงรักษาตนไมและทรัพยสินของทางราชการ 

  3.2.3 อํานวยความสะดวกและรับรองบุคคลท่ีมาติดตอราชการ 
  3.2.4 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุม/ชี้แจง/วางแผน ตุลาคม 2564 นางสาวละออง  มีทรัพย 
2. เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตุลาคม 2564 นางสาวละออง  มีทรัพย 
3. จายเปนคาจาง ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 นางสาวละออง  มีทรัพย 

4. สรุปผลรายงานผล กันยายน 2565 นางสาวละออง  มีทรัพย 
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5. งบประมาณ  งบประมาณ 103,500 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 จัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน 1-4 103,500 - - 103,500 

รวมทั้งสิ้น 103,500 - - 103,500 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนมีพนักงานบริการในโรงเรียนจํานวน 1 อัตรา 
- โรงเรียนมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 80 

 
- เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
-การสังเกต 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- แบบการสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
- อาคารมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
- บํารุงรักษาตนไมและทรัพยสินของทางราชการ 
- อํานวยความสะดวกและรับรองบคุคลท่ีมาติดตอราชการ 
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

 
- การสังเกต 
- การสังเกต 
- การสังเกต 
- สอบถามความ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  7.1  อาคารมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
 7.2  มีการบํารุงรักษาตนไมและทรัพยสินของทางราชการ 

7.3 ผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวละออง มีทรัพย)                  (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- จางกิจกรรมจัดจางพนักงานบริการ
ในโรงเรียน 
- มีการวางแผนการทํางาน 

- เพ่ือจัดจางพนักงานบริการใน
โรงเรียนจํานวน 1 อัตรา 
- เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดูแลอาคารใหมี
ค วามสะอาดและเป นระเบี ยบ
เรียบรอย 
- เพ่ื ออํ านวยความสะดวกและ
รับรองบุคคลท่ีมาติดตอราชการ 
- เพ่ือดูแลบํารุงรักษาตนไมและ
ทรัพยสินของทางราชการ 

- วางแผนเตรียมการ  
- กําหนดเวลา ขอปฏิบัติในการทํางาน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูเกี่ยวกับการทํางานในโรงเรียน 

- มีความรอบคอบในการวางแผนในการทํางาน 

-เขาใจธรรมชาติของโรงเรียน  

- ใชความรอบคอบในการวางแผน การทํางาน 

- เขาทํางานตรงเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  

- มีความตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 

 สงผลตอการพัฒนา  4  มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูเกี่ยวกับหลักสูตรการ
ทํางาน 

รูวิธีการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

รูเลือกใชทรัพยากร  
อยางประหยัด 

รูจักสามัคคีและ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน 

ทักษะ 
(P ) 

ฝกการทํางาน  ความรูท่ี
ไดมานํามาใชใหถูกตอง 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

ใชหนวยงานท่ีมีในชุมชน
ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

สามัคคีและ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน 

คานิยม 
( A ) 

เห็นคุณคาในการทํางาน
พัฒนางานตนเอง 

เห็นประโยชนของการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

เห็นประโยชนภูมิปญญา
ชาวบาน 

เห็นคุณคาความสามัคคี
และเอ้ือเฟอ 
เผื่อแผกัน 
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   โครงการการบริหารท่ัวไป 
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โครงการท่ี 13                โครงการงานธุรการ สารบรรณ 
ยุทธศาสตรชาติ       ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ      ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวเกศินี   มุงหมาย 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อรับผิดชอบดําเนินการทางดานสารบรรณของโรงเรียน รวมถึงงานบริหารบุคคล งานการประชุม 
โดยมีการวางแผนการจัดเก็บเอกสาร และติดตามเอกสารอยางสม่ําเสมอ มีการตรวจสอบความถูกตองและ
ความเปนปจจุบันของระบบฐานขอมูล  พัฒนาเอกสารหรือคูมือท่ีเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ จัดทํารายงาน
สรุป เสนอความคิดเห็น เสนอแนะและวิธีการแกไขใหกับผูบริหารและงานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดีและโปรงใส 
 2.2 เพื่อใหงานสารบรรณ ปฏิบัติไดรวดเร็ว ถูกตองประหยัดเวลา 
 2.3 เพื่อใหบุคคล ผูปฏิบัติมีจิตสํานึกในการใหบริการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน
ในหนาท่ี 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี ปฏิบัติไดรวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส รอยละ 90 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 บุคลากร ผูปฏิบัติมีจิตสํานึกในการใหบริการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
พัฒนางานในหนาท่ี 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
 

๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
การรับ สงหนังสือราชการภายใน ภายนอก
หนวยงาน 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
นางสาวเกศินี   มุงหมาย 
นางสาววิภา   วงษกรอบ 

2 
การพิมพแบบฟอรม เอกสารสมุด ทะเบียน
ตางๆท่ีใชในงานสารบรรณ 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
นางสาวเกศินี   มุงหมาย 
นางสาววิภา   วงษกรอบ 

3 สรุป/รายงานผล ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 นางสาวเกศินี   มุงหมาย 
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๕. งบประมาณ งบประมาณ 4๐,๐๐๐ บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 จัดหาวัสดุ/อุปกรณงานสารบรรณ 1-2 - - 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
    1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี ปฏิบัติไดรวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส 
รอยละ 90 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

6.6  เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากร ผูปฏิบัติมีจิตสํานึกในการใหบริการและมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการพัฒนางานในหนาท่ี 
2. ผู เก่ียวของหรือผู มีส วนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 80 

- สอบถาม 
 

- สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดีและโปรงใส เปนท่ียอมรับ 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง พรอมท้ังมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญาท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวเกศินี   มุงหมาย)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครผููชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการงานธุรการ  สารบรรณ 

ครู 

 

 
 

 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- การรับ-สงหนังสือราชการจากสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 และหนวยงานอ่ืน ๆโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
- การแจงขาวสารขอมูลกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
โดยใช line หรือ  facebook 
- การพิมพแบบฟอรม เอกสาร สมุดทะเบียนตาง 
ๆ ท่ีใชในงานสารบรรณ โดยการคํานวณปริมาณ 
และความคุมคา 
- ทํางานตรงเวลาและทันเวลาท่ีกําหนด 

- เพ่ือใหการรับ สงหนังสือ และการ
แจ งข า วส า ร  ข อ มู ล   ร วด เร็ ว
ประหยัดเวลาและงบประมาณ 
- การใชวัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินงานอยางคุมคา ประหยัด 
- ตรงตอเวลา 

- การวางแผนซักซอมแนวทางปฏิบัติงานกับ
บุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ี
ตรงกันและไมใหมีขอผิดพลาดในยามเรงดวน 
- ศึกษางานปริมาณของงาน คํานวณวัสดุ 
อุปกรณ และงบประมาณท่ีตองใช  
- กําหนดเวลาและความสําคัญของงานในการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

การรับ สง ขอมูลขาวสาร รวดเร็วและทันเวลา 
มีความรูเรื่องการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส 

- ขยันหมั่นเพียร กระตือรือรนในการทํางาน 
- มีความประหยัด 
- มีความรับผิดชอบ 

 

นกัเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- ใชวัสดุอุปกรณ ในการสื่อสารและใหขอมูล
อยางเหมาะสม คุมคา 
ทํางานกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายทันเวลา 

- การใชวัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินงานอยางคุมคา ประหยัด 
- ตรงตอเวลา 

- ศึกษางานปริมาณของงาน คํานวณวัสดุ 
อุปกรณ และงบประมาณท่ีตองใช  
- กําหนดเวลาและความสําคัญของงานในการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- ทํางานเกี่ยวกับรายงาน ขาวสารขอมูลโดยใชเครื่องมือท่ี
ถูกตองเหมาะสมคุมคาและประหยัด 

- ขยันหมั่นเพียร กระตือรือรนในการทํางาน 
- มีความประหยัด 
- มีความรับผิดชอบ 

สงผลตอการพัฒนา  4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 

 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีรับ สงขาวสารขอมูลท่ี
ประหยัด 

ติดตอสื่อสารรวมงานกับ
บุคคลอ่ืน 

ใชวัสดุในการรับสงขาวสารท่ี
ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

เอ้ือเฟอ  แบงปน 

ทักษะ 
(P) 

ใช ICT ในการสง รับ ขอมูลใน
การปฏิบัติหนาท่ีได 

แลกเปลี่ยนเรียนรูการใช
ระบบ ICT กับเพ่ือนรวมงาน 

ใชวัสดุอยางประหยัด การเอ้ือเฟอ  แบงปน 
ความรูใหม ๆ 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาของการใช ICT 
ชวยทํางาน 

เห็นประโยชนของการ
สื่อสารสงขอมูล 

รูคุณคาของการใชวัสดุ 
อุปกรณ ใหตรงกับสภาพงาน 

เห็นคุณคาของการ
เอ้ือเฟอ  แบงปน  
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โครงการท่ี 14                  โครงการการใชและดูแลรักษาอาคารสถานท่ี/สิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่ม

ความลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสรางธรรมมาภิบาล 

แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1 

ลักษณะโครงการ              ตอเน่ือง 

ผูรับผิดชอบโครงการ             นายธเนศร  เจริญเนือง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2564  - 30  กันยายน  25๖5 

1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ    มีการจัดวางผังบริเวณพื้นท่ีตามโครงสรางแผนผังอาคารไวเปนสัดสวนท่ีดี 
รอบขอบทางมีตนไมปลูกประดับ มีการปลูกตกแตงสวนหยอมแบงกั้นอาคาร เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
ใหสวยงามและรมรื่นยิ่งข้ึน และเพื่อใหโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอก
หองเรียน มีสวนหยอม ตนไม แหลงเรียนรู  เปนแหลงพักผอนหยอนใจได ใหบริการชุมชนมาใชสถานท่ีเปนท่ี
ออกกําลังกาย เลนกีฬา ดังนั้นการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนจึงมีความสําคัญมาก เปน
การโนมนาวจิตใจของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใหรักโรงเรียน  การพัฒนาใหโรงเรียนนาอยู เปนท่ี
รูจักของชุมชนและบริการครู นักเรียน และชุมชนมากยิ่งข้ึน งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมจึงจําเปนตองมี
การปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม และพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอมใหมีความพรอม ความสมบูรณ 
สะดวก ปลอดภัย รวมท้ังดูแล ติดตามในเรื่องสาธารณูปโภคใหดีมีประสิทธิภาพ ใชไดเปนปจจุบัน เพื่อพัฒนา
นักเรียนใหเปนคนเกง คนดี คนมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม รักสวยรักงาม ครู
มีสถานท่ีท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เพียงพอ โรงเรียนมีสถานท่ี ท่ีสวยงาม รมรื่น สะดวก 
เหมาะสําหรับบริการชุมชน และไวใหทุกฝายชวยกันอนุรักษส่ิงแวดลอมสืบตอไป 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  ในสภาพท่ีมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อตอการจัดการเรียนรู
ของครูและนักเรียน 
 2.2  เพื่อใหนักเรียนและ ครูมีสวนรวมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม 
 2.3 เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม รมรื่น เปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนได 
3.  เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1โรงเรียนมอีาคารสถานท่ี  ในสภาพท่ีมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อตอการจัดการเรียนรู
ของครูและนักเรียน รอยละ 80 
  3.1.2 นักเรียนและ ครูมีสวนรวมในการพฒันา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 โรงเรียนมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม รมรื่น เปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 
  3.2.2  ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมปรับปรงุพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 นายธเนศร   
2 กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 นายธเนศร   
3 กิจกรรมสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 นางสาวกรนันท   

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 365,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
กิจกรรมปรับปรงุพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน 

1 - 4 - - 15,000 15,000 

2 
กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

1 - 4 - - 100,000 100,000 

3 
กิจกรรมสาธารณูปโภคในการดําเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน 

1 - 4 - 250,000 - 250,000 

รวมทั้งสิ้น - 250,000 115,000 365,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

 เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี  ในสภาพท่ีมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูของครูและนักเรียน รอยละ 80 
- นักเรียนและ ครูมีสวนรวมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม รอยละ 80 

 
สํารวจ 

 
สังเกต 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
   - โรงเรียนมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม รมรื่น เปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 

- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ80 

 
สํารวจ 

สอบถาม 

 
แบบสํารวจ 

แบบสอบถาม 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ีในสภาพท่ีมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอือ้ตอการจัดการเรียนรูของครูและ
นักเรียน 

7.2 นักเรียนและ ครูมีสวนรวมในการพฒันา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
 7.3 โรงเรียนมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม รมรื่น เปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนได 
 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
           (นายธเนศร  เจริญเนือง)                 (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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กิจกรรมท่ี 1     กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่ม

ความลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสรางธรรมมาภิบาล 

แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1 

ลักษณะโครงการ              ตอเน่ือง 

ผูรับผิดชอบโครงการ             นายธเนศร  เจริญเนือง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2564  - 30  กันยายน  25๖5 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีใหการศึกษาแกนักเรียน  เพื่ออบรมบมนิสัยใหนักเรียนเปนผูมีความรูควบคู
คุณธรรม  ซึ่งการจัดสภาพแวดลอม  อาคารสถานท่ี  ภูมิทัศนและแหลงเรียนรูในโรงเรียนเปนส่ิงจําเปนอีก
ประการหนึ่งท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก เพราะจะมีผลตอการพัฒนาการทางดาน  
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของนักเรียน  ซึ่งตองใช
ชีวิตเพื่อหาประสบการณในวันหนึ่งๆ  มากกวาอยูท่ีบาน จึงตองเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ  การจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสม  และลดภาวะท่ีเปนพิษ  เพื่อพัฒนารางกาย  จิตใจ   สติปญญาของ
นักเรียนใหดีท่ีสุด   

ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอม  การซอมแซมอาคารสถานท่ีตางๆ  การปรับภูมิทัศน  และแหลงเรียนรู  
โรงเรียนไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และผูใชบริการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือใชอาคารสถานท่ีตางๆในการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชน  สภาพของอาคารเรียนตองมี
ความแข็งแรงทนทาน  และพรอมใชงาน  โรงเรียนจึงตองดําเนินการจัดทําโครงการดังกลาว  เพื่อใหเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  ใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  พรอมท้ังมีแหลงการ
เรียนรู  ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย  มีสภาพแวดลอมท่ีดี  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  
และอื่นๆ  เชน  สวนหยอม  แปลงเกษตร  การปลูกไมดอกไมประดับ    และบริเวณโรงเรียน  ซึ่งจําเปนจะตอง
ซอมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงใหพรอมใชงาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความตองการของโรงเรียน 
และชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อสงผลใหโรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  
สถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
2.วัตถุประสงค 
 2.1   เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน 

 2.2   เพื่อใหสถานศึกษามีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน รอยละ 80 

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 สถานศึกษามีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน/มอบหมายงาน ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการ 
2 แตงต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2564 ผูอํานวยการ 

3 
ดําเนินงานตามกิจกรรมปรับปรงุและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน 2565 

นายธเนศร 

4 สรุป/รายงานผล กันยายน 2565 นายธเนศร 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ 15,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน 

1 - 4 - - 15,000 15,000 

รวมทั้งสิ้น - - 15,000 15,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

เชิงปริมาณ 

- สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน รอยละ 80 

 
สํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

 
สังเกต 

ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1   สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน 

 7.2   สถานศึกษามีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
           (นายธเนศร  เจริญเนือง)                 (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- กําหนดบริเวณ สถานท่ีใหมีความ
เหมาะสม 
- การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม เพียงพอ 
 

- ตองการใหโรงเรียนมีบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม 
- เลือกวัสดุ สิ่งของท่ีเหมาะสมกับการ
ปรบัปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอม 

- กําหนด วางแผน การปรับปรุง พัฒนา
สิ่งแวดลอม 
- เตรียมวัสดุ สิ่งของในการใชปรับปรุง 
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 
- รูการเลือกใชวัสดุ สิ่งของในการปรับปรุง พัฒนา
สิ่งแวดลอม 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ประหยัด มีวินัย  
ต้ังใจทํางาน 
- มีจิตสาธารณะ 
 

 
นักเรียน 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- แบงงานเพ่ือทํากิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม  
- สรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม 
 

- ใหมีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะแกการเรียนการสอน 
- เลือกใชวัสดุ สิ่งของท่ีเหมาะสมกับ
การปรับปรงุ พัฒนาสิ่งแวดลอม 

- รูจักวางแผน เตรียมงานเพ่ือใหกิจกรรม
หรืองานน้ันสําเร็จ 
- มีความรูไปปรับใชเพ่ือสรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมท่ีดี 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 
- รูการเลือกใชวัสดุ สิ่งของในการปรับปรุง พัฒนา
สิ่งแวดลอม 
 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ประหยัด มีวินัย  
ต้ังใจทํางาน 
- มีจิตสาธารณะ 

 
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืน ยอมรับตอการเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูการเลือกใชวัสดุ สิ่งของใน
การจัดบรรยากาศ 

รูวิธีการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

รูจักวิธีการดูแล 
รักษาสิ่งแวดลอม 

รูวิธีการชวยเหลือ แบงปน
ซึ่งกันและกัน 
 

ทักษะ 
(P) 

ใชวัสดุ สิ่งของในการจัด
บรรยากาศ ไดอยางถูกตอง 

ทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 

ดูแล รักษา
สิ่งแวดลอม 
 

ชวยเหลือ แบงปนซึ่งกัน
และกัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคา รักษาวัสดุ 
สิ่งของ และสิ่งแวดลอม 

เห็นประโยชนของการ
ทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน 

มีจิตสํานึกท่ีดีตอ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 
 

ตระหนักถึงการชวยเหลือ 
แบงปนซึ่งกันและกัน 
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กิจกรรมท่ี 2     กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่ม

ความลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสรางธรรมมาภิบาล 

แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1 

ลักษณะโครงการ              ตอเน่ือง 

ผูรับผิดชอบโครงการ             นายธเนศร  เจริญเนือง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2564  - 30  กันยายน  25๖5 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2544  ไดกําหนดการสรางองคความรูอันเกิดจาก
สภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อาคาร
เรียนอาคารประกอบก็เปนสวนหนึ่งของปจจัยในการเรียนรู ท่ีจะทําใหผูเรียน เรียนรูอยางมีความสุข และ
ปลอดภัย จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2544 
2. วัตถุประสงค 
  2.1  เพื่อปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ใหอยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยและใชงาน
ไดดี 

2.2  เพื่อใหสถานศึกษาอยูในสภาพท่ีมีความปลอดภัย 
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ อยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยและใชงานไดดี 
รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
   3.2.1 โรงเรียนมีอาคารส่ิงกอสรางท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.2.2  ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนดําเนินการ ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการ 
2. จัดทําแบบสํารวจการชํารุดของอาคารเรียนอาคารประกอบ พฤศจิกายน 2564 นายธเนศร   
3. ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 25634 นายธเนศร   
4. ดําเนินการปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ พฤศจิกายน 2564–กันยายน2565 นายธเนศร   
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ กันยายน 2565 นายธเนศร   

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 100,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
ดําเนินการปรับปรุง อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

1 - 4 - - 100,000 100,000 

รวมทั้งสิ้น - - 100,000 100,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ อยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยและ
ใชงานไดดี รอยละ 80 

 
สํารวจ 
 

 
แบบสํารวจ 
 

เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีอาคารสิ่งกอสรางท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

สังเกต 
ความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 อาคารเรียนอาคารประกอบอยูในสภาพพรอมใชงานอยางปลอดภัย และนักเรียนมีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายดี มีความปลอดภัยเมื่อใชอาคารเรียน อาคารประกอบ 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
           (นายธเนศร  เจริญเนือง)                 (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 

ครู 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
- อาคารเรียน อาคารประกอบมีความ
แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสม เพียงพอ
และใชงานไดดี 
 

- ตองการใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ท่ีดี เปนสถานท่ีแหงการเรียนรู 
- เลือกวัสดุ สิ่งกอสรางท่ีเหมาะสมกับ
การปรับปรุง ซอมแซมอาคาร 

- กําหนด วางแผนเพ่ือปรับปรุงซอมแซม
อาคาร 
- เตรียมวัสดุ สิ่งกอสรางในการใชปรับปรุง 
ซอมแซมอาคาร 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูเกี่ยวกับสิ่งกอสราง อาคารเรียน อาคารประกอบ 
- รูการเลือกใชวัสดุ สิ่งกอสรางในการปรับปรุง ซอมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มีวินัย ต้ังใจทํางาน 
- มีจิตสาธารณะ 
 

 
นักเรียน 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- มีระเบียบ วินัย ดูแล รักษาอาคารเรียน 
อาคารประกอบใหแข็งแรง ปลอดภัย 

- ตองการใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ท่ีดี เปนสถานท่ีแหงการเรียนรู 
 

- รูจักเลือกวัสดุ สิ่งกอสรางท่ีเหมาะสมกับ
การปรับปรงุ ซอมแซมอาคาร 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูวิธีการดูแล รักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ 
- มีความรูเกี่ยวกับสิ่งกอสรางเบื้องตน  
 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย เสียสละ มีวินัย  
- มีจิตสาธารณะ 

 
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืน ยอมรับตอการเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักเลือกวัสดุ สิ่งกอสรางได
อยางเหมาะสม 
 

รูวิธีการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

รูจักวิธีการดูแล 
รักษาสภาพแวดลอม 

รูวิธีการชวยเหลือ แบงปน
ซึ่งกันและกัน 

ทักษะ 
(P) 

ใชวัสดุ สิง่กอสรางไดอยาง
ถูกตอง 
 

ทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 

ดูแล รักษา
สภาพแวดลอม 

ชวยเหลือ แบงปนซึ่งกัน
และกัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคา รักษา ดูแล
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
 

เห็นประโยชนของการ
ทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน 

มีจิตสํานึกในการ
ชวยดูแล รักษา
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

ตระหนักถึงการชวยเหลือ 
แบงปนซึ่งกันและกัน 
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กิจกรรมท่ี 3     กิจกรรมคาสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่ม

ความลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสรางธรรมมาภิบาล 

แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1 

ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาววิชุดา   เซี่ยงฉิน 
ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2564  - 30  ธันวาคม  25๖5 

1. หลักการและเหตุผล 

จัดการบริหารงบประมาณคาใชจายคาสาธารณูปโภค  ใหเพียงพอสําหรับการใชตลอดปงบประมาณ 
อยางเพียงพอ  มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอการจัดการเรียนการสอน  ตลอดปการศึกษา  
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณใชจายคาสาธารณูปโภคในแตละเดือน 
2.2  เพื่อใหการบริหารจัดการดานสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ

ของทางราชการ 
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

     3.1.1 โรงเรียนมีสาธารณูปโภคเพียงพอตลอดปงบประมาณ 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

        3.2.1  โรงเรียนไมมีหนี้สินคาสาธารณูปโภค 
  3.2.2 ครู นักเรียน และผูมาใชบริการในโรงเรียน ไดรับความสะดวกในดานสาธารณูปโภค 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 วางแผนงาน เพ่ือการจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
ตุลาคม 2564 นางสาวกรนันท  กลิน่สละ 

2 ดําเนินงานกิจกรรมคาสาธารณูปโภคในการ
ดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

3 การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการ
รายงานผลการใชจายเงิน และผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ 

ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

4 สรุปผลรายงานผล ธันวาคม 2565 นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 

5. งบประมาณ งบประมาณ 250,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
กิจกรรมคาสาธารณปูโภคในการ
ดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

๒-๔ - 250,000 - 250,000 

รวมทั้งสิ้น - 250,000 - 250,000 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

๖.๑ เชิงปริมาณ   
     ๑. โรงเรียนมีสาธารณูปโภคเพียงพอตลอดปงบประมาณ  ตรวจสอบ แบบตรวจสอบเอกสารตางๆ 
๖.๒ เชิงคุณภาพ   
     ๑. โรงเรียนไมมีหน้ีสินคาสาธารณูปโภค ตรวจสอบ แบบตรวจสอบเอกสารตางๆ 
     ๒. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 สถานศึกษามีงบประมาณใชจายคาสาธารณูปโภค 
 7.2 ปริมาณการใชน้ําและไฟฟา อยางเพียงพอและประหยัด 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                         ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาวกรนันท  กล่ินสละ)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   กิจกรรมคาสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 
 
-  พอประมาณกับการใช 
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
 

 
- มีความรูเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัด 
- มีความรูเรื่องการใชนํ้าอยางประหยัด 

  
- ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การประหยัดไฟฟา 
- ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การประหยัดนํ้า 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
 

 -  มีความรูเรื่องการใชนํ้าและไฟฟาอยางประหยัด 
-  นําความรูไปประยุกตใชในรูปแบบตางๆ  
-  เกิดทักษะในการปฏิบัติจริง 

 
- การประหยัด 
- การใชสติและปญญา 
 

 
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 
 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
 ฝกการใชสาธารณูปโภคออยาง
คุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เกิดความสามัคคีชวยเหลือ
โรงเรียนและสวนรวม 

นักเรียนไดรับการปลูกฝง
เรื่องความประหยัด 

ปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก
จัดการกับชีวิตของตนเอง
และมีความรับผิดชอบตอ
สงัคม 
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โครงการท่ี 15                โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ               ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวศิวพร บุญแท 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลมีนโยบายใหทุกโรงเรียนดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ ใหเห็นเปน
รูปธรรมและใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงมีโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน  เพื่อคุณภาพของนักเรียน รวมท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนโดยมีการทํางาน
อยางเปนระบบ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการสงเสริมคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดย
สถานศึกษา พ.ศ. 2543 ขอ 19 กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษามีความรู 
ความเขาใจในสิทธิเด็กและเยาวชนฝกฝนทักษะและพัฒนาการความสามารถในการใหคําปรึกษาและรวม
แกปญหาของเด็กและเยาวชน เพื่อดําเนินการพิจารณา ตรวจสอบ แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและใหการปกครอง
คุมครองอยางมีเหตุผล รวมท้ังเสริมสรางจิตสํานึกใหมีทัศนคติท่ีดีในการคุมครองและสิทธิในการไดรับการ
พัฒนา 
 

๒. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสามารถตรวจสอบได 
 2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปญญาเพียบพรอมดวย
คุณธรรมจริยธรรมและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 2.3 เพื่อสงเสริมครู ผูปกครอง ใหมีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 

๓. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  3.1.๑ นักเรียนไดรับความชวยเหลือ และพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ รอยละ 80 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   3.2.๑ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 
3.2.๒ ผูเกี่ยวของและผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอในไมนอยกวารอยละ 80 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 นางสาวจฑุารัตน 
2 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 นางสาวศิวพร 

3 กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสหกรณรานคา พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 นางสาวนภาพรรณ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ืออาหารกลางวัน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 นางสาวศิวพร 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 47,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1 - - 2,000 2,000 
2 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 1 - - 10,000 10,000 
3 กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสหกรณรานคา 1 - - 15,000 15,000 
4 กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ืออาหารกลางวัน 1 - - 20,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น - - 47,000 47,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ  
สํารวจ 

 
แบบสํารวจ      1. นักเรียนไดรับความชวยเหลือ และพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ รอยละ 80 

6.2 เชิงคุณภาพ   
     1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง 
เปนระบบ 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

    2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 นักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถอยางเต็มศักยภาพ 
7.2 นักเรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มข้ึนในทุกดาน 

 

 
    ผูเสนอโครงการ                        ผูเห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวศิวพร  บุญแท )                    (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

ผูอนุมัติโครงการ 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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กิจกรรมท่ี 1                 กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน         พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 2, 3 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน  ภิญโญสิริพันธุ 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมปจจุบันนี้มีส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัวกระตุนและยั่วยุหลายดาน อันอาจกอใหเกิดปญหา
ใหกับผูเรียนซึ่งอยูในวัยท่ีกําลังพัฒนาทุกดานและควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเจริญงอกงามไปใน
ทิศทางท่ีถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความหางเหิน
ไมไดอยูรวมกัน เนื่องจากภาระหนาท่ีการงานและการหาเล้ียงชีพของแตละครอบครัว  
    ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีมีแบบแผนข้ันตอนชัดเจนในการสงเสริม 
พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยยึดหลักการมีสวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติรวมแกไขปญหาจากผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมี
ความสุข 
 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดดําเนินการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสมบูรณและเกิดการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง  
๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 2.2 เพื่อใหนักเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มข้ึนทุกดาน 
๓. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. นักเรียนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ รอยละ 80 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. นักเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มข้ึนทุกดาน 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน ตุลาคม ๒๕๖4 วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน 
๒. จัดต้ังคณะกรรมการ ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน  2565 วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน 
๓. ดําเนินกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน  2565 วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน 
๔. สรุป/รายงานผล กันยายน  2565 วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 2,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 ดําเนินกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2 - - 2,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 2,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1. นักเรียนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
รอยละ 80 

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 

 เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนทุกคนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนทุกดาน 

 
- สังเกต 

 
- แบบสังเกต 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  นักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

 2.  นักเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มข้ึนทุกดาน 

 

 

      ผูเสนอโครงการ              ผูเห็นชอบโครงการ 
 
     (วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน  ภิญโญสิริพันธุ)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

       (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
        ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 
- กําหนดการชวยเหลือนักเรียนใหเหมาะสม

กับเวลาในการชวยเหลือนักเรียน 

- กําหนดการดูแลชวยเหลือใหเหมาะสม 

กับปญหาของนักเรียน 

- เพ่ือใหกิจกรรมบรรลุผลตามจุดประสงค

ท่ีต้ังไวในแผน 

- เพ่ือใหไดนักเรียนไดรับการแกไขปญหา 

- ครูตองวางแผนดําเนินกิจกรรม 

ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- ครูตองคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล 

รูพ้ืนฐานครอบครัว รูสิง่แวดลอมรอบๆ 

ตัวนักเรียน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
       ครูตองมีความรูความสามารถในการออกแบบการชวยเหลือได

หลากหลาย เพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคล  

รวมถึงมีการสรางและใชเครื่องมือในคัดกรอง การวัดผล ประเมินผล

นักเรียนไดอยางเหมาะสม 

   มีความเมตตา กรุณา มีจิตใจโอบออมอารีตอนักเรียนทุกคน   
 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 
- ไดรับการดูแลชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

- การเรียนรูการแกไขปญหาใหเหมาะสม  

- การวางแผนในการดําเนินการแกไขปญหา

ไดเหมาะสม 

- กระตุ น ให ผู เรียนมีความคิดริ เริ่ ม

สรางสรรคในการแกไขปญหา 

- นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

- นักเรียนไดการชวยเหลือแกไขปญหาและ

คําแนะนําจากครู 

-นักเรียนรูจักการวางแผนและกระบวนการ

แกไขปญหา  

- นักเรียนสามารถปรับตัวในการดําเนิน

ชีวิต 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
      นักเรียนเรียนมีทักษะกระบวนการในการแกไขปญหา      ปฏิบัติตนอยางรอบคอบ มีเหตุผล ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  

มีความเพียรพยายามไมทอถอยกับปญหา แกไขปญหาใหสําเร็จ

ลุลวงซึ่งกอใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู

(K) 

- เรียนรูการแกไขปญหา

ใหเหมาะสม 

นําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตจริง และอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

นําสิ่งท่ีอยูรอบๆตัวมา

ประยุกตในการแกไขปญหา 

มีความเพียร ความอดทน 

ทักษะ

(P) 

- วางแผนในการ

ดําเนินการแกไขปญหาได

เหมาะสม 

เกิดทักษะในการคิด

แกปญหา 

 

นําสิ่งท่ีอยูรอบๆตัวมา

ประยุกตในการแกไขปญหา 

มีความเพียร ความอดทน 

คานิยม 

(A) 

- ตระหนักและเห็นคุณคา

ของตนเอง 

เกิดเจคติท่ีดีในตนเอง เกิดเจคติสิ่งท่ีอยูรอบๆตัว มีความเพียร ความอดทน 
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กิจกรรมท่ี 2                  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวศิวพร บุญแท 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนไดมุงเนนท่ีจะสงเสริม พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีการคิดเปน 
ทําเปน อีกท้ังการวิเคราะหและสามารถแกปญหาไดอยางมีระบบ รวมไปถึงการพัฒนาทางดานรางกายใหมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ การดําเนินโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนั้น มุงเนนใหนักเรียนรูจักตนเอง
ในดานสุขสภาวะ แกไขปญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน รวมไปถึงการประสานงานระหวางโรงเรียนกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสุขสภาวะท่ีดี 
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนใหนักเรียนมีสุขสภาวะท่ีดี  
 2.2 แกปญหานักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ใหนักเรียนตระหนักเกี่ยวกับการรับประทานอาหารการ
ดูแลตนเองสงผลใหนักเรียนในโรงเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
 2.3 ประสานงาน และสงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการดูแลสุขสภาวะของนักเรียน 
๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.๑.1 นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซนี และแปรงฟน รอยละ 90 
  3.1.๒ โรงเรียนมีความพรอมดานยาสามัญ รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.๑ นักเรียนมีสุขสภาวะท่ีดีข้ึน 
  3.2.๒ นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  จัดหายาและเวชภัณฑสามัญประจําโรงเรียน 
2.1  ขันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนิศานารถ 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

2.2 ข้ันดําเนินการ 
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑสามัญประจําโรงเรียน 

พฤศจิกายน 2564 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนิศานารถ 

2.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 
นางสาวศิวพร 
นางสาวนิศานารถ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 10,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๕.๑ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 3 - - 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 10,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1. นักเรียนไดเขารับการตรวจสุขภาพ การฉีดวัดซีน และ
การแปรงฟน ไมนอยกวารอยละ 90 

-บันทึกการตรวจสุขภาพ  
-บันทึกการแปรงฟน 

-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  
-แบบบันทึกการแปรงฟน 

     2. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง รอยละ 2 บันทึกภาวะทุพโภชนาการ
นักเรียน 

แบบบันทึกและประเมินภาวะ
ทุพโภชนาการนักเรียน 

3. โรงเรียนมีความพรอมดานยาสามัญ รอยละ 80 แบบสํารวจ แบบสํารวจ 
6.2 เชิงคุณภาพ   
     1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุข
สภาวะตนเอง 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

     2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวารอยละ 80 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนมีการรวมกิจกรรมและมีสุขสภาวะท่ีดี  
 7.2 สามารถแกปญหานักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ใหนักเรียนตระหนักเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารการดูแลตนเองสงผลใหนักเรียนในโรงเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
 7.3 โรงเรียนสามารถประสานงาน และสงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการดูแลสุขสภาวะของ
นักเรียน 
 
 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 

  (นางสาวศิวพร  บุญแท)        (นางสาวกรรณิการ  ศรทีอง) 
    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ            ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

กําหนดตัวยาท่ีใชใหเพียงพอตอความ
ตองการใชบริการของนักเรียน และใชยา
ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

เลือกใชยาใหถูกกับโรคหรืออาการท่ีนักเรียน
บอก และเลือกตัวยาใหเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 

มีความรูเกี่ยวการปฐมพยาบาลในเบื้องตน 
และรูสรรพคุณ รวมไปถึงอาการเบื้องตน
ของโรคตางๆ 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
- รูวิธีการเลือกยาใหเหมาะสมกับอาการของโรค 
- รูสรรพคุณของยาชนิดตางๆ วิธีใชและปริมาณการใชให
เหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก 
 

มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ และเมตตาตอผูเรียน 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- ใชยาในปริมาณท่ีเหมาะสม  
- ใชอุปกรณท่ีมีอยูในหองพยาบาลอยางคุมคา  

- เลือกใชยาใหตรงกับโรคและอาการของ
ผูรับบริการ ในปริมาณท่ีเหมาะสม และ
ตรงกับวัยของผูรับบริการ 
- จัดเก็บยาไดถูกวิธี 

- วางแผนการทํางานในหอง
พยาบาล แบงเวรรักษาความ
สะอาดและดูแลหองพยาบาล 
 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
- รูวิธีการเลือกยาใหเหมาะสมกับอาการของโรค 
- รูสรรพคุณของยาชนิดตางๆ วิธีใชและปริมาณการใชใหเหมาะสมกับชวง
วัยของเด็ก 

- มีความรับผิดชอบในการเรียนและการทํางาน 
- มีความขยันและมุงมั่นในการทํางาน 
- มีความสามัคคีภายในกลุมในการทํางาน 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ  ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
 วัตถุ  สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

ความรูในการปฐมพยาบาล
เบื้ อ ง ต น  ก า ร ใ ช ย า ให
เหมาะสมกับอาการและชวง
วัยของผูรับบริการ 

รูวิธีการทํางานกลุมรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

รู วิ ธีการเลือกใชยาและ
อุปกรณท่ีมีอยางคุมคา 

รู จั ก เ อ้ื อ เฟ อ แ บ ง ป น                
รูมารยาทในการฟง การ
พูด และการถาม 

ทักษะ 
(P) 

บอกวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องตน เพ่ือบรรเทาอาการ
ตางๆได 

ทํางานกลุมรวมกับผู อ่ืนได
อยางมีความสุข 

เลือกใชยาและอุปกรณท่ี
มีอยางคุมคา 

มีความ เอ้ือเฟ อแบ งปน 
นักเรียนมีมารยาทในการ
ฟง การพูด และการถาม 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาความหมายของ
การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
และการรับประทานยาใน
ป ริ ม าณ ท่ี เห ม าะส ม กั บ
อาการและวัย 

เห็นประโยชนของการทํางาน
กลุมรวมกับผูอ่ืน 

ปลูกฝงนิสัยการเลือกใช
ยาและ อุปกรณ ท่ีมีอยาง
คุมคา 

เห็นคุณคาของการเอ้ือเฟอ
แบงปน เห็นคุณคาของ
การมีมารยาทในการฟง 
การพูด และการถาม 
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กิจกรรมท่ี 3                  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสหกรณรานคา 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวนภาพรรณ  ปนทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สหกรณรานคาเกิดจากการรวมหุนของคณะครู นักเรียน ตามระบบของรานสหกรณซึ่งมีขอบังคับและ
วิธีดําเนินการเพื่อจัดจําหนวยสินคาประเภทเครื่องเขียนและของใชในชีวิตประจําวันท่ัวไป 
 สหกรณรานคาในโรงเรียนมีหลักการสําคัญท่ีโรงเรียนจัดข้ึนโดยมุงใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจาก
ประสบการณตรงข้ันพื้นฐานในดานกิจการสหกรณ อีกท้ังยังเปนการปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยไดเปนอยาง
ดี  เพราะระบบสหกรณเปนระบบท่ีสมาชิกตองรวมกันทํา รวมกันคิด  รวมกันแกปญหา  และมอบความ
ไววางใจใหตัวแทนเขาดําเนินกิจการแทนตน 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสหกรณ 
 2.2  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูประสบการณจริงจากการทํางานในสหกรณ 
 2.3  เพื่อปลูกฝงนิสัยประหยัดการออมแกสมาชิก 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสหกรณ รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนไดรับการปลูกฝงนิสัยประหยัด มัธยัสถ และการออมทรัพย 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของและผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 ข้ันเตรียมการ  
- ประชุมชี้แจงผูท่ีเกี่ยวของ 
- วางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
ผูอํานวยการ

โรงเรียน 

2 

ข้ันดําเนินการ 
- จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ รับสมาชิก 
- ดําเนินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสหกรณรานคา 

พฤศจิกายน 2564–กันยายน2565 น.ส. นภาพรรณ 

๓ 

ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน 2565 น.ส. นภาพรรณ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 1,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 การเรียนการสอนเพ่ือสหกรณรานคา 1 - - 15,000 15,000 

รวมทั้งสิ้น - - 15,000 15,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ  

- การสังเกต 
การปฏิบัติจริง 

 
แบบสังเกต 1. ครู นักเรียน และผู เกี่ยวของมีความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสหกรณ  

รอยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ   

 1. นักเรียนไดรับการปลูกฝงนิสัยประหยัด มัธยัสถ และการออมทรัพย 
2. ผูเกี่ยวของและผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

- การสังเกต 
- สอบถาม 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ครู นักเรยีน และผูเกี่ยวของมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสหกรณ 
 7.2 นักเรียนไดเรียนรูประสบการณจริงจากการทํางานในสหกรณ 
 7.2 นักเรียนไดรับการปลูกฝงนิสัยประหยัด มัธยัสถ และการออมทรัพย 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นางสาวนภาพรรณ  ปนทอง)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสหกรณรานคา 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 

- วางแผนการดําเนินงาน  
- ใชเครื่องมือ สมุดบันทึกตางๆ ท่ีเหมาะสม
กับงาน 
- ฝกนักเรียนใหรูระบบการจัดการของ
สหกรณ 

- ชวยใหงานบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว 
- ลงมือปฏิบัติหรือมีสวนรวมเพ่ือใหเกิด
ความรูความสามารถท่ีย่ังยืน   
- นําองคความรูและหลักการไป
ประยุกตใชได 

- กําหนดข้ันตอนการการดําเนินงาน 
- ศึกษา ข้ันตอน  รูปแบบการ
ดําเนินงาน  

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรอบรูในระบบการบริหารสหกรณ 
- มีความรอบคอบในการวางแผน การจัดการปญหาไดอยาง
เหมาะสมกับนักเรียน 

- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย ขยัน หมั่นเพียร อดทน มีจิต
สาธารณะ 
- รอบคอบในการวางแผน 

 

นักเรียน 

 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี 

- นักเรียนรูระบบการจัดการของสหกรณ 
- นักเรียนรูจักการซื้อสินคาตอง
พอประมาณกับราคา คุณภาพของสินคา  
และพอประมาณกับปริมาณของสินคา  
และมีประโยชนในการบรโิภค 

- ปฏิบัติและมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความรู
ความสามารถท่ีย่ังยืน   
- นําองคความรูและหลักการไป
ประยุกตใชได 
- มีเหตุผลในการพิจารณาเลือกซื้อสินคา 
วาจําเปนในการท่ีจะใชหรือบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน มากนอยเพียงใด 

- ศึกษา ข้ันตอน  รูปแบบการดําเนินงาน  
- นักเรียนมีการวางแผนกอนท่ีจะเปนผูซื้อ
สินโดยรูจักอานสวนประกอบของสินคา  
วันผลิตสินคา  วันหมดอายุของสินคา  และ
ประโยชนของสินคา  และรูจักเปรียบเทียบ
ราคาสินคาหลาย ๆ ราน  เพ่ือมิใหถูก
หลอกในการซื้อสินคาได 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- นักเรียนมีความรูในการเลือกซื้อสินคาท่ีจําเปน มีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมกับปริมาณ  และไมเลือกซื้อสินคาตามโฆษณาชวนเชื่อ  
และตองไมเปนสินคาฟุมเฟอย 

- มีความประหยัด  ไมฟุมเฟอย  มีวินัยในตนเอง  ในการซื้อ

สินคา 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู

(K) 

- เรียนรูระบบการจัดการของสหกรณ 
- มีความรูในการเลือกซื้อสินคา 
- มีความรูในการอานฉลากสนิคา 

- รูจักหาความรูเรื่อง
สินคาจากผูอ่ืน 
- ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

- มีความรูท่ีมาของ
แหลงผลิตสินคา 

- มีความรูในความซื่อสัตย
ของผูผลิตสินคา เชน
ปริมาณกับราคาสินคา 

ทักษะ

(P) 

- ข้ันตอนการดําเนินงานระบบการ
จัดการของสหกรณ 
- วางแผนในการเลือกซื้อสินคา 
- มีทักษะในการเลือกซื้อสินคาท่ีมี
ประโยชนและจําเปนในการดํารงชีวิต 

- เรียนรูกระบวนการ
สหกรณและ การผลิต
สินคา  และการเลือกซื้อ
สินคา 

- มีทักษะในการ
วิเคราะห สังเคราะห 
จากสินคาท่ีจะซื้อ  

- ปฏิบัติตนเปนผูบริโภคท่ี
รอบคอบในการเลือกซื้อ
สินคา 
- มีมารยาทในการเลือกซื้อ
สินคา 

คานิยม 

(A) 

- ตระหนักและเห็นคุณคางานสหกรณ 
- ตระหนักและเห็นคุณคาของการ
เลือกซื้อสินคา 

- ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของคนอ่ืน 

- เห็นคุณคาของการ
เลือกซื้อสินคาท่ี
เหมาะสมกับราคา
และไดคุณคา 

- เกิดความภูมิใจในสินคาท่ี
ผลิตจากภูมิปญญาใน
ทองถ่ิน 
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กิจกรรมท่ี 4                  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวสุรัชดา  ช่ืนชมนอย 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 การบริการอาหารกลางวันเปนส่ิงจําเปนและสําคัญยิ่งสําหรับนักเรียน เพราะการรับประทานอาหาร
กลางวัน ท่ีมี คุณคาทางโภชนาการและมีการจัดทําอาหารกลางวันอยางเพียงพอ จะทําใหนัก เรียน 
มีสุขภาพดีและแข็งแรง มีภูมิตานทานโรค เมื่อนักเรียนมี่สุขภาพและพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงยอมสงผลให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมี
พัฒนาการเรียนท่ีดีข้ึนชวยสงเสริมการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวันไดรับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
 2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน ท่ีสะอาด มีคุณคา ถูกหลักโภชนาการ 

 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทานรอยละ 100 
  3.1.2 นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีสะอาดมีคุณคาถูกหลักโภชนาการ รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.2.1 นักเรียนขาดแคลนและทุพโภชนาการมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน 
  3.2.2  นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและ 
พอเหมาะกับความตองการของรางกาย 
  3.2.3 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมช้ีแจงผูเก่ียวของ/ วางแผนการปฏิบัติงาน 

1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดต้ังคณะกรรมการ/
มอบหมายงานใหครูปฏิบัติดูแลนักเรียน 

ตุลาคม 2564 นางสาวสุรัชดา  
ผอ.โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2  การดําเนินงาน 

๒.1 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน พฤศจิกายน 2564 –กันยายน 2565 ผูผอ. โรงเรียน 

กิจกรรมที่ ๓ ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่อาหารกลางวัน 

3.1 จัดซื้ออุปกรณเครื่องครัว พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรัชดา   

กิจกรรมที่ ๔  สรุปรายงานผล 
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล/รายงานขอมูล กันยายน 2565 นางสาวสุรัชดา   
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5. งบประมาณ งบประมาณ ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๕.๑ จัดซื้ออุปกรณเครื่องครัว 1 - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     - นักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวันไดรับประทานอาหารกลางวัน
ทุกคนรอยละ ๑00 
- นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีสะอาดมีคุณคาถูกหลัก
โภชนาการ รอยละ 80 

ประเมิน แบบประเมิน 

6.2 เชิงคุณภาพ   
     1. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีสะอาดมีคุณคาถูกหลัก
โภชนาการ 

ประเมิน แบบประเมิน 

     2. ผูเก่ียวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมินความพึง 
พอใจของนักเรียน 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.1  นักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวันไดรับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
          ๗.2  นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีสะอาดมีคุณคาถูกหลักโภชนาการ 

     
 
 

      ผูเสนอโครงการ                       ผูเห็นชอบโครงการ 
 

  (นางสาวสุรัชดา  ช่ืนชมนอย)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
    ตําแหนง ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน 
 ครู  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- ดําเนินกิจกรรมอาหารกลางวันใน

โรงเรียนตามวัตถุประสงค สพฐ. 

- เพ่ือใหนักเรียนมีอาหารกลางวัน

รับประทานทุกคน 

- วางแผนการจัดทําอาหารกลางวัน 

- จั ด เตรี ยมสถาน ท่ีป ระกอบ อาหาร   
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- จัดทําอาหารใหเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน 

- ทําอาหารเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 

- เพ่ือลดภาวะทุพโภชนาการและมี

สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ  แข็งแรง 

อุปกรณ ตางๆ 

- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- รูข้ันตอน  วิธีทําอาหารและประกอบอาหาร 

- รูการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

- รูเทคนิคการทําอาหารใหถูกตอง 

- มีความประหยัด 

- มีความรับผิดชอบ 

- มีความเมตตา 
 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- รูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชนตอรางกาย 

- ทํากิจกรรมเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 

- นักเรียนบอกประโยชนของอาหาร

ท่ีรับประทาน 

- นําความรูไปใชในชีวิตจริง 

- วางแผนการทําอาหารตามท่ีกําหนดไวได

สําเร็จพรอมกับนําความรูไปปฏิบัติใชใน

ชีวิตประจําวันไดถูกตอง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

-  รูประโยชนของอาหารกลางวัน 

- รูผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน 

- เห็นคุณคาทางโภชนาการชวยใหมีสุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ 

- มีความประหยัด 

- มีความขยันหมั่นเพียร 

- มีความรับผิดชอบ 

- มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

  

สงผลตอการพัฒนา  4  มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 

(K) 

 นักเรียนรูจักอาหารท่ี

มีประโยชน 

รูวิธีการรับประทาน

รวมกับผูอ่ืน 

รูจักหาวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน

หรือตามฤดูกาลมา

ประกอบอาหาร 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ

แบงปน 

ทักษะ 

(P ) 

นักเรียนประกอบ

อาหารได 

ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทําอาหารจากวัสดุใน

ทองถ่ิน 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ

แบงปน 

คานิยม 

( A ) 

เห็นคุณคาและ

ประโยชนของอาหาร 

เห็นคุณคาประโยชน

ของอาหาร 

เห็นประโยชนของวัสดุใน

ทองถ่ิน 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ

แบงปน 

 
 
 

โครงการท่ี 16                 โครงการงานกิจการนักเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ดานการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
          ประเด็นท่ี 1๒ การพัฒนาการเรียนรู 
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แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  ๑,2,๓ 
ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นายปณณวัฒน   โกลากุล 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานกิจการนักเรียนเปนส่ิงท่ีมุงสงเสริมเติมเต็มคุณภาพของผูเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ตามปกติและเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูความสามารถท่ีไดไปใชจริง เปนการเช่ือมโยงการเรียนรูสู
การปฏิบัติ ดังนั้นโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานกิจการนักเรียนข้ึนมาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนซึ่งสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการนกัเรียนท่ี
โรงเรียนไดจัดข้ึน  
 2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
 2.3 เพื่อชวยเสริมสรางพัฒนานักเรียนท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา  
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการ
นักเรียนท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึน รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
  3.2.2 นักเรียนมีพฒันาการดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาข้ึน 
  3.2.3 ผูเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
๔. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 นายปณณวัฒน    
2 กิจกรรมดนตรีไทย ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 น.ส.เบญจวรรณ   
3 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 นายขวัญชัย    
4 กิจกรรมงานปกครอง ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 นายสุวิทย    
5 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 นายสุวิทย    
6 กิจกรรมความสัมพันธชุมชน ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 น.ส.ศิวพร    
๗ กจิกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานนาฏศิลปไทย/ประยุกต ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 น.ส.ธันยกมล  

 
๕. งบประมาณ งบประมาณ 146,๐๐๐ บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 กิจกรรมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ๑,2 - - 30,000 30,000 
2 กิจกรรมดนตรีไทย ๑ - - 2๐,๐๐๐ 20,000 
3 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๑ - - 5,๐๐๐ 5,๐00 
๔ กิจกรรมงานปกครอง  - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
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๕ กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา ๑-๓ - - 6๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 
๖ กิจกรรมความสัมพันธชุมชน ๑ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๗ 
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน
นาฏศิลปไทย/ประยุกต 

๑ - - 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 146,๐๐๐ 146,๐๐๐ 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารีก่รงุเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการ
นักเรียนท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึน รอยละ 80 

- สํารวจ 
- การสังเกต 

- แบบสํารวจ 
- แบบสังเกต 

6.2 เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง - การสังเกต - แบบสังเกต 

2. นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาข้ึน 
- สํารวจ 
- การสังเกต 

- แบบสํารวจ 
- แบบสังเกต 

3. ผูเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 - สอบถาม - แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการนักเรียนท่ีโรงเรียน
ไดจัดข้ึน 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง พรอมท้ังมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญาท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 

 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 

(นายปณณวัฒน   โกลากุล)         (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

 
 
กิจกรรมท่ี 1                 กิจกรรมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ        ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน        พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ          กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  ๑,๒,๓ 
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ลักษณะโครงการ             ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นายปณณวัฒน   โกลากุล 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเปนสังคมแรก

ท่ีผูเรียนไดมีโอกาสใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาตองฝกใหผูเรียนรูจักประชาธิปไตย  
กระบวนการในเรียนรูตองมุงปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแกครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยเพื่อ ปลูกฝงใหเด็กเปนบุคคลท่ีดีของการเปน
ประชาธิปไตยอยูในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไวในสังคมดวยความสมัครใจ จริงใจ 
ทางสถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนทุกคนในสถานศึกษาไดเรียนรูและนําวิถี
ประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวันตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรับการปลูกฝงประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเพื่อใช
เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต 
 2.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสามารถนําหลักประชาธิปไตยมาปรับใชในชีวิตประจําวันได    
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกระดับช้ันไดรับการปลูกฝงประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน
ในโรงเรียนเพื่อใชเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต รอยละ 80 
 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
  3.2.1  นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสามารถนําหลักประชาธิปไตยมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได 
  3.2.2  ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจ รอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน 
1.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏบิัติงาน 

พฤษภาคม 2565 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นายปณณวัฒน  โกลากุล 

1.2 ข้ันดําเนินการ  
- เปดรับสมัครผูรับการเลือก 
- ใหมีการหาเสียง และจัดการเลือกต้ัง 
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเดือนละ  ๑  ครั้ง 

มิถุนายน 2565 -  
กันยายน 2565 

นายปณณวัฒน  โกลากุล 

๑.๓ ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2565 -  
กันยายน 2565 

นายปณณวัฒน  โกลากุล 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

2.1  ข้ันเตรียมการ  
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นายปณณวัฒน  โกลากุล 

2.2 ข้ันดําเนินการ 
- แบงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบแตละหองเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 

ตุลาคม 2564 - 
- กันยายน 2565 

นายปณณวัฒน  โกลากุล 

2.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน 2565 นายปณณวัฒน  โกลากุล 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ ๓0,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๕.๑ กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน ๓ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๕.๒ กิจกรรมเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๑,๒ - - ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๖. ดัชนีวัดความสําเร็จ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 
6.1 เชิงปริมาณ 

-  สังเกต 
 

-แบบประเมินการ
สังเกต 

     1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกระดับชั้นไดรับการปลูกฝง
ประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต 
รอยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ   
     1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสามารถนําหลักประชาธิปไตยมาปรับ
ใชในชีวิตประจําวันได 
    2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 
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๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
           9.1  นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรบัการปลูกฝงประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเพื่อใชเปน
พื้นฐานในการดําเนินชีวิต 
 9.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพสามารถนําหลักประชาธิปไตยมาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 
 

 

      ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นายปณณวัฒน   โกลากุล)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมประชาธิปไตย 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยได
อยางเหมาะสม 
- สรางระเบียบ วินัย ใหนักเรียนอยาง
เหมาะสม 

- เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําหลัก
ประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวัน 
- เพ่ือปลูกฝงความเปนนัก
ประชาธิปไตยแกนักเรียนทุกคน 

- วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรมสําหรับ
ใหนักเรียนมีสวนรวม 
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูถึงการเลือกกิจกรรม เทคนิคและวิธีการปลูกฝง
ความคิดแบบประชาธิปไตย 
- รูวิธีการแสดงออกแบบประชาธิปไตย 

- มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ประหยัด มีวินัย  
ต้ังใจทํางาน 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- รวมกิจกรรมประชาธิปไตยไดอยาง
เหมาะสม 
- แสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม 
- มีระเบียบ วินัย ในตนเอง 

- สามารถนําหลักประชาธิปไตยไป
ใชในชีวิตจริงได 
- มีความคิดเปนนักประชาธิปไตย 

- รูจักสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง 
- รูจักวางแผน เตรียมงานเพ่ือใหกิจกรรม
หรืองานน้ันสําเร็จ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูวิธีการแสดงออกแบบประชาธิปไตย 
- รูวิธีการออกเสียงเลือกต้ัง 
- รูในสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 

- มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ประหยัด มีวินัย  
ต้ังใจทํางาน 

 
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ  ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
ความรู 

(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณอยาง
ประหยัด ปลอดภัย 

รูสิทธิ หนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

รูจักวิธีการดูแล 
รักษาสิ่งแวดลอม 

รูวิธีการชวยเหลือ แบงปนซึ่ง
กันและกัน 

ทักษะ 
(P) 

เลือกใชวัสดุ อุปกรณอยาง
ประหยัด ปลอดภัย 

ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน
และสังคม 

ดูแล รักษา
สิ่งแวดลอม 

ชวยเหลือ แบงปนซึ่งกันและ
กัน 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาวัสดุ อุปกรณท่ีใช ตระหนักถึงความเปน
ประชาธิปไตยท่ีดี 

มีจิตสํานึกท่ีดีตอ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 

ตระหนักถึงการชวยเหลือ 
แบงปนซึ่งกันและกัน 
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กิจกรรมท่ี 2                 กิจกรรมดนตรีไทย 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช 

ทรัพยากร  เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย 
ของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,3 
ลักษณะกิจกรรม              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีนโยบายและภารกิจหลักท่ีสําคัญดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เล็งเห็นประโยชน และความสําคัญของการสงเสริมใหเยาวชนเกิดความรู ความเขาใจเห็นคุณคา  โดยเฉพาะ
ดนตรีไทย  อันเปนมรดกท่ี จะตองชวยกันอนุรักษสืบสาน และเรียนรูเพื่อสืบทอดตอไปใหคงอยูกับวิถีชีวิตของ
ชาวไทยอยางยั่งยืน  จากเหตุผลดังกลาวโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  จึงจัดใหมีกิจกรรมดนตรีไทยข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพือ่สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู  ฝกปฏิบัติ และสืบสานดานดนตรีไทย 

 2.2 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสืบสานความเปนไทยดวยการอนรุักษดนตรีไทย 
3. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดเรียนรู  ฝกปฏิบัติ และสืบสานดานดนตรีไทย เลน
เครื่องดนตรีไทยไดอยางนอยคนละ 1 ชนิด 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสืบสานความเปนไทยดวยการเลนดนตรีไทย 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

เตรียมการ 

- ประชุมชี้แจงผูท่ีเกี่ยวของ 

- วางแผนการปฏิบัติงาน 

- แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการ 

2 

ดําเนินการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยและฝกซอม

เพ่ิมเติมในวันหยุดและชวงปดภาคเรียน รวมท้ังเขา

รวมกิจกรรมของชุมชนและหนวยงานภายนอก 

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 นางสาวเบญจวรรณ 

3 
สรุป/รายงานผล 

- รายงานการประเมินโครงการ 
กันยายน  2565 นางสาวเบญจวรรณ 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,2,3,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
5.1 กิจกรรมดนตรีไทย 1,2,3 - - 20,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น - - 20,000 20,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสามารถเลนเครื่องดนตรีไทย
ไดอยางนอยคนละ 1 ชนิด 

การสังเกต พฤติกรรม, 
การทดสอบ 

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม, แบบทดสอบ 

6.7  เชิงคุณภาพ   
     1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสืบสานความเปนไทยดวยการ
อนุรักษดนตรีไทย 

การสังเกตพฤติกรรม, 
การสอบถาม 

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม,แบบสอบถาม 

     2. ผูเก่ียวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80 

สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนไดเรียนรู  ฝกปฏิบัติ และสืบสานดานดนตรีไทยเลนเครื่องดนตรีไทยไดอยางนอย 
 คนละ1 ชนิด 
 7.2 นักเรียนท่ีทีความสามารถดานดนตรีไทยไดเขารวมกิจกรรมดานดนตรีไทยของชุมชนและ
หนวยงานภายนอก 

7.3 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 

      ผูเสนอโครงการ                 ผูเห็นชอบโครงการ 
 
        (นางสาวเบญจวรรณ   สุขสี)                   (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

           (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
         ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมดนตรีไทย 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- จัดกิจกรรมการเรียนใหมีความเหมาะสม  
- สืบคนขอมูลเรื่องการใหเหตุผลจาก  
  หนังสือ และอินเตอรเน็ต 

- เตรียมความรู สื่อ แหลงเรียนรูได 
  เหมาะสม 

- เพ่ือใหนักเรียนไดนําความรูไปใช
ในชีวิตจริง 

- การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค 
- ครูเตรียมการสอนดนตรีไทย 
- ครูเตรียมความพรอมของเครื่อง 

  ดนตรีไทย 

 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรูความเขาใจเรื่องดนตรีไทย 

- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- มีความรับผิดชอบ 

- มีความขยันหมั่นเพียร 

- มีความตรงเวลา 
 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

แบงเวลาปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมใชทักษะความสามารถ
การทํากิจกรรมไดเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง 

เพ่ือใหมีความรูเรื่องดนตรีไทยและการนําสิ่งท่ี
ไดเรียนรูบูรณาการหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะในการทํางาน เพ่ือใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห รวมท้ังเพ่ือใหมีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน   

มีการทํางานเปนกลุม มีลักษณะการเปน
ผูนําและผูตามท่ีดี ปรับตัวในการทํางาน
รวมกับเพ่ือนได ยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืน รูจักการแกปญหาเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจความเปนมาและคุณคาของ
ดนตรี 

มีความใฝรูใฝเรียน มีความมุงมั่นในการทํางานเปนทีม 

รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน มีการชวยเหลือ รวมมือ ตรงตอเวลา  
มีความรับผิดชอบ รักษความเปนไทย 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักใชสื่อ วัสดุ
อุปกรณไดอยาง
เหมาะสม  

- รูกระบวนการการทํางานกลุม 

- มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 
- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการจัดกิจกรรม 

- มีความรูความเขาใจและ
การใชเหตุผลเพ่ือสนับสนุน
ความจริงและความเชื่ออยาง
มีวิจารณญาณ 

ทักษะ 

(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยาง
ประหยัดและ
คุมคาและ
เหมาะสมกับงาน 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 

- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 

- มีทักษะการคิดและแกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 

(A) 

เห็นคุณคา
ความสําคัญของ
วัสดุอุปกรณท่ีใช 

เห็นคุณคาความสามัคค ี

มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีใน
ชุมชนและหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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กิจกรรมท่ี 3            กิจกรรมลูกเสือ –  เนตรนาร ี
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานมุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันขัน

ประเทศ 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3 
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นายขวัญชัย  สุขอยู 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนซึ่งแบงออกเปนการจัดกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมตามความสนใจ  ซึ่งกิจกรรมนักเรียนได
กําหนดใหมี วิชาลูกเสือ - เนตรนารี  ข้ึนในทุกชวงช้ัน   และในหลักสูตรรายวิชาลูกเสือ - เนตรนารี   
ไดกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเขาคายพักแรม  เพื่อตองการใหนักเรียนไดใชความรูเกี่ยวกับวิชา ลูกเสือ - เนตร
นารี และไดรับประสบการณตรง  เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน  การเขาคายพักแรม  เปนการนําลูกเสือ - 
เนตรนารี  มารวมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ  ฝกใหนักเรียนเปนผูท่ีมีระเบียบวินัย รูจัก
เสียสละเพื่อสวนรวมบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น  ชวยเหลือซึ่งกันและกันอยูรวมกันอยางมี
ความสุขมีความจงรักภักดีตอสถาบัน  ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงไดจัดใหมี
กิจกรรมการเขาคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ครบตามการบวนการของหลักสูตร 
 ๒.๒ เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย  เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
  3.1.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารีไมนอยกวารอยละ๘๐ 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา  มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี เสียสละและ
รูจักชวยเหลือกัน 
  3.2.2 นักเรียนนําความรูท่ีไดจากการเขาคายลูกเสือ- เนตรนารีไปใชในชีวิตประจําวันได 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 กิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ผูกํากับลูกเสือแตระดับ 
กิจกรรมที่ 2   
2.1 กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี ธันวาคม  2564 นายขวัญชัย  สุขอยู 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 5,๐๐๐บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ กิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 1 - 4 - - 2,500 2,500 
๒ กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี 1 - - 2,500 2,500 

รวมทั้งสิน้ - - 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
     1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมการเขาคายลูกเสือ – เนตรนาร ีไมนอยกวารอย
ละ ๙๐ 
     2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารีไมนอยกวา
รอยละ๘๐ 

สํารวจ 
 
สอบถาม 

แบบสํารวจ 
 
แบบสอบถาม 

6.2 เชิงคุณภาพ   
     1. นักเรียนไดรับการพัฒนา มีระเบียบวินัย  มีความรักความสามัคคี 
เสียสละและชวยเหลือกิจกรรมตางๆกันมากข้ึน 

สังเกต แบบสังเกต 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ครบตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
 7.๒ นักเรียนทุกคนมีความรักความสามัคคีเสียสละและชวยเหลือกิจกรรมตางๆกันมากข้ึน 
 

 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 

(นายขวัญชัย   สุขอยู)          (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
   ตําแหนง ครู โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ              ตําแหนง ครู โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย.)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 
ครู      

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

- จัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ
เนตรนารี  
 

- เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการของลูกเสือเนตรนารีท่ี
สมบูรณ 

- เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในกระบวนการ
ของลูกเสือ เนตรนารีท่ีสมบูรณ 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรูความเขาใจในหลักสูตรของลูกเสือเนตรนาร ี

- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนาร ี
- มีความอดทน  ขยัน  มุมานะ  ไมยอทอตอความยากลําบาก 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักสูตร
ของลูกเสือเนตรนาร ี

ผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ  เพ่ือนําความรูท่ีไดจากกระบวนการลูกเสือ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

   ผูเรียนความรูความเขาใจในหลักสูตรของลูกเสือ
เนตรนารี 

  มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ  
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ  ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัย 

- รูกระบวนการการทํางาน
กลุม 

- มีความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนรวม 

- การมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอกหองเรียน
สามารถทําใหผูเรียนมี
ความสุขกับการเรียนและ
การจัดกิจกรรม 

- เพ่ือเปนการพัฒนา
ผูเรียนดวยกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี 

ทักษะ 

(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับงาน 
 
 

- เกิดทักษะในการทํางาน
กลุม 

- มีทักษะการเปนผูนําและ
ผูตามท่ีดี 

- มีทักษะการคิดและ
แกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนตามกฏของ
ลูกเสือ 

คานิยม 

(A) 

เห็นคุณคา
ความสําคัญขอวัสดุ
อุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความสามัคค ี

มีนํ้าใจ ความเสียสละและ
จิตอาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีในชุมชน
และหองเรียน 

ตระหนักและเหน็
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยาง
เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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กิจกรรมท่ี 4            กิจกรรมงานปกครองวนิัยนักเรียน 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี 1,3  
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในสภาพปจจุบันความเจริญกาวทางเทคโนโลยี  ไมวาจะเปนดานวัตถุ  หรือแนวความคิดท่ีหาจุดท่ี
ส้ินสุดไมไดเด็กนักเรียนถือเปนวัยท่ีกําลังเรียนรู  พัฒนาอยูอยางตอเนื่อง  หากไดรับการสงเสริมท่ีไมถูกทางก็
ยอมทําใหอนาคตมืดมนตามไปดวย   ดังนั้นระเบียบวินัยจึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับนักเรียน 
ใหประพฤติปฏิบัติและเดินไปตามเสนทางท่ีถูกตองตามกรอบท่ีกําหนด  โดยการแสดงออกอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามท่ีสังคมตองการ  ในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน นอกจากในดานวิชาการเพื่อใหนักเรียนเปน
คนเกง มีความรูความสามารถนั้นยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหนักเรียนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จึงตองมี
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนประพฤติดี อยูในระเบียบวินัย ตามขอกําหนดของโรงเรียน   
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 ๒.๒ มอบรางวัลใหนักเรียนท่ีประพฤติดี อยูในระเบียบวินัย ยอดเยี่ยม 
๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน รอยละ 90 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
  3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 งานปกครองวินัยนักเรียน 
1.1 ขั้นเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจดัสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏบัิติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 

 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

1.2 ขั้นดําเนนิการ  
- กําหนดขอตกลงเก่ียวกับ กฎ ระเบียบวนิัยท่ีนักเรียนตองปฏิบัต ิ
- คดัเลือกนักเรียนท่ีประพฤตดิี อยูในระเบียบ 
  วนิัยยอดเย่ียม 
- มอบรางวลัให 

พฤศจิกายน 2564 
กันยายน 2565 

นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 
 

1.3 ขั้นประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน 2565 นายสุวทิย  เพ็ชรทอง 
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5. งบประมาณ งบประมาณ 5,000บาท (หาพันบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
1 งานปกครองวินัยนักเรียน 4   5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น    5,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพอยูในระเบียบวินัยของ
โรงเรียน รอยละ 90 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

6.2 เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80 

การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ  มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย 
 
 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 

  (นายสุวิทย  เพ็ชรทอง)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
       ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ            ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมงานปกครอง 
ครู 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย ในเวลาท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหนักเรียนทราบแนวทางการปฏิบัติ
ตนท่ีถูกตอง 

วางแผนการการจัดกิจกรรมท่ีทําให
นักเรียนปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมนักเรียนมี
ระเบียบวินัย 

- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย 

- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอ
ศิษยรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตร
และมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม
ดานระเบียบวินัยเหมาะสมกับวัน
และเวลาท่ีกําหนด 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดเรียนรู 
และทราบแนววิธีปฏิบัติตนใหอยูใน
ระเบียบวินัย 

นักเรียนใชเวลาในการปฏิบัติตามกิจกรรม ได
เหมาะสม ตามข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม
ชัดเจนตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ใหอยูในระเบียบวินัย 

มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือแบงปน มี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรูใฝเรียน มีจิต
อาสาและจิตสาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ  ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณอยางประหยัด
และคุมคาปลอดภัย 

- รูกระบวนการการ
ทํางานกลุม 

- มีความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนรวม 

- การมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีระเบียบวินัย 

- วิธีปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย
ของสังคมท่ีตนเองอยู 

ทักษะ 

(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยางประหยัด
และคุมคาปลอดภัย
และเหมาะสมกับงาน 
 
 

- เกิดทักษะในการ
ทํางานกลุม 

- มีทักษะการเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี 

- มีทักษะการคิดและ
แกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยาง
คุมคาและถูกวิธีไมเปน
ปญหากับสิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของ
สังคมท่ีตนเองอยู 

คานิยม 

(A) 

เห็นคุณคาความสําคัญ
ขอวัสดุอุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความ
สามัคค ี

มีนํ้าใจ ความเสียสละ
และจิตอาสา 

เห็นคุณคาของการ
รักษาสภาพแวดลอมท่ี
ดีในชุมชนและ
หองเรียน 

ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย 
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กิจกรรมท่ี 5                  กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนไดมุงเนนท่ีจะสงเสริม พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีการคิดเปน 
ทําเปน อีกท้ังการวิเคราะหและสามารถแกปญหาไดอยางมีระบบ ทางดานรางกายใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ มีนิสัยรักการออกกําลังกาย เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจและสังคม โดยให
ผูเรียนไดมีโอกาสไดแสดงออกถึงความสามารถดานกีฬาและทํางานรวมกันเปนหมูคณะสี ในฐานะท่ีโรงเรียน
เปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีใหความรูและวิธีท่ีจะทําใหผูเรียนท่ีเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคตไดมีการออก
กําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน ในการรวมกิจกรรมทางดานกีฬาภายในของโรงเรียน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม 
 ๒.๒ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีวินัยในตนเองมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัยตลอดจนสรางความรัก 
สามัคคีในหมูคณะ 
 ๒.๓ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย มีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง รูจักการใชเวลาวางเปน
ประโยชน และหางไกลจากยาเสพติด 
 ๒.๔  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ ความถนัด และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 ๒.๕ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬาอยางท่ัวถึง และยกระดับมาตรฐานการกีฬาชนิดตางๆ 
 ๒.๖ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนของโรงเรียน ไปแขงขันในระดับอื่นๆ ตอไป 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมกีฬาสีท่ีโรงเรียนจัด รอยละ 85 
  3.1.2 นักเรียนมีอุปกรณใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนมีสมรรถภาพของรางกายท่ีดีข้ึน 
  3.2.2 นักเรียนมีการพฒันาศักยภาพทางดานทักษะกีฬาไปในทางท่ีดีข้ึน 
  3.2.3 นักเรียนมีการออกกําลังกายมากข้ึน 
  3.2.4 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กีฬาสีภายในโรงเรียน 
1.1  ข้ันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 

นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

1.2 ข้ันดําเนินการ กิจกรรมกีฬา  
- แบงจํานวนนักเรียนออกเปนกลุมสี 4 สี 
- นักเรียนแตละสีไดฝกซอม  
- จัดการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  

มิถุนายน 2565 – 
สิงหาคม 2565 

นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 
 

๑.๓ ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

กันยายน 2565 นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 

กิจกรรมที่ 2  จัดหาสื่อและอุปกรณกีฬา 
2.1  ขันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

2.2 ข้ันดําเนินการ 
- จัดซื้ออุปกรณกีฬา 

พฤศจิกายน 2564 นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 

2.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

พฤศจิกายน 2564-
กันยายน 2565 

นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 60,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๕.๑ กีฬาสีภายในโรงเรียน 3 - - 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 
๕.๒ จัดหาสื่อและอุปกรณกีฬา 1 - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 3๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 1.นักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมกีฬาสีท่ีโรงเรียนจัด รอยละ 85 
 2.นักเรียนมีอุปกรณใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ รอยละ 80 

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. นักเรียนทุกคนเกิดความรูและมีทักษะในการเลนกีฬา แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 
6.2 เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมีสมรรถภาพของรางกายท่ีดีข้ึน 
2. นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางดานทักษะกีฬาไปในทางท่ีดีข้ึน 
3. นักเรียนมีการออกกําลังกายมากข้ึน 

การสังเกต
พฤติกรรม 
 

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

4. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนมีวินัยในตนเองมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัยตลอดจนสรางความรัก สามัคคีในหมู
คณะ 
 7.๒ นักเรียนไดออกกําลังกาย มีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง รูจักการใชเวลาวางเปนประโยชน และ
หางไกลจากยาเสพติด 

7.3 สถานศึกษามีระบบดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และอบายมุขอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน 
 

 
 
       เสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 

 
  (นายสุวิทย  เพ็ชรทอง)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 

       ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ            ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา 
ครู 

 
นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- แบงกลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
เทาเทียมกันเปนเพ่ือแขงขัน 
- แขงขันกีฬาแตละประเภทท่ีมีอุปกรณ
ในโรงเรียนอยางเหมาะสมและคุมคา 

- ใชอุปกรณกีฬาท่ีมีอยูอยางเหมาะสมกับกีฬา
แตละประเภท 
- สามารถเลนกีฬาแตละประเภทไดอยาง
สนุกสนาน 
- บอกประโยชนของการเลนกีฬาได 

- วางแผนการแขงขันกีฬาแตละประเภทท่ี
กําหนดไวสําเร็จพรอมกับใชเวลาวางให
เปนประโยชน 
- นักเรียนเลนกีฬาอยางระมัดระวัง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูในการเลนกีฬาแตละประเภท และรูกติกาของกีฬา
ตะละประเภท 
- รูวิธีการใชอุปกรณกีฬาแตละประเภท 

- มีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดและมีระเบียบวินัย 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักการเลนกีฬา รูวิธีการเลนกีฬาเปนทีม รูวิธีการเลนกีฬาจากอุปกรณ
ท่ีมีในโรงเรียน 

รูจักมีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รู
ชนะ รูอภัย 

ทักษะ 
(P) 

มีทักษะการเลนกีฬา เลนกีฬาเปนทีมได เลนกีฬาจากอุปกรณท่ีมีใน
โรงเรียน 

มีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รู
ชนะ รูอภัย 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคาการเลนกีฬา เห็นคุณคาการเลนกีฬาเปน
ทีม 

เห็นคุณคาของอุปกรณกีฬา
ทุกประเภท 

เห็นคุณคาของความมี
นํ้าใจนักกีฬา 

 
 
 
 
 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- กําหนดกีฬาแตละชนิดใหเหมาะสมและ
พอเพียง 
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมและ
พอเพียงกับชนิดกีฬา 
- กําหนดเกณฑการแขงขันใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน 

- ตองการใหนักเรียนมีทักษะในการเลน
กีฬามากย่ิงข้ึน 
- เลือกประเภทกีฬาท่ีเหมาะสมและเปน
กีฬายอดนิยมของบุคคลท่ัวไปเพ่ือเปนท่ี
สนใจของนักเรียน 
 

- วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมและ
เตรียมอุปกรณกีฬาใหพรอมกอนการ
จัดการแขงขันจริง 
- กําหนดเวลาในการแขงขันใหชัดเจน 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูเรื่องกติกาการแขงขันของกีฬาแตละประเภท 
และทําการตัดสินการแขงขันได 
- รูวิธีการในการแขงขันกีฬาแตละประเภท 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละและเมตตาตอนักเรียน 
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กิจกรรมท่ี 6    กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานนาฏศิลปไทย/ประยุกต 
ยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
แผนการปฏิรูปดานการศึกษา มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ  
แผนงาน   พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ  กลยุทยโรงเรียนขอท่ี 2,3 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง  
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวธันยกมล   หวลระลึก  
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล  
ในปจจุบันส่ือและเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมตางชาติเขามีอิทธิพลและบทบาทอยางมากทําใหเยาวชน

รุนใหมละเลยดานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงนาฏศิลปไทย  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสงเสริมให
นักเรียนรูและเขาใจ  และมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษศาสนา  ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  ดังนั้น
เพื่อมิใหศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปของไทยเราตองสูญสลายจึงควรสงเสริมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป 
เพื่อถายทอดความรูใหแกเยาวชนและเปดโอกาสให    เยาวชนไดนําศิลปะดานนาฏศิลปเผยแพรสูชุมชนของตน  
อันจะนํามาซึ่งเปาหมายท่ีพึงประสงค คือเยาวชนได เรียนรู เขาใจ มีทัศนคติท่ีดีตอนาฏศิลปไทย เกิดความ
ซาบซึ้ง  ความภาคภูมิใจ รูจักรักและหวงแหนและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูตอไป 
 
2.วัตถุประสงค  
 2.1 เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียนดานนาฏศิลป ในการเขารวมกิจกรรมกับบุคคลและ
หนวยงานภายนอก 
 2.2 เพื่อจัดหาอุปกรณในการแสดงและจัดทําจัดซื้อส่ือการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
 2.3 เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแขงขันตาม
โอกาสอันเหมาะสม 
 2.4 เพื่อใหนักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ และเผยแพรนาฏศิลป
ไทย 
 

3.เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต ( Output ) 
  3.1.1 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแขงขัน
ตามโอกาสอันเหมาะสม รอยละ 80 

3.1.2 สงเสริมความสามารถของนักเรียนดานนาฏศิลป ในการเขารวมกิจกรรมกับบุคคลและ
หนวยงานภายนอก รอยละ 80 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ ( Outcome ) 
  3.2.1 นักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ และเผยแพร
นาฏศิลปไทย 
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4.กิจกรรมการดําเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ผูอํานวยการ 
2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ธันวาคม 2564 ผูอํานวยการ 

3 จัดกิจกรรมชุมนุม ธันวาคม 2565 - กันยายน 2565 นางสาวธันยกมล  

4 จัดซื้อเครื่องประดับเครื่องแตงกายนาฏศิลปเพ่ิมเติม ธันวาคม 2565 - กันยายน 2565 นางสาวธันยกมล  

5 จัดซื้อเครื่องสําอางและอุปกรณตางๆ  ธันวาคม 2565 - กันยายน 2565 นางสาวธันยกมล  

6 สรุป/รายงานผล กันยายน 2565 นางสาวธันยกมล  
 

5.งบประมาณ งบประมาณ 25,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 
จัดซื้อเครื่องประดับเครื่องแตงกายนาฏศิลป
เพ่ิมเติม 

2 - 4 - - 20,000 20,000 

2 จัดซื้อเครื่องสําอางและอุปกรณตางๆ  2 - 4 - - 5,000 5,000 
รวมทั้งสิ้น   25,000 25,000 

 

6.ดัชนีวัดความสําเร็จ  
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
- นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการ
ประกวดแขงขันตามโอกาสอันเหมาะสม รอยละ 80 
- สงเสริมความสามารถของนักเรียนดานนาฏศิลป ในการเขารวมกิจกรรม
กับบุคคลและหนวยงานภายนอก รอยละ 80 

แบบสํารวจ แบบสํารวจ  

6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ และ
เผยแพรนาฏศิลปไทย 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนมีความสามารถดานนาฏศิลป ในการเขารวมกิจกรรมกับบุคคลและหนวยงานภายนอก 
 7.2 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแขงขันตามโอกาส 
 7.3 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ และเผยแพรนาฏศิลปไทย 
 

        ผูเสนอโครงการ        ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวธันยกมล  หวลระลึก )            (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                      ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ
  
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

(นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมนาฏศิลปไทย 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

- จัดกิจกรรมการเรียนใหมีความเหมาะสม  
- สืบคนขอมูลเรื่องการใหเหตุผลจาก  
  หนังสือ และอินเตอรเน็ต 
- เตรียมความรู สื่อ แหลงเรียนรูได 
  เหมาะสม 

- เพ่ือใหนักเรียนไดนําความรูไปใช
ในชีวิตจริง 

- การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค 
- ครูเตรียมการสอนนาฏศิลปไทย 
- ครูเตรียมความพรอมของทารํา  

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรูความเขาใจเรื่องนาฏศิลป 
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีความตรงเวลา 

 

นักเรียน 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
แบงเวลาปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมใชทักษะความสามารถ
การทํากิจกรรมไดเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง 

เพ่ือใหมีความรูเรื่องนาฏศิลปไทยและการนํา
สิ่งท่ีไดเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะในการทํางาน เพ่ือใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห รวมท้ังเพ่ือใหมีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน   

มีการทํางานเปนกลุม มีลักษณะการเปน
ผูนําและผูตามท่ีดี ปรับตัวในการทํางาน
รวมกับเพ่ือนได ยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืน รูจักการแกปญหาเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจความเปนมาและคุณคาของ
นาฏศิลปไทย 

มีความใฝรูใฝเรียน มีความมุงมั่นในการทํางานเปนทีม 
รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน มีการชวยเหลือ รวมมือ ตรงตอเวลา  
มีความรับผิดชอบ รักษความเปนไทย 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูจักใชสื่อ วัสดุ
อุปกรณไดอยาง
เหมาะสม  

- รูกระบวนการการทํางานกลุม 
- มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวม 
- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการจัดกิจกรรม 

- มีความรูความเขาใจและ
การใชเหตุผลเพ่ือสนับสนุน
ความจริงและความเชื่ออยาง
มีวิจารณญาณ 

ทักษะ 
(P) 

การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยาง
ประหยัดและ
คุมคาและ
เหมาะสมกับงาน 

- เกิดทักษะในการทํางานกลุม 
- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 
- มีทักษะการคิดและแกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม 

คานิยม 
(A) 

เห็นคุณคา
ความสําคัญของ
วัสดุอุปกรณท่ีใช 

เห็นคุณคาความสามัคค ี
มีนํ้าใจ ความเสียสละและจิต
อาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีใน
ชุมชนและหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยางเอ้ือเฟอเผือ่แผ 
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กิจกรรมท่ี 7                  กิจกรรมความสัมพันธชุมชน 
ยุทธศาสตรชาติ         ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน          พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ           กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3 
ลักษณะโครงการ              ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวศิวพร บุญแท 
ระยะเวลาดําเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพปจจุบัน ความเจริญเติบโตทางดานวัตถุ เจริญรวดเร็วมาก ทําใหสังคมเส่ือมโทรม   
นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการศึกษาในปจจุบัน ท่ีมุงเนนใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน  แกปญหา
เปนเพียงอยางเดียวนั้น  ยังไมทําใหนักเรียนเปนคนท่ีสมบูรณได  จึงควรมีการประชุมผูปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ชุมชน ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของโรงเรียนท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ชุมชน และโรงเรียน ท้ังยังเปนการ
สรางขวัญกําลังใจ และดูแลความปลอดภัยใหแกครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวม  ตลอดจนเปนการสรางความเขาใจตรงกัน ในดานการอบรมส่ังสอนนักเรียน ระหวางโรงเรียน
กับชุมชนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน 
 2.2 เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมใหขอมูล  ขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 

 2.3 เพื่อใหผูปกครองไดมีโอกาสพบกับครูท่ีปรึกษา  
  

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 โรงเรียนจัดประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3.1.2 ผูปกครองนักเรียนไดพบกับครูท่ีปรึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 ผูปกครองนักเรียนรวมใหขอมูลในการพัฒนาโรงเรียน 
  3.2.2 ผูปกครองนักเรียนไดพบกับครูท่ีปรึกษาเพื่อรวมกันใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
นักเรียน 
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4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  จัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง 
2.1  ขันเตรียมการ  

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564 
นางสาวศิวพร บุญแท 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

2.2 ข้ันดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง 

ธันวาคม 2564 
นางสาวศิวพร บุญแท 
คณะครใูนโรงเรียน 

2.3 ข้ันประเมินผล  
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

ธันวาคม 2564 
นางสาวศิวพร บุญแท 

 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๕.๑ จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินการ 3 - - 1,0๐๐ 1,00๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 1,000 1,000 
 

6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
  1. ผูปกครองนักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม แบบลงทะเบียน 
6.2 เชิงคุณภาพ   
     1. โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกดาน ทําใหการจัดบริการทาง
การศึกษาเปนท่ีนาพอใจของผูปกครองไมนอยกวารอยละ 80 

ประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารงาน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1  เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน 
 7.2  ผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมใหขอมูล  ขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
 7.3  ผูปกครองไดมีโอกาสพบปะกับครูท่ีปรึกษา  ทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูปกครองนักเรียน
อันเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียนและรวมกัน
สงเสริม  พัฒนา  ปองกัน  และแกไขปญหานักเรียนในช้ันเรียนรวมกัน 
 

      ผูเสนอโครงการ             ผูเห็นชอบโครงการ 
 

  (นางสาวศิวพร  บุญแท)        (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ            ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 

    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมความสัมพันธชุมชน 
ครู 

 
นักเรียน 

 
 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
   - ระยะเวลาเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม 
   - งบประมาณเหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรม  

- เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับชุมชน 
- เพ่ือใหผูปกครองมีโอกาสไดพบปะครูท่ีปรึกษา
นําไปสูความรวมมือในเรื่องการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน สงเสริม พัฒนา ปองกัน 

- วางแผน  เตรี ยม สถาน ท่ี  แบ บ
ล งท ะ เบี ย น  แ บ บ ป ระ เมิ น  ให
เหมาะสมและพรอมกอนการประชุม
จริง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
-  มีความรูความเขาใจในการประชุม ชี้แจง วางแผนการปฏิบัติงาน 
การดําเนินกิจกรรมและการสรุป รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

-  ความขยัน หมั่นเพียร 
-  ความรับผิดชอบ  เอาใจใส  รอบคอบ  
-  มีจิตสาธารณะ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
- นั ก เรี ย น ได รั บ ป ร ะ โ ย ช น
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมน้ี 

- เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีและคน
เกงอยูในสังคมอยางมีความสุข 
- เพ่ือสรางเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี 

- เมื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาและสรางเสริม
ลักษณะนิสัยจะทําใหนักเรียนเปนคนดีและคน
เกงพรอมท้ังอยูในสังคมอยางมีความสุข 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 
- รูและเขาใจแนวทางในการรวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน
เพ่ือท่ีจะชวยสงเสริม พัฒนา  ปรับปรุงแกไขนักเรียนเพ่ือใหนักเรียน
เปนคนดีและคนเกง 

- ความรับผิดชอบ  
- ความซื่อสัตย สุจริต 
- ขยันหมั่นเพียร 

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
เปนคนดีและคนเกงอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

รูแนวทางการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

รูวิธีการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

รูวิธีการปรับตัวเพ่ือให
เกิดการพัฒนาตนเองและ
นําไปสูการพัฒนาสังคม 

ทักษะ 
(P) 

ปฏิบัติตนตามแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเปนคนดีและคน
เกงอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข 

ปฏิบัติตนตามแนวทางการ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข 

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ปรับตัวเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาตนเองและนําไปสู
การพัฒนาสังคม 

คานิยม 

(A) 

ตระหนักและเห็นคุณคาของ
การปฏิบัติตนเปนคนดีและคน
เกง 

ตระหนักถึงแนวทางการ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
อยางมีความสุข 

ตระหนักและเห็นคุณคา
การดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

เห็นคุณคาของการปรับตัว
เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ตนเองและนําไปสูการ
พัฒนาสังคม 
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โครงการท่ี 18            สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ยุทธศาสตรชาติ   ดานความมั่นคง 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นการตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานมุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันขัน

ประเทศ 
แผนงาน    พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ     กลยุทธของโรงเรียนขอท่ี  1,2,3  
ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นายขวัญชัย  สุขอยู 
ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ท้ังดานการส่ือสารเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งนอกจากจะ

สงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณเชนกัน เปนตนวา ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตางๆ ปญหาครอบครัวท่ีเกิดความทุกข ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนานักเรียน ใหเปนไป
ตามความมุงหวังนั้นตองอาศัยความรวมมือจากผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหเติบโตงดงาม
และเปนบุคคลท่ีมีคุณคาของสังคมการพัฒนานักเรียน ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา มีความรูความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวัง โดยผาน
กระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
ตองการใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข นอกจากดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน ไดรับกระบวนการ
เรียนรูแลว การปองกันและการชวยเหลือแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมไปเกี่ยวของกับยาเสพติด รานเกมส การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท กออาชญากรรม เปนปญหา
สังคมท่ีผูปกครอง ครู ตองเขาไปชวยเหลือและแกไขไมใหมีพฤติกรรมเส่ียง 

การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง 
โดยใชแนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 คํ้า” ซึ่ง 4 ประสาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู/
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียน และสวนของ 2 คํ้า เดิมเปนผูแทนชุมชน แตพื้นท่ีเส่ียงเพิ่มมากข้ึน จึงได
กําหนดใหมเพื่อใหมีบุคลากรสําคัญท่ีจะเขามาชวยสถานศึกษาในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ไดแก ตํารวจ
และพระสงฆ 

ซึ่งอยูในบริเวณทองถ่ินและชุมชน ท้ังนี้เพื่อชวยสถานศึกษาใหมีมาตรการปองกันและการปองปราม

ติดตามผูจําหนายและผูเสพและมาตรการความปลอดภัย เปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาสีขาวในการตอสูกับปญหายาเสพติดและแหลงอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อใหสถานศึกษามี

ระบบการปองกันท่ีเขมแข็งและยั่งยืนจึงใหมีการดําเนินงาน 5 มาตรการ ไดแก มาตรการปองกัน มาตรการ

คนหา มาตรการรักษา มาตรการเฝาระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม คือ ตองมี

ยุทธศาสตร ตองมีแผนงาน ตองมีระบบขอมูล ตองมีเครือขาย และ 2 ไม คือ ไมปกปดขอมูล ไมไลออก เปน

แนวทางการดําเนินงาน 
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โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดตระหนักถึงความสําคัญ และเล็งเห็นถึงความจําเปน ท่ีทางโรงเรียนและผูมี

สวนเกี่ยวของจะตองรวมมือกันในการสงเสริม สนับสนุน และหาแนวทางใหนักเรียนปลอดภัยจาก 

ส่ิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ  

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

๓. เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รอยละ 100 
  3.1.2  นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขคิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละ และไมเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุข 
  3.2.2 นักเรียนนําความรูเรื่องยาเสพติดและอบายมุขไปใชในชีวิตประจําวันและถายทอด
ใหกับคนรอบขางได 

4. กิจกรรมการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 กิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 นายขวัญชัย  สุขอยู 

กิจกรรมที่ 2   
2.1 กิจกรรมหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ครูประจําชั้น 

กิจกรรมที๓่ 
๓.๑ กิจกรรมเขาคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด ตามท่ีเขตพ้ืนท่ีกําหนด นายขวัญชัย  สุขอยู 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที ่
(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
๑ กิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด 1 - 4 - - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 
๒ กิจกรรมหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
1 - 4 - - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมเขาคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด ตามท่ีเขต
พ้ืนท่ีกําหนด 

- - 1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
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6. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการดําเนิน เครื่องมือที่ใช 

6.1 เชิงปริมาณ   
 1. หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รอยละ 
100 
2. นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขคิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

สํารวจ 
 

สํารวจ 

แบบสํารวจ 
 

แบบสํารวจ 
6.2 เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละ และไมเก่ียวของกับยาเสพติด
และอบายมุข 
2. นักเรียนนําความรูเรื่องยาเสพติดและอบายมุขไปใชในชีวิตประจําวันและ
ถายทอดใหกับคนรอบขางได 

สังเกต 
 

สอบถาม 

แบบสังเกต 
 

แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.๑ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยะธรรม  มีจิตอาสา  รูจักเสียสละไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและ
อบายมุข  ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  
 

      ผูผูเสนอโครงการ          ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 
              (นายขวัญชัย  สุขอยู)               (นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง) 
    ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ         ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
 
 

           (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย)     
         ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ครู 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนรูจักและ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุข ใน
เวลาท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหนักเรียนนักเรียนรูจักและ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุข 

วางแผนการการจัดกิจกรรมท่ีทําให
รูจักและหลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
อบายมุข 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

- มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรยีน
รูจักและเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุข 

- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย 

- รูจักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธสารเสพติดและอบายมุข 

นักเรียน 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมให
นักเรียนรูจักและหลีกเลี่ยงสารเสพติด
อบายมุขเหมาะสมกับวันและเวลาท่ี
กําหนด 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดเรียนรู 
และทราบแนววิธีปฏิบัติตนเพ่ือท่ีจะ
ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
อบายมุข 

นักเรียนใชเวลาในการปฏิบัติตาม
กิจกรรม ไดเหมาะสม ตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติกิจกรรมชัดเจนตามวันและเวลา
ท่ีกําหนด 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ ในการท่ีจะปฏิเสธและหลีกเลี่ยง
สารเสพติดและอบายมุข 

มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ 
ชวยเหลือแบงปน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ประหยัด 
พอประมาณ เสียสละ ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ 

 สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ความรู 
(K) 

รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ
อยางประหยัดและคุมคา
ปลอดภัย 

-รูกระบวนการการ
ทํางานกลุม 

- มีความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนรวม 

- การมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา 

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารทําให
นักเรียนปลอดสารเสพ
ติดและอบายมุข 

- วิธีปฏิบัติตนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
อบายมุข 

ทักษะ 

(P) 

การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
อยางประหยัดและคุมคา
ปลอดภัยและเหมาะสม
กับงาน 
 
 

- เกิดทักษะในการ
ทํางานกลุม 

- มีทักษะการเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี 

- มีทักษะการคิดและ
แกปญหา 

ใชวัสดุอุปกรณอยาง
คุมคาและถูกวิธีไมเปน
ปญหากับสิ่งแวดลอม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ
วินัยของสังคมท่ีตนเอง
อยู 

คานิยม 

(A) 

เห็นคุณคาความสําคัญ
ขอวัสดุอุปกรณท่ีใช 
 

เห็นคุณคาความสามัคค ี

มีนํ้าใจ ความเสียสละ
และจิตอาสา 

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมท่ีดีใน
ชุมชนและหองเรียน 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
อบายมุข 
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