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สวนที่ 1
ขอมูลสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง เลขที่
178
หมูที่
4
ตําบล
หนองพลับ
อําเภอ หัวหิน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ รหัสไปรษณีย 77110
โทรศัพท 032-4035260
เว็บไซต www.rkp.ac.th
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 = 25 กม.
1.2 เปดสอนตั้งแตระดับ อนุบาล
ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
1.3 มีเขตพื้นทีบ่ ริการ 3 หมูบาน ไดแก หมู 4 , หมู 7 , หมู 10
2. ขอมูลดานการบริหาร
2.1 ชื่อผูบ ริหาร นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ.เกษตรศาสตร , ศษ.ม สาขาบริหารการศึกษา , Ph.D บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต 1 ตุลาคม 2561
3. ระบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

นักเรียน

การบริหารทั่วไป
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ผูอํานวยการโรงเรียน
นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารงานวิชาการ
นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3.การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน
การศึกษา
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
6.การพัฒนาแหลงเรียนรู
7.การนิเทศการศึกษา
8.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
9.การสงเสริมความรูดานวิชาการ
10.การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
11.การสงเสริม และสนับสนุนดานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

การบริหารงบประมาณ
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
1.การจัดทําและเสนองบประมาณ
2.การจัดสรรงบประมาณ
3.การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
4.การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
5.การบริหารการเงิน
6.การบริหารบัญชี
7.การบริหารพัสดุและสินทรัพย

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

การบริหารทัว่ ไป
นางสาวกรรฺณิการ ศรีทอง
1.การดําเนินงานธุรการ
2.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.งานพัฒนาระบบและเครือขายของขอมูล
สารสนเทศ
4.การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
5.การจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองคกร
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.การดูแลอาคารสถานที่
8.การจัดทําสํามะโนผูเรียน
9.การรับนักเรียน
10.งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
11.การประชาสัมพันธงานการศึกษา
12.งานประสานราชการกับสํานักงานเขต และ
หนวยงานอื่น
13.การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
งานบริการสาธารณะ
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4.ขอมูล นักเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 726 คน (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
(รายละเอียดดังแนบ)
เพศ
จํานวนหอง
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
29
26
55
2
อนุบาล 3
30
34
64
2
รวมอนุบาล
59
60
119
4
ประถมศึกษาที่ 1
37
23
60
2
ประถมศึกษาที่ 2
41
38
79
2
ประถมศึกษาที่ 3
34
34
68
2
ประถมศึกษาที่ 4
33
39
72
2
ประถมศึกษาที่ 5
37
29
66
2
ประถมศึกษาที่ 6
20
28
48
2
รวมประถมศึกษา
202
191
393
12
มัธยมศึกษาปที่ 1
35
39
74
2
มัธยมศึกษาปที่ 2
43
36
79
2
มัธยมศึกษาปที่ 3
31
30
61
2
รวมมัธยมศึกษา
109
105
214
6
รวมทั้งหมด
370
356
726
22
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5. ดานบุคลากร
ขอมูลบุคลากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ-นามสกุล
นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย
นางสาวสุกฤตา สมอวม
นางพชร สมพันธ
นางปทมาพร สุขศรี
นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย
นางสาวละออง มีทรัพย
นางสาวเบญจวรรณ สุขสี
นางสาวจีรนันทร พิริยสถิต
นางสาวนันทชพร แสงคํา
นางสาวธันยกมล หวลระลึก
นางสาวนิศานาถ เดชทองจันทร
นางสาวอารยา วาสุ
นางสาวเกศินี มุงหมาย
วาที่ ร.ต.จุฑารัตน เนียมแดง
นางสาวจีรนันท เกตุงาม
นางสาวเมธาวี เสือสงา
นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน
นางสาวขนิษฐา คลองดี
นายสุวิทย เพ็ชรทอง
นางสาวศิวพร บุญแท
นายปณณวัฒน โกลากุล
นางสาวสุรีวรรณ จันทรศริ ิ
นางสาววิภา วงษกรอบ
นางสาวนภาพรรณ เกิดพันธ
นางสาวนภาพรรณ ปน ทอง
นางสาวนันทิญา มากตามเครือ
นางสาวกรรณิการ ศรีทอง
นายธเนศร เจริญเนือง
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
นางสาวเบญจพร สวนเพชร
นายขวัญชัย สุขอยู
นายอําพล จันทรแจง
นางสาวยุพเยาว บุญโต
นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน
นางสาวลินลดา สินอวม

วุฒิการศึกษา
ศษ.ม
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ, ศษ.ม
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม.
วท.บ
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
วท.บ,ป.บัณฑิต
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม.
วท.บ.

ตําแหนง/ภารกิจหลัก
หนาที่พเิ ศษ
หมายเหตุ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ครูประจําชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจําชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจําชั้นอนุบาล 3/1
ครูประจําชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจําชั้น ป.1/1
หน.งานบริหารบุคคล
ครูประจําชั้น ป.1/1
ครูประจําชั้น ป.1/2
ครูประจําชั้น ป.1/2
ครูประจําชั้น ป.2/1
ครูประจําชั้น ป.2/1
ครูประจําชั้น ป.2/2
ครูประจําชั้น ป.2/2
ครูประจําชั้น ป.3/1
ครูประจําชั้น ป.3/1
ครูประจําชั้น ป.3/2
ครูประจําชั้น ป.3/2
ครูประจําชั้น ป.4/1
ครูประจําชั้น ป.4/1
ครูประจําชั้น ป.4/2
ครูประจําชั้น ป.4/2
ครูประจําชั้น ป.5/1
ครูประจําชั้น ป.5/1
ลูกจางชั่วคราว/ธุรการ
ครูประจําชั้น ป.5/2
ครูประจําชั้น ป.5/2
ครูประจําชั้น ป.6/1
ครูประจําชั้น ป.6/2
หน.งานบริหารทั่วไป
ครูประจําชั้น ป.6/2
ครูประจําชั้น ม.1/๑
หน.งานงบประมาณ
ครูประจําชั้น ม.1/๒
ครูประจําชั้น ม.2/1
ครูประจําชั้น ม.2/2
ครูประจําชั้น ม.3/1
ครูประจําชั้น ม.3/2
หน.งานวิชาการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
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สวนที่ 2

กรอบแนวคิดและนโยบายทีเ่ กี่ยวของ
การจัด ทํ าแผนปฏิ บั ติก ารประจํา ป ง บประมาณ 2565 โรงเรียนโรตารี่ก รุง เทพ สั ง กัด สํ านั กงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดนํากรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวของมาเปน
แนวทางในการวางแผน ดังนี้
กลยุทธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา
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สวนที่ 3

ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนโรตารีก่ รุงเทพ ประจําปงบประมาณ 25๖5
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 25๖5 โดยวิเคราะหสภาพการ
จัดการศึกษาของหนวยงาน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยนํานโยบายและเปาหมายดังกลาวมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 25๖5 และนําไปสูการปฏิบัติเพื่อให
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน
โรงเรียนนาอยู ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของชุมชน
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

พัฒนาอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรู
พัฒนาครูใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา
พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
พัฒนาโรงเรียนทุกๆดานใหเปนที่ยอมรับของชุมชน

เปาหมาย
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษานักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับหลักการบริหารงานโรงเรียน
อัตลักษณของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
ยิ้มใส ไหวสวย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเรียนเปนคนดี มีคุณภาพ
เอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนนาอยู นาดู นาเรียน
กลยุทธของสถานศึกษา
1. พัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนใหนาอยู นาดู นาเรียน
2. ครูดีมีคุณภาพ
3. จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณภาพ

7
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสภาพโรงเรียนใหนาอยู นาดู นาเรียน
ที่
1

เปาหมายความสําเร็จ
โรงเรียนมีสภาพแวดลอม ปจจัยพื้นฐานที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนรู

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีหองเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบตาม
เกณฑนักเรียน มีอุปกรณปจจัยพื้นฐานตาม
เกณฑนักเรียน
เกณฑมาตรฐานดานอาคารสถานที่

2 พัฒนาอาคารสถานที่ อยูตามเกณฑมาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการการใชและบํารุงรักษา
3
เกณฑมาตรฐานดานอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจดาน
รอยละของผูปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจดานสภาพแวดลอมของโรงเรียน
4 สภาพแวดลอมของโรงเรียนไมนอยกวา
รอยละ 90
กลยุทธที่ 2 ครูดีมีคุณภาพ
ที่
1
2
3
4

เปาหมายความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูไดรับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรูไดอยาง รอยละของของครูที่ไดรับการพัฒนาสามารถ
มีคุณภาพไมนอยกวารอยละ 90
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
รอยละของครูที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
ครูมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑมาตรฐาน
ดานครูผูสอน
ครูมีความพึงพอใจในความมั่นคงของการ
รอยละของครูที่มีความพึงพอใจในความมั่นคง
ประกอบอาชีพรอยละ 100
ของการประกอบอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระวิชาเพิ่มขึ้น รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
มากกวารอยละ 65
สาระวิชาเพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 3 จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดีมคี ุณภาพ

ที่
1
2

3

เปาหมายความสําเร็จ
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณธรรม
จิตสํานึกความเปนไทย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

จํานวนนักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีจิตสํานึก
ความเปนไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 80
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สวนที่ 4
ที่
1

2

3

4
5

6

แผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 25๖5 โรงเรียนโรตารีก่ รุงเทพ
โครงการ/กิจกรรม

การบริหารงานวิชาการ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมนิเทศภายใน
- กิจกรรมวัดผลประเมินผล
- กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน
- กิจกรรมหองสมุด
- กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหอานคลอง เขียนคลอง
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร
- กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูปฐมวัย
-กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ
-กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
-กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครูผูปกครอง
-กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา
-กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
-กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน
-กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน
-กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
-กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร
- กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
- กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ
- กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

จํานวนเงิน
629,380
426,000
242,000
2,000
10,000
1,000
20,000
5,000
5,000

ผูรับผิดชอบ
นางสาวเบญจมาภรณ
นางสาวเบญจมาภรณ
นางสาวเบญจมาภรณ
นางสาวสุรีวรรณ
นางสาวเบญจพร
นางสาวจีรนันทร
นางสาวเบญจมาภรณ
นางสาวเมธาวี
นางสาวนันทิญา

65,000 นางสาวนภาพรรณ
5,000
50,000
20,000
1,000
94,350
8,000
5,000
20,000
5,000
15,000
4,380
26,000
20,000
10,000
8,000
45,500
2,000
1,000
42,500
11,000
16,500
1,500
5,000
10,000
3,000

นางสาวจุฑารัตน
นางสาววิชุดา
นางสาวศิวพร
นางสาวกรนันท
นางสาวศิริกุล
นางปทมาพร
นางปทมาพร
นางพชร
นางพชร
นางพชร
นางสาวสุรัชดา
นางสาวสุกฤตา
นางสาวสุรัชดา
นางสาวสุกฤตา
นางสาวสุกฤตา
นางสาวยุพเยาว
นางสาวยุพเยาว
นางสาวนันทชพร
นายอําพล
นางสาวกรรณิการ
นางสาวจีรนันท
นางสาวนันทชพร
นางสาวจีรนันท
นายขวัญชัย
นางสาวยุพเยาว

9
ที่
7
8
9
10
11

12

13
14

15

16

17

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปองกันการทุจริต”
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
การบริหารงานงบประมาณ
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ
โครงการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน
- กิจกรรมจายคาเครื่องแบบนักเรียน
- กิจกรรมจายคาอุปกรณการเรียน
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การบริหารงานบุคคล
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
- กิจกรรม พัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน
การบริหารทัว่ ไป
โครงการงานธุรการ สารบรรณ
โครงการใชและดูแลรักษาอาคารสถานที่ / สิ่งแวดลอม
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
- กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
- กิจกรรมสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อสหกรณรานคา
- กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการงานกิจการนักเรียน
- กิจกรรมประชาธิปไตย
- กิจกรรมดนตรีไทย
- กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี
- กิจกรรมงานปกครอง
- กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา
- กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานนาฏศิลปไทย/ประยุกต
- กิจกรรมความสัมพันธชุมชน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

จํานวนเงิน
5,000
1,000
1,690,873
10,000
212,120

ผูรับผิดชอบ
นายอําพล
นายอําพล
นางสาววิชุดา
นางสาววิชุดา
นางสาววิชุดา

1,468,753 นางสาววิชุดา
500,193
273,480
266,950
428,130
243,500
243,500
140,000
103,500
603,000
40,000
365,000
15,000
100,000
250,000
47,000
2,000
10,000
15,000
20,000
146,000
30,000
20,000
5,000
5,000
60,000
25,000
1,000
5,000

นายธเนศร
นางสาววิชุดา
นางสาววิชุดา
นายขวัญชัย
นางสาวละออง
นางสาวละออง
นางสาวละออง
นางสาวละออง
กรรณิการ
นางสาวเกศินี
นายธเนศร
นายธเนศร
นายธเนศร
นางสาววิชุดา
นางสาวศิวพร
นางสาวจุฑารัตน
นางสาวศิวพร
นางสาวนภาพรรณ
นางสาวสุรัชดา
นายปณณวัฒน
นายปณณวัฒน
นางสาวเบญจวรรณ
นายขวัญชัย
นายสุวิทย
นายสุวิทย
นางสาวธัญกมล
นางสาวศิวพร
นายขวัญชัย

หมายเหตุ ** ยอดเงินที่คงเหลือจากการดําเนินโครงการและกิจกรรมจะถูกยกยอดไปรวมกับโครงการสํารอง
จายนอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ
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สวนที่ 5

แผนงานโครงการ/กิจกรรม/ประจําปงบประมาณ 25๖5

11
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นตามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และเป า หมาย
การพัฒนาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา โดยโรงเรียนไดกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปงบประมาณ 25๖5 โดยมีโครงการ / กิจกรรมดังนี้
การบริหารงานวิชาการ
1.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา / กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. กิจกรรมนิเทศภายใน
3. กิจกรรมวัดผลประเมินผล
4. กิจกรรมการจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน
5. กิจกรรมหองสมุด
6. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
7. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหอานคลอง เขียนคลอง
8. กิ จกรรมการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาด วยเทคโนโลยีก ารศึ กษาทางไกลผา น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
9. กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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. กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน
8. กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
9. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
10. กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/กิจกรรม
1. กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร
2. กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห
3. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา
4. โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
5. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา/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/ กิจกรรม
10. โครงการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการ กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ
11. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
กิจกรรม/ กิจกรรม
1. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน
2. กิจกรรมจายคาเครื่องแบบนักเรียน
3. กิจกรรมจายคาอุปกรณการเรียน
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การบริหารงานบุคคล
12. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร / กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
2. กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน
การบริหารทั่วไป
13. โครงการงานธุรการ สารบรรณ
14. โครงการใชและดูแลรักษาอาคารสถานที่/สิ่งแวดลอม/กิจกรรม
1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
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

14

โครงการการบริหารงานวิชาการ
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โครงการที่ 1
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3,4
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูป การศึกษาในช วงทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2562) มีนโยบายพั ฒ นาและยกระดั บ
คุณ ภาพการศึกษา เพื่ อใหผูเรียนไดรับ การสงเสริมใหมีศักยภาพสูง สูม าตรฐานสากลและทัดเที ยมกับ นานา
ประเทศ จึงจําเปนตองสรางความพรอมดานวิชาการ ยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ
ความเป น ไทย สนับ สนุน ให ผูเรียนได เรียนรูจากประสบการณ จริง นํ าไปสูการเป นบุ คคลที่ มีคุณ ภาพ เป น
แบบอยางที่ดีในการพัฒนาสังคม นําสังคม ไปสูความกาวหนา สงเสริมตามสมรรถนะของผูเรียน ใหเปนบุคคลที่
สามารถใชขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ในการวิเคราะห สัง เคราะห สถานการณ ในปจจุบันและอดีตไดอยาง
เหมาะสม มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห ใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากหองเรียนไปใช
ประโยชนใหมากที่สุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 65
- นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระการอาชีพ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดีและมีคุณภาพ

16
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่ กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมนิเทศภายใน
กิจกรรมวัดผลประเมินผล
กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมหองสมุด
กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหอานคลอง เขียนคลอง
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
8
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
9 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10 กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
11 กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร
12 กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64

ผูรับผิดชอบ

น.ส.เบญจมาภรณ กลิ่นพูน
น.ส.สุรีวรรณ จันทรศิริ
น.ส.เบญจพร สวนเพชร
น.ส.จีรนันทร พิริยสถิต
น.ส.เบญจมาภรณ กลิ่นพูน
น.ส.เมธาวี เสือสงา
น.ส.นันทิญา มากตามเครือ

ต.ค.63 – ก.ย. 64

น.ส.นภาพรรณ เกิดพันธ

ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ต.ค.63 – ก.ย. 64

น.ส.จุฑารัตน เนียมแดง
น.ส.วิชุดา เซี่ยงฉิน
นางสาวศิวพร บุญแท
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ

5. งบประมาณ งบประมาณ 426,000บาท(สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่
1
2
3

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมนิเทศภายใน
กิจกรรมวัดผลประเมินผล
กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการ
4
เรียนการสอน
5 กิจกรรมกิจกรรมหองสมุด
กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูภายใน
6
สถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหอาน
7
คลอง เขียนคลอง
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
8 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
9 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการ
10
คอมพิวเตอร
11 กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร
12 กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,2,3,4)
1-4
1-4
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
242,000
2,000
10,000

รวม
242,000
2,000
10,000

1-4

-

-

1,000

1,000

1-4

-

-

20,000

20,000

1-4

-

-

5,000

5,000

1-4

-

-

5,000

5,000

1-4

-

-

65,000

65,000

1-4

-

-

5,000

5,000

1-4

-

-

50,000

50,000

1-4
1-4

-

-

20,000
1,000
426,000

20,000
1,000
593,350
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนินการ

6.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุมสาระการ -การวัดผลการเรียนรูทุกกลุมสาระ
เรียนรูไมนอยกวา รอยละ 70
การ เรียนรู
6.2 เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสูงขึ้น -การวัดผลการเรียนรู

เครื่องมือที่ใช
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปพ.5/ปพ. 6
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปพ.5/ปพ. 6

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
7.2 โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสูงขึ้น
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารีก่ รุงเทพ
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กิจกรรมที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3,4
ตอเนื่อง
นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน
1 ตุลาคม 25634 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา เปน การดําเนิ น การเพื่ อยกระดั บมาตรฐานการศึ กษา เพิ่ ม คุณ ภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษา คือ ใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนผูที่ไดรับการพัฒนา ในทุกๆ
ดาน ครูก็มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ผูปกครองก็มีความเชื่อมั่นกับโรงเรียน
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 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระการอาชีพ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการและไดรับรางวัลรอยละ 70
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดีอยางตอเนื่องและ
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1

2
3
4

กิจกรรม

เตรียมการ
- ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัด
- ประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
-มอบหมายงานใหคณะครูปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว
-กํากับ ติดตาม นิเทศ
ประเมินผล
-ประชุ ม คณะครู เพื่ อ ร ว มกั น ประเมิ น ผล แจ ง ผล และ
ปรับปรุงแกไข
สรุป/ รายงานผล
-เก็บรวบรวมขอมูล
-รายงานการประเมินกิจกรรม

ระยะเวลดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการโรงเรียน

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

น.ส.เบญจมาภรณ กลิ่นพูน

กันยายน 2565

น.ส.เบญจมาภรณ กลิ่นพูน
และคณะครู

กันยายน 2565

น.ส.เบญจมาภรณ กลิ่นพูน

5.งบประมาณ งบประมาณ 242,000 บาท (สองแสนสี่ ห มื่ น สองพั น บาทถ ว น) (ถั ว จ ายทุ ก รายการ)
แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ
จั ด กิ จ กรรม พั ฒ นาคุ ณ ภ าพ
1
การศึกษา
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
(1,2,3,4) คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
- ผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูไมนอยกวารอยละ 70
- นักเรียนเขารวมกิจ กรรมแขงขันทางวิช าการและไดรับ
รางวัลรอยละ 70
6.2 เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให
สูงขึ้น

รวม

-

-

242,000

242,000

-

-

242,000

242,000

วิธีการดําเนินการ

เครื่องมือที่ใช

- การวั ด ผลการเรี ย นรู ทุ ก กลุ ม - แบบรายงานผลสั ม ฤทธิ์
สาระการเรียนรู
ทางการเรียน ปพ.5/ปพ.
- เขาแขงขันทางวิชาการ
- ผลการแขงขันทางวิชาการ
- การวั ด ผลการเรี ย นรู ทุ ก กลุ ม - แบบรายงานผลสั ม ฤทธิ์
สาระการเรียนรู
ทางการเรียน ปพ.5/ปพ. 6
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดีอยางตอเนื่องและบรรลุตาม
มาตรฐานที่กําหนด
7.2 โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
7.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครู

ความพอประมาณ
- กําหนดจํานวนเงินงบประมาณและ
จัดสรรใหเหมาะสมกับทุกกิจกรรม
- จั ดกิ จ กรรมและใช ง บประมาณให
เหมาะสมตามเวลาที่กําหนด

ความมีเหตุผล
- กํ า ห นดกิ จ กรรมแล ะจั ด ส รรเงิ น
งบ ป ระม าณ เพื่ อ ให นั กเรี ย น ได รั บ
ประโยชน สู ง สุ ด ทางด า นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา

เงื่อนไขความรู
- มีความรูในการบริหารเงินตามปงบประมาณ
- มี ค วามรู เกี่ ย วกั บ ระยะเวลาเริ่ ม ต น และการสิ้ น สุ ด ของแต ล ะ
ปงบประมาณ
- มีความรูเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณใหเหมาะสมกับโครงการ
หรือกิจกรรม

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- วางแผนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค
- เตรียมวัส ดุอุปกรณ เครื่องใชในทุก
กิจกรรมใหพรอม
- กําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรม
ตางๆอยางชัดเจน
เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีความซื่อสัตย
- มีความเสียสละ
- มีความประหยัด

นักเรียน
ความพอประมาณ
- ทํากิจ กรรมตามที่ ไดรับ มอบหมายอยาง
เต็มที่

ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- นักเรียนไดรับประโยชนสูงสุดทางดานการ - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากการจั ด ต า งๆ ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ได อ ย า ง
กิจกรรมทุกกิจกรรม
เหมาะสม
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- รูจักกิจ กรรมตางๆที่เป นการสง เสริมให มีการพัฒ นาคุณ ภาพ - มีความรับผิดชอบ
การศึกษา
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีความประหยัด
- มีความเสียสละ เอื้อเฟอ แบงปน
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รู จั กใช เวล าใน การจั ด
รูจักเลือกกิจกรรมที่
ความรู
รู จั ก การบริ ห ารจั ด การเงิ น รูถึง ความสามารถในการ กิ จ กรรมให เหมาะสมกั บ
เป น ก า ร พั ฒ น า
งบประมาณใหเหมาะสม
ทํางานรวมกับผูอื่น
(K)
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา
ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี ใชวัสดุและอุปกรณในการ
ทักษะ
ทํ า กิ จ กรรมต า งๆได อ ย า ง
เอื้ อเฟ อ แบ ง ป น ซึ่ ง
ความสามั ค คี ช วยเหลื อ ทํากิจกรรมอยางประหยัด
ถูกตอง เหมาะสม
กันและกัน
(P)
เอื้อเฟอ
และคุมคา
เห็นคุณคาของการ
เห็ น ประโยชนข องการมี ปลูกฝงความประหยัดและ
คานิยม
เห็ น คุ ณ ค า ของการพั ฒ นา
จั ด กิ จ กรรมต า งๆ
ค ว าม ส า มั ค คี ใน ก า ร การใช สิ่ ง ของต างๆอย า ง
คุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาฑ
(A)
ทํางานรวมกับผูอื่น
คุมคา
การศึกษา
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมนิเทศภายใน
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ ๑
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุรวี รรณ จันทรศิริ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน อันจะสงผลใน
การพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางาน เกี่ยวกับผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ การนิเทศไมใชการตรวจสอบ การ
ประเมินผล แตเปนการสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน มีการวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติ ดําเนินการ และการ
ประเมินผลรวมกัน การนิเทศภายในมีเปาหมายกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ทุกฝาย
จะรวมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ชื่นชมกับความสําเร็จของตนเอง สงผลตอการพัฒนาผูเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงขึ้น
2.2 เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 จํานวนครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 100
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

1
2
3

กิจกรรม

ขัน้ เตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรมนิเทศภายใน
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการโรงเรียน
นางสาวสุรีวรรณ จันทรศิริ

พฤศจิกายน 2564
- กันยายน 2565

นางสาวสุรีวรรณ จันทรศิริ

กันยายน 2565

นางสาวสุรีวรรณ จันทรศิริ
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5. งบประมาณ งบประมาณ 2,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๕.1

กิจกรรมนิเทศภายใน
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
๑,๒

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

๖. ดัชนีวัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน
6.1 เชิงปริมาณ
- ตรวจเอกสาร
1.จํานวนครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 100 % - สังเกตการณสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- การวัดผล
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80
- แบบสอบถาม

คาวัสดุ
2,๐๐๐
2,๐๐๐

รวม
2,๐๐๐
2,๐๐๐

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมิน
- การวัดผล
- แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 100 %
9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9.3 ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวสุรวี รรณ จันทรศิร)ิ
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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กิจกรรมนิเทศภายใน
ครู
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
- กํ า หนดระยะเวลาในการนิ เทศได อ ย า ง - ตองการทราบถึงประสิทธิภาพในการ
เหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรียนรู
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตามเวลาที่กําหนด
- ตองการแก ไขข อบกพรอ งในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู

เงื่อนไขความรู
- รูในเนื้อหาของบทเรียนที่จะสอน
- รูการใชเทคนิค วิธีการสอน ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูและ
ชวงวัยของนักเรียน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด
- เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัด
กิจ กรรมการเรี ยนรูให พ รอม ก อนการ
สอน
- เตรียมการสอนใหสมบูรณ
เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันและอดทน
- มีความเมตตาตอผูเรียน

นักเรียน
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
- เขาเรียนในวิชาตางๆ ตามเวลาที่กําหนด - สามารถเรียนรูในเนื้อหาวิชาตางๆไดตาม
- ทํากิจกรรมในการเรียนการสอนไดเสร็จ ชวงวัยและสถานะของตนเอง
ทันเวลาที่กําหนด
- นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมตาม
กิจกรรมการเรียนรู
เงื่อนไขความรู
- รูเนื้อหาในบทเรียนของตนเอง
- รูวิธีการปฏิบัติตนใหเหมาะสมในขณะที่มีกิจกรรม
การเรียนการสอน

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถวางแผนการทํา
กิจกรรมเพื่อใหงานสําเร็จ
- นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
ปฏิบัติตนในกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีวินัยในตนเอง
- มีความเสียสละ เอื้อเฟอ แบงปน
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
รูเนื้อหาในบทเรียนที่
รูถึงความสามารถในการ
รูจักกิจกรรมที่ควรทําในแต
เหมาะสมในการเรียน
นักเรียนจะตองเรียนรู
ทํางานรวมกับผูอื่น
ละบทเรียน
การสอน
ทํากิจกรรมตางๆใน
ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี ใชวัสดุและอุปกรณใน
เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกันและ
บทเรียนไดอยางถูกตอง ความสามัคคี ชวยเหลือ การทํากิจกรรมอยาง
กัน
เหมาะสม
เอื้อเฟอ
ประหยัดและคุมคา
เห็นคุณคาและ
เห็นประโยชนของการมี ปลูกฝงความประหยัด เห็นคุณคาและความสําคัญ
ความสําคัญของการ
ความสามัคคีในการ
และการใชสิ่งของตางๆ ของการศึกษาเพื่อจะไดมี
เรียนหนังสือ
ทํางานรวมกับผูอื่น
อยางคุมคา
อนาคตที่ดี
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กิจกรรมที่ 3
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมวัดผลและประเมินผล
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2
ตอเนื่อง
นางสาวเบญจพร สวนเพชร
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
การวัดและประเมิน ผลการเรียนเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพั ฒ นาคุณ ภาพผูเรียน จัดทําขอมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒ นาการความกาวหนาและความสํ าเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอ มูลที่เป น
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ตองจัดทําหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ถือปฏิบัติรวมกันเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขต
พื้น ที่การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใชเปนขอมูลสรางความ มั่นใจเกี่ยวกับ
คุณภาพของผูเรียน พัฒ นาความกาวหนา ดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และคานิยมอันพึง
ประสงค ดังนั้น การวัดและประเมินผล จึงจําเปนตองใชเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติ
ให สอดคล องเหมาะสมกับ สาระการเรีย นรู กระบวนการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู เพื่ อ นํ าขอ มูล ไปใชเป น
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู รวมทั้งนําผลการประเมินรายปไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีทักษะและความรูดานการวัดผลประเมินผล
2.2 เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1. ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีทักษะและความรูดานการวัดผลประเมินผล รอยละ 80
3.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเฉลี่ย รอยละ 70
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีทักษะและความรูดานการวัดผลประเมินผล
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุมสาระการเรียนรู
3.2.3 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม

เตรียมการ
- ประชุมชี้แจงผูที่เกี่ยวของ/วางแผนการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
จัดกิจกรรมดําเนินการวัดและประเมินผลตาม
เนื้อหาสาระของหลักสูตร
- การวัดผลตามสภาพจริง
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- กิจกรรมการประเมินผลระหวางเรียน
- กิจกรรมการสอนซอมเสริม
- กิจกรรมวัดผลปลายภาคเรียน
สรุป/รายงานผล
- เก็บรวบรวมขอมูล/รายงานการประเมินโครงการ

1

2

3

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565

นางสาวเบญจพร/
คณะครู

กันยายน 2565

นางสาวเบญจพร

5. งบประมาณ งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
5.1

กิจกรรม/รายการ
งานวัดและประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(1,2,3,4)
1

6.1 เชิงปริมาณ
1. ครู โ รงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพทุ ก คนมี ทั ก ษะและ
ความรูดานการวัดผลประเมินผล รอยละ 80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเฉลี่ย รอย
ละ 70
6.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

คาวัสดุ
10,000
10,000

รวม
10,000
10,000

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

การสังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีทักษะและความรูดานการวัดผลประเมิน
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสูงขึ้น
7.3 ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเบญจพร สวนเพชร)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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กิจกรรมวัดผลประเมินผล
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
กํ าหนดกิ จ กรรม เนื้ อ หา สื่ อ การ
เลือกเครื่องมือวัดและประเมินผลให
วางแผนและปรับปรุงดานการเรียน
เรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รพะราช ค รอบ ค ลุ ม แล ะเห ม าะ ส มกั บ สิ่ ง ที่ การสอนใหมีผ ลสัมฤทธิ์สูง ขึ้น และให
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ การวัดและ ตองการวัดตามมาตรฐานการศึกษาของ ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการศึกษาตอได
ประเมินผลไดเหมาะสม
ชาแตละชวงชั้น
สูงขึ้น
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
รูการวัดผลประเมินผลอยางครอบคลุมและรอบดานทุ ก
มีค วามรับผิดชอบ ขยันเสียสละเวลา มีค วามอดทน
สาระวิ ช าและวางแผนการจั ด กิ จ กรรมในทุ ก ขั้ น ตอนตาม เมตตาตอผูเรียน
หลักสูตรกําหนด
นักเรียน
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
มี ค วามสามารถในการประเมิ น ผล
เลื อ กสรรหาอุ ป กรณ การเรี ย นที่
วางแผนในการเรียนและทํากิจกรรม
การเรี ย นทุ ก สาระวิ ช าเมื่ อ สิ้ น สุ ด การ หลากหลาย และผ า นการวั ด ผล ที่กําหนดไวไดสําเร็จ พรอมนําความรู
เรียนไดตามสถานศึกษากําหนดได
ประเมินผลทุกรายวิชา
ไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- รูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทเรียน
- มีความรับผิดชอบในการเรียนและการทํางาน
- รูเลือกการคิดอานเขียนอยางรอบคอบฝกการทํางานรวมกับ - มีความขยันมุงมั่นในการเรียน ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
ผูอื่น
- มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ความรู
(K)

วัตถุ
รูเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน
ทุกรายวิชาตามชวงชั้น

สังคม
รูจักการเรียนทํางาน
รวมกับผูอื่น

สิ่งแวดลอม

ทักษะ
(P )

เรียนรูตามขั้นตอนได
อยางถูกตอง

เรียนรูรวมกับผูอื่นได

ประเมินการเรียนให
สอดคลองตาม
สภาพแวดลอม

คานิยม
(A)

เห็นคุณคาของการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา

เห็นประโยชนของการ
เรียนตองมีการวัดผลใน
สถานศึกษา

รูคุณคาของความรูตางๆที่
เห็นคุณคาความสามัคคี
เรียนมาตองนําไปใชใน
เอื้อเฟอเผื่อแผ
ชีวิตประจําวัน

เรียนรูจากสภาพแวดลอม

วัฒนธรรม
รูความสามัคคี
เอื้อเฟอเผื่อแผ
รูความสามัคคี
เอื้อเฟอเผื่อแผ
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กิจกรรมที่ ๔
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางสาวจีรนันทร พิริยสถิต
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมีความจําเปนตองใชสื่อและนวัตกรรม เปนองคประกอบสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในแตละวิชาหรือแตละหนวยการเรียนรู โดยขั้นเตรียมการ
สอนผู ส อนต อ งศึ ก ษาค น คว า แหล ง ความรู ต า งๆ พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โรงเรี ย นเห็ น
ความสําคัญ จึงเน น ใหครูผูสอนผลิตสื่อการสอน และสง เสริมใหเกิดสื่อการสอนที่ดี ซึ่งจะเปน เครื่องมือให
ผูเรี ย นได ศึ ก ษาหาความรูไ ด ด วยตนเอง การผลิ ต สื่ อ การสอนที่ มี คุ ณ ภาพ จะทํ า ให ก ารเรีย นการสอนมี
ประสิท ธิภ าพดี ไปด วย และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนั กเรียน อีกทั้ ง เพื่อ รองรับ การประเมิ น
คุณภาพภายนอก
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหครูไดผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.2 เพื่อชวยใหครูผูสอนไดสอนตรงตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน
2.3 เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมไดหลายรูปแบบ
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.๑ ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคน ผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ
5 ชิ้น ไมนอยกวารอยละ 80
3.1.2 ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน สรางชิ้นงานชิ้นใหมอยาง
ตอเนื่องและเปนปจจุบัน ไมนอยกวารอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 ครู ส ามารถผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เรี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

1
2
3
4

กิจกรรม

เตรียมการ
-ประชุม/ชี้แจง/วางแผน
ดําเนินการ
- จัดทําทะเบียนสื่อ
- ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมการจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อ
และการใชสื่อการเรียนการสอน
ประเมินผล
- นักเรียนประเมินผลความพึงพอใจ
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –กันยายน 2565

นางสาวจีรนันทร/
คณะครู

กันยายน 2565

นักเรียน

กันยายน 2565

นางสาวจีรนันทร

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

เงินงบประมาณ
(1,๒,๓,4) คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1
1,000
1,000

ไตรมาสที่

กิจกรรม/รายการ

๑ จัดหาสื่อ /ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

6.1 เชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5
ชิ้นงาน
ชิ้นไมนอยกวารอยละ 80
2. ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน สรางชิ้นงานชิ้นใหมอยาง
ชิ้นงาน
ตอเนื่องและเปนปจจุบัน ไมนอยกวารอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู
- รายงานการจัดหาสื่อ /
ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการผลิตสื่อ
ผลิตสื่อและการใชสื่อ
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจมากกวารอย
- สอบถาม
ละ 80

รวม
1,000
1,000

เครื่องมือที่ใช
- แบบบันทึกการผลิตสื่อ
- แบบบันทึกการผลิตสื่อ
- แบบรายงานการกิจกรรม
การจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อและ
การใชสื่อการเรียนการสอน
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 ชิ้น
๗.2 ครูจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗.3 ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางสาวจีรนันทร พิริยสถิต )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน
ครู

ความพอประมาณ
- วิเคราะหเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรู
- ครูมีความรอบรู ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- วิเคราะหสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเวลา
วัย ความรู ความสามารถตามศักยภาพของผูเรียน
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนแหลงเรียนรู ทรัพยากร
ตางๆ ที่หาไดในทองถิ่นมาใชไดอยางเหมาะสม

ความมีเหตุผล
- เพื่อมุงใหการผลิตสื่อการเรียน
การสอน
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม
จุดประสงคที่ตั้งไวในแผน
- ใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคา

การมีภูมิคุมกันที่ดี
- มีการวางแผน บริหารจัดการอยางเปน
ระบบ อยางรอบคอบ
- จัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหา
- ครูมีทั กษะและประสบการณ ส อนใน
จัดทําสื่อการเรียนการสอน
- จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนในการ
จัดการเรียนรูใหเพียงพอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ใชหลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
- ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ขยัน หมั่นเพียร อดทน มีจิต
สาธารณะ
- มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและสวนรวม
- มีความตระหนักของการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนและคุมคา

เงื่อนไขความรู
- มีความรอบรูในหลักสูตร เนื้อหาสาระ ของการผลิตสื่อการเรียน
การสอน
- มีความรอบคอบในการวางแผน ของการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสมกับนักเรียน
- มีความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น การใชสื่อ วิทยาการเทคโนโลยี
เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การวัดผลการและเมินผล

ความพอประมาณ

- เรียนรูการใชสื่อการเรียนการสอนใน
ทองถิ่นที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชน
ประหยัดและคุมคา
- นักเรียนเรียนรูโดยสื่อการเรียนการสอน
เหมาะสมกับความรู ความสามารถตามวัย

เงื่อนไขความรู

นักเรียน
ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

- กระตุ น ให ผู เ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม - นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการ
สร างสรรค เกิ ดความเข าใจงา ยขึ้ น ใน สอน
การเรียนการสอน
- ปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการประหยัดและอด
ออม โดยนําสื่อการเรียนการสอนในทองถิ่น
มาใช

- มีความรู ความเขาใจมากขึ้น และนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีค วามรับ ผิดชอบ ความอดทน เพียรพยายาม รูจักประหยัด
และตรงตอเวลา

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน

วัตถุ
-มีความรูในการนําวัตถุดิบ
ความรู
ที่มีในทองถิ่นมาผลิตสื่อ
(K)
การเรียนการสอน
- มีทักษะการทํางานและ
ทักษะ
สามารถเลือกใชวัสดุ
(P)
อุปกรณไดถูก
- เห็นคุณคาของวัสดุ
อุปกรณโดยใชอยาง
คานิยม ประหยัดและคุมคา
(A) - มีเจตนคติที่ดีในการนํา
วัสดุอุปกรณในทองถิ่น มา
ใชใหเกิดประโยชน

สังคม
- แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
เพื่อนครูและภูมิปญญา
ทองถิ่น
- เรียนรูกระบวนการผลิต
สื่อการเรียนการสอน
-รูจักชวยเหลือแบงปน
- เกิดความรักสามัคคีใน
หมูคณะและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น

สิ่งแวดลอม
- มีความรูในการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณในทองถิ่นมาใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม
-ไดฝกทักษะการนําวัสดุใน
ทองถิ่นผลิตสื่อการเรียนการ
สอน
- ตระหนักในการใชทรัพยากร
ที่มีอยูอยางคุมคา

วัฒนธรรม
- การชวยเหลือเกื้อกูล
เอื้อเฟอแบงปน
- การชวยเหลือเกื้อกูล
เอื้อเฟอแบงปน

- ภาคภูมิใจในผลงานที่ทําได
จากวัสดุในทองถิ่น

31
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมหองสมุด
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3,4
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนให มี คุ ณ ภาพเป น เรื่ อ งที่ มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ มี
ความสําคัญ ตอการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งห องสมุดเปน องคประกอบสําคัญ เพื่ อสงเสริมให ครู
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอานรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถพัฒนา
ทักษะการอาน การเขียนใหถูกตองตามหลักการและรูเทาทันตอโลกปจจุบัน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความ
มุงมั่นที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห และดําเนินชีวิตไดอยางชาญฉลาด
และเปนสุขในสังคมโลกเทคโนโลยี ดังนั้นจึงไดจัดทํากิจกรรมหองสมุดขึ้นเพื่อพัฒ นาหองสมุดใหเปนแหลง
เรียนรูที่ใกลตัวนักเรียนมากที่สุด โดยมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทัน
ตอเหตุการณ นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู สืบคนขอมูลจากหองสมุดไดอยางหลากหลายวิธี เอื้อตอการ
เรียนรูตามหลักสูตร สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและเนนผูเรียนเปนสําคัญอีกดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสถานศึกษามีหองสมุดที่ใชเปนแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ผูเรียนเขาใชบริการในหองสมุด ไมนอยกวา รอยละ 75
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 หองสมุดมีหนังสือ ตํารา วารสาร วัสดุ สื่อเทคโนโลยี อยางเพียงพอ สามารถใชเปน
แหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1

2
3
4

เตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
-จัดกิจกรรมหองสมุดตามที่ไดวางแผนไว
-จัดเก็บรวบรวมขอมูล จดบันทึกสถิติตางๆ
ประเมินผล
- เก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาสรุปผล
สรุป/ รายงานผล
-รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการโรงเรียน

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565

น.ส.เบญจมาภรณ

กันยายน 2565
กันยายน 2565

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

กิจกรรม/รายการ

1 จัดกิจกรรมหองสมุด
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
คาใช
(1,2,3,4) คาตอบแทน
คาวัสดุ
สอย
1-4

-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1.ผูเรียนเขาใชบริการในหองสมุด ไมนอยกวา รอยละ 75
6.2 เชิงคุณภาพ
1. หองสมุดมีหนังสือ ตํารา วารสาร วัสดุ สื่อเทคโนโลยี
อยางเพียงพอ สามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

วิธีการดําเนินการ
1.บันทึกสถิติการเขาใชบริการ
หองสมุด

รวม

20,000
20,000

20,000
20,000
เครื่องมือที่ใช

1. แบบบันทึกสถิติการ
เขาใชบริการหองสมุด
2. ภาพถาย

1. จัดทําทะเบียนหนังสือหองสมุด 1. แบบบันทึกทะเบียน
2. ถายภาพการใชบริการ
หนังสือหองสมุด
หองสมุด
2. ภาพถายการใชบริการ
หองสมุด

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษามีหองสมุดที่มีหนังสือ ตํารา วารสาร วัสดุ สื่อเทคโนโลยี ฯลฯ อยางเพียงพอ
สามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 นักเรียนเห็นความสําคัญของการอานและมีนิสัยรักการอานจากการทํากิจกรรมตางๆของ
หองสมุด
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหองสมุด
ครู
ความพอประมาณ

- กําหนดกิจกรรมทีจ่ ัดในหองสมุด ไดอยาง
เหมาะสม
- จัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุ อุปกรณตางๆไวให
เพียงพอกับความตองการ

ความมีเหตุผล

- เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนใน
โรงเรียน
- ตองการใหนักเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

เงื่อนไขความรู

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- วางแผนการจัดกิจกรรมของ
หองสมุดอยางเหมาะสม
- กําหนดเวลาในการใชบริการ
หองสมุดอยางเหมาะสม

เงื่อนไขคุณธรรม

- รูหลักของการจัดการและบริหารงานหองสมุด
- รูจักบทบาทหนาที่ของบรรณารักษ

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันและอดทน

นักเรียน
ความพอประมาณ

- เลื อ กใช บ ริ ก ารและเข า ร ว มกิ จ กรรม
ตางๆของหองสมุดตามที่ตนเองสนใจ
- เข า ใช บ ริ ก ารห องสมุ ด ตามเวลาที่
กําหนด

เงื่อนไขความรู

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- นั ก เรี ย นมี โ อกาสศึ ก ษา ค น คว า หา - นักเรียนสามารถวางแผนการใชบริการ
ความรูไดตลอดเวลา
หองสมุดไดอยางเหมาะสม
- นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในการเขาใช - นั ก เรี ย นสามารถร ว มกิ จ กรรมของ
บริการหองสมุด
หองสมุดไดอยาง

- รูจักหองสมุดประเภทตางๆ
- รูจักมารยาทของการเขาใชบริการหองสมุด
- รูวิธีปฏิบัติตนใหเหมาะสมในการเขาใชบริการหองสมุด

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีมารยาท
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีความเกรงใจผูอื่น
- มีวินัย เคารพกฎ กติกาตางๆ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู
(K)

รูความเปนมาของ
หองสมุด

รูถึงความสามารถในการ
อยูรวมกับผูอื่น

ทักษะ
(P)

ทํากิจกรรมตางๆของ
หองสมุดไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม
เห็นคุณคาและ
ประโยชนของหองสมุด

ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ
เอื้อเฟอ
เห็นประโยชนของการมี
ความสามัคคีในการ
ทํางานทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่น

คานิยม
(A)

รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
เหมาะสมในการเขาใช
เขาใชบริการหองสมุด
ใชวัสดุและอุปกรณใน
การทํากิจกรรมอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลูกฝงความประหยัด
และการใชประโยชน
ของหนังสือตางๆอยาง
คุมคา ไมทําลาย

รูจักกิจกรรมที่ควรทําใน
หองสมุด
เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน
ฝกการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
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กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวเมธาวี เสือสงา
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓0 กันยายน ๒๕๖5
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 22 – มาตรา 30 สรุปไดวาใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู เนนความสําคัญทั้ง
ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝก ทัก ษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ และการประยุกต ความรูม าใช เพื่ อ
ปองกันและแกไขปญ หา จัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่ พัฒ นากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศั กยภาพ นอกจากนี้กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลัก เกณฑ และวิธีการประกัน คุณ ภาพการศึกษา
พ.ศ.2553 ขอ 14 (2) (4) (8)ระบุใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทํา ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และ
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอยางตอเนื่อง
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงไดจัดทํากิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เพื่อใชในการเรียนการสอน
สง เสริ ม ให ผู เรี ยนเกิ ด การเรีย นรู ไ ด อ ยา งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ จัด สภาพแวดล อ มที่ เอื้อ อํ า นวยต อการเรีย นรู
เนื่องจากบรรยากาศที่ดี อบอุน ปลอดภัย สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูและ
เรียนรูไดดีขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ใ นโรงเรี ย นให มี ชี วิ ต และส ง เสริ ม กระตุ น ให นั ก เรี ย นได ทุ ก เวลา
ทุกสถานที่
2.2 เพื่ อ ส ง เสริ ม การใช แ หล ง เรี ย นรู ป ระกอบการจั ด การเรี ย นรู ทุ ก กลุ ม สาระและเพื่ อ ส ง เสริ ม
การใชแหลงเรียนรูที่มีอยูแลวใหเกิดคุณคาตอการเรียนรูอยางแทจริง
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 พัฒ นาและปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหมีทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมนอย
กวา รอยละ 70
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3.1.2 มีการเขาใชแหลงเรียนรูประกอบการจัดการเรียนรู ไมนอยกวา รอยละ 70
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสําหรับใชในการจัดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจในการใชแหลงเรียนรูสําหรับการเรียนรูในโรงเรียน
รอยละ 80
๔. กิจกรรมการดําเนินงาน

ที่
๑

๒

๓

กิจกรรม

เตรียมการ
- เสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
- วางแผนการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
- จัดทําเอกสารหรือกิจกรรมแหลงเรียนรูตาง ๆ
- ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๖4

ผูอํานวยการ
นางสาวเมธาวี

พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน ๒๕๖5

นางสาวเมธาวี

กันยายน ๒๕๖5

นางสาวเมธาวี

๕. งบประมาณ งบประมาณ 5,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ที่
กิจกรรม/รายการ
(1,๒,๓,4) คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1 ประชุมชี้แจงรับทราบนโยบายการ
1
ดําเนินงาน
2. ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
2-3
3,000
3. จัดทําเอกสารหรือกิจกรรมแหลง
2-3
2,000
เรียนรูต าง ๆ
4. สรุป รายงานผล
4
รวมทั้งสิ้น
5,000

๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ
๑. พัฒ นาและปรับปรุงแหลง เรียนรูภ ายในโรงเรียนใหมี
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมนอยกวา รอยละ 70
2. มีการเขาใชแหลงเรียนรูประกอบการจัดการเรียนรู ไม
นอยกวา รอยละ 70
๖.๒ เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
สําหรับใชในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจในการใชแหลง
เรียนรูสําหรับการเรียนรูในโรงเรียน รอยละ 80

วิธีการดําเนิน

รวม
3,000
2,000
5,000

เครื่องมือที่ใช

1.สํารวจ

1.แบบสํารวจ

2.บันทึกการใชแหลงเรียนรู

2.บันทึกการใชแหลงเรียนรู

1. สํารวจ

1.แบบสํารวจ

2.ประเมินความพึงพอใจ

2.แบบประเมินความพึงพอใจ

36
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.1 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ
๗.2 นักเรียนไดความรูและประสบการณจากแหลงเรียนรูจริง
๗.3 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันและการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตอไป
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเมธาวี เสือสงา)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษา
ครู

ความพอประมาณ

- จั ดกิ จก รรม แห ล งเรี ย น รู ภ ายใน
สถานศึกษาไดตรงตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรม
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด

ความมีเหตุผล

- สง เสริมใหนั กเรียนใช ประโยชนจ าก
แหลงเรียนรูตางๆอยางสม่ําเสมอ
- พั ฒ นาแหล ง เรีย นรู ในโรงเรี ย นให มี
ชีวิตและนําสง เสริมกระตุนใหนักเรียน
ไดทุกเวลา ทุกสถานที่

เงื่อนไขความรู

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
วัตถุประสงค
- ครู เ ตรี ย มความพร อ มแหล ง เรี ย นรู
ประกอบการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ
ที่หลากหลาย

เงื่อนไขคุณธรรม

- รูจักพัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ครบทุกสาระการ
เรียนรู

- สงเสริมกระตุนใหนักเรียนไดใชแหลงเรียนรูทุกเวลา ทุก
สถานที่

นักเรียน
ความพอประมาณ

- รูจักใชแหลงเรียนรูใหเหมาะสม

กับเวลาและสถานที่

เงื่อนไขความรู

- รูวิธีการใชประโยชนจากแหลงเรียนรู

ความมีเหตุผล

- นักเรียนไดความรูและประสบการณ

จากแหลงเรียนรูจริง

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- นักเรียนสามารถใชประโยชนแหลงเรียนรู

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความกระตือรือรนในการใชแหลงเรียนรูใหเปนประโยชน
- นักเรียนมีความรูและมีประสบการณในการศึกษาจากแหลง

เรียนรู

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู นักเรียนรูวิธีใชแหลงเรียนรู รูถึงวิธีการใชแหลง
เรียนรูรวมกับผูอื่น
(K) ใหเกิดประโยชน

รูจักใชแหลงเรียนรูโดย
รักษาสิ่งแวดลอมใหคง
อยู
ทักษะ นักเรียนสามารถฝากเงินได ใชแหลงเรียนรูรวมกับ ใชแหลงเรียนรูโดย
ผูอื่นได
รักษาสิ่งแวดลอมใหคง
(P) ตามเปาหมาย
อยู
คานิยม เห็นคุณคาของการออมเงิน เห็นประโยชนของการใช เห็นประโยชนจาก
แหลงเรียนรูรวมกับผูอื่น แหลงเรียนรูโดยรักษา
(A)
สิ่งแวดลอมใหคงอยู

รูวิธีเอื้อเฟอและแบงปนซึ่ง
กันและกัน
เอื้อเฟอและแบงปนซึ่งกัน
และกัน
เห็นคุณคาของการเอื้อเฟอ
และแบงปนซึ่งกันและกัน
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กิจกรรมที่ 7
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหอานคลอง เขียนคลอง
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางสาวนันทิญา มากตามเครือ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2563) โดยกําหนดระยะ
เรงดวนของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ปการศึกษา 2558) ในขอที่
1 วาเด็กจบ ป. 1 ตองอานออกเขียนไดและตองมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม
ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานวิชาการใหอานออก เขียน
ได ขึ้ น เพื่ อ เป น ก ารสน อ งน โยบายดั ง กล า วของคณ ะก รรมก ารน โยบายและพั ฒ น าการศึ ก ษ า
กระทรวงศึก ษาธิ การ และเพื่ อพั ฒ นาให นั ก เรีย นของโรงเรีย นโรตารี่ กรุ ง เทพตั้ ง แต ระดับ ชั้ น ป.1 – ม.3
มีความสามารถในการอานออกและเขียนได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 สามารถอานออกเขียนได และ
อานคลอง เขียนคลอง
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับ ชั้น ป.1 – ม.3 สามารถอานออก
เขียนได คิดเปนรอยละ 100
3.1.2 นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้ง แตระดับชั้น ป.1 – ม.3 สามารถอานคลอง
เขียนคลองได คิดเปนรอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome)
3.2.1 นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 มีความสามารถในการ
อานออก เขียนได
3.2.2 นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 มีความสามารถในการ
อานคลอง เขียนคลองได
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแบบฝกทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
พฤศจิกายน 2564
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในการสรางแบบฝกทักษะการ
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน
อาน
2565
- จัดทําแบบฝกทักษะการอาน
๑.๓ ขั้นประเมินผล
มิถุนายน 2565 - กันยายน
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
2565
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย
2.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
พฤศจิกายน 2564
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2.2 ขั้นดําเนินการ
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน
- ชี้แจงวิธีการคัดลายมือ
2565
- ดําเนินใหนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 การคัดลายมือ
2.3 ขั้นประเมินผล
มิถุนายน 2565 - กันยายน
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
2565
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 ภาษาไทยวันละคํา
1.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
พฤศจิกายน 2564
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นดําเนินการ
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในการสรางบัตรคํา
2565
- จัดนักเรียนนําเสนอภาษาไทยวันละคําทุกวัน
๑.๓ ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
มิถุนายน 2565 - กันยายน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2565
- รายงานผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการโรงเรียน
นางสาวนันทิญา

นางสาวนันทิญา

นางสาวนันทิญา

ผูอํานวยการโรงเรียน
นางสาวนันทิญา
นางสาวนันทิญา

นางสาวนันทิญา

ผูอํานวยการโรงเรียน
นางสาวนันทิญา
นางสาวนันทิญา

นางสาวนันทิญา
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5. งบประมาณงบประมาณ 5,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

5.1

กิจกรรมจัดทําแบบฝกทักษะการ
อานสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย
กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา
รวมทั้งสิ้น

5.2
5.3

๖.ดัชนีวัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(1,2,3,4)

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

รวม

คาวัสดุ

1

-

-

5,000

5,000

-

-

-

5,000

5,000

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 สามารถอานออก
เขียนได คิดเปนรอยละ 100
2. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 สามารถอานคลอง
เขียนคลองได คิดเปนรอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนของโรงเรียนโรตารีก่ รุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 มีความสามารถในการ
อานออก เขียนได
2. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3 มีความสามารถในการ
อานคลอง เขียนคลองได

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- สังเกต
- ทดสอบ

-แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

- สังเกต
- ทดสอบ

-แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนชั้น ป.1 – ม. 3 มีความสามารถในการอานออก เขียนไดและอานคลองเขียนคลอง
เปนไปตามยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวนันทิญา มากตามเครือ)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหอานคลอง เขียนคลอง
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ความพอประมาณ

- กํ า หนดกิ จ กรรมเพื่ อ ฝ ก ให นั ก เรี ย น - ตองการใหนักเรียนไดฝกการอานคลอง
อานคลอง เขียนคลองไดอยางเหมาะสม เขียนคลอง
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด
- ตองการใหมีการฝกทักษะการอานคลอง
เขียนคลอง จากกิจกรรมที่หลากหลาย

เงื่อนไขความรู

- รูวิธีการในการพัฒนาทักษะการอานคลอง เขียนคลอง
- รูจักกิจกรรมที่จะชวยพัฒนาทักษะการอานคลอง เขียนคลอง

- วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานคลอง เขียนคลองตามวัตถุประสงค
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการอานคลอง เขียนคลอง
ใหพรอมกอนการจัดกิจกรรม
- กําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันและอดทน
- มีความเมตตา

นักเรียน
ความพอประมาณ

- ทํากิจ กรรมเพื่ อพัฒ นาทักษะการอาน
คลอง เขียนคลอง
- ทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการอานคลอง
เขียนคลองเสร็จทันเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- พัฒนาทักษะการอานคลอง เขียนคลอง - นั ก เรี ย นสามารถร ว มกิ จ กรรมและ
ไดเหมาะสมตามวัย
พัฒนาทักษะการอานคลอง เขียนคลอง
- พัฒนาทักษะการอานคลอง เขียนคลอง ไดถูกตองและเหมาะสม
ขอไดตามเปาหมาย

- รูจักคําศัพทที่ใชในการพัฒนาทักษะการอานคลอง เขียน
คลอง
- รูวิธีการพัฒนาทักษะการอานคลอง เขียนคลอง

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีระเบียบวินัย
- มีความอดทน

เงื่อนไขคุณธรรม

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

รูเนื้อหาและคําศัพทใน
การพัฒนาทักษะการ
อานคลอง เขียนคลอง
ฝกทักษะในการอาน
คลอง เขียนคลองได
อยางถูกตอง
เหมาะสม
เห็นคุณคาของการอาน
ออก เขียนได

รูถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นและ
การฝกฝนตนเอง
ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ
เอื้อเฟอ

รูจักวิธีการปฏิบัติตนใน
การพัฒนาทักษะการ
อานคลอง เขียนคลอง
ใชวัสดุและอุปกรณใน
การฝกทักษะอยาง
ประหยัดและคุมคา

เห็นประโยชนของการฝก ปลูกฝงความประหยัด
ทักษะเพื่อพัฒนาการอาน และการใชสิ่งของตางๆ
คลอง เขียนคลอง
อยางคุมคา

รูจักกิจกรรมที่ควรทําเพื่อ
พัฒนาทักษะการอานคลอง
เขียนคลอง
เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน
ฝกทักษะเพื่อพัฒนาการ
อานคลอง เขียนคลอง
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กิจกรรมที่ 8

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวนภาพรรณ เกิดพันธ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นคอนขางรวดเร็วและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต
เปน อยางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญ ในการพัฒ นาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการ
สื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนใหกับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลักสวนหนึ่ง ของปญ หา
คุณ ภาพการศึ กษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในป จจุบั นเป นระบบที่ไ มเอื้อ ตอการสรางความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหง ศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งมีผลทําใหการเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเนนการจดจําเนื้อหามากกวา การเรียน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางแทจริง อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน กําลังประสบ
ปญหาในดานคุณภาพของนักเรียนปรากฏอยูในหลายพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือครูไมครบชั้น ไมครบ
สาระการเรียนรู ครูมีประสบการณหรือทักษะการจัดการเรียนรูนอย ขาดสื่ออุปกรณที่ทันสมัยและการเขาถึงได
ลําบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจาย ไม
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคา และการแกปญหาตาง ๆ ก็ทําไดในวงจํากัด ดวยสภาพปญหาดังกลาว
ขางตน ผนวกกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่ เกิดขึ้น อยางรวดเร็ว จึง เปนโอกาสในการ
พัฒ นาคุณภาพทางการศึกษาที่จะนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสราง ความเขมแข็งหรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ดําเนินงานเรงดวนเพื่อแกปญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ของครูอยางครบถวน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน กระบวนการสราง
ความรู จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณที่จําเปนในการจัดเรียนการสอน อันจะเปนการ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับ นักเรียน
ทุกคน
จากความสําคัญ และเหตุ ผลดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูที่ทันสมัย ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สรา งเครื อ ข ายการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ในการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ไ ด อ ย า ง
กวางขวางและทั่วถึง อันจะเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ใหมีความรูและทักษะในการนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ใหสามารถจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้ น นั กเรีย นสามารถศึก ษาเรียนรูดว ยเทคโนโลยี การศึ กษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (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
ที่
กิจกรรม
1.
2.
3.

ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ขั้นประเมินผล
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวนภาพรรณ

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 นางสาวนภาพรรณ
กันยายน 2565

นางสาวนภาพรรณ

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

กิจกรรม/รายการ

1 จัดการเรียนรูดวยการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
2,3

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

-

คาวัสดุ

รวม

65,000

65,000

65,000

65,000
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

6.1 เชิงปริมาณ
1. คุณ ครูทุ กคนไดมีการใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน การสอบถามการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูร อยละ 80
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู
6.3 เชิงคุณภาพ
1. ครู ผู ส อนสามารถใช เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า น การสังเกต
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรู
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอย การแสดงความพึงพอใจ
กวารอยละ 80

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถามการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู
แบบการสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในการ
จัด การเรีย นการสอน ตามแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาด ว ย เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
7.2 นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สําหรับการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
7.3 ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวนภาพรรณ เกิดพันธ)
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ครู
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ - เลือกใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให
ตางๆ ใหเพียงพอ
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนและ
ลักษณะของผูเ รียน
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู

- มีการวางแผนการทํากิจกรรม

เงื่อนไขคุณธรรม

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถนําเทคโนโลยี - ครูมีคุณธรรมจริยธรรม
สารสนเทศไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

นักเรียน
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- เรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) - กระตุ น ให ผู เ รี ย นมี ค วามคิ ดริ เ ริ่ ม - นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการ
- นักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางสรรค เกิดความเขาใจงายขึ้นในการ สอน
เรียนการสอน
(DLIT)เหมาะสมกับความรู ความสามารถ
ตามวัย

เงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

- นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูดวยเทคโนโลยีการศึกษา
- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
วัตถุ
สังคม
ครูและนักเรียนรู
รูวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
รูจักเลือกเครื่องมือ
รูว ิธีการใชเทคโนโลยี
ความรู
วิธีการใช เทคโนโลยี
รวมกับผูอื่น
อุปกรณตางๆ ในการทํา สารสนเทศในการจัดการ
สารสนเทศในการ
กิจกรรม
เรียนรู
(K)
จัดการเรียนรู
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ
นําอุปกรณตางๆ มาใช ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ทักษะ
ในการจัดการเรียนรู
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
ในการทํากิจกรรมอยาง การจัดการเรียนรูไดอยาง
(P)
เหมาะสม
เหมาะสม
ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นประโยชนของความ ปลูกฝงการใชสงิ่ ของ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยม
ของเทคโนโลยี
สามัคคีในการปฏิบัติ
อยางเหมาะสมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
(A)
สารสนเทศ
กิจกรรมรวมกับผูอื่น
คุมคา
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กิจกรรมที่ 9
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2, 3
ตอเนื่อง
วาที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน ภิญโญสิริพันธุ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรั ฐ บาล การขั บ เคลื่ อ นทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสู อ าเซี ย นในป
พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาเปนมีหนาที่ในการเตรียมบุคลากรของชาติใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยสถานศึกษาทุกแหงมีหนาที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขันในระดับอาเซียนและนานาชาติ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีหนาที่ในการเตรียมความพรอมนักเรียน
เพื่อการเขาสูอาเซียน จึงมีความจําเปน ในการพัฒ นาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึง ไดจัดทํา
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้น
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือการเรียนรู
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
การฟง พูด อาน และเขียน
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับตนอยางเพียงพอเพื่อ
การติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
๑. ขั้นเตรียมการ
๑.๑ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
๑.๒ มอบหมายงานและแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ขั้นดําเนินการ
๒. ๒.๑ จัดกิจกรรมฝกทักษะทางภาษาอังกฤษและโดยใชเวลา
ประมาณ๕นาทีหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ
๓. ขั้นตรวจสอบ
รายงานความกาวหนากิจกรรมโครงการ/ปญหาและอุปสรรค
๔. ขั้นประเมินผล
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2564

วาที่ ร.ต.หญิง
จุฑารัตน
ภิญโญสิริพันธุ

กันยายน 2565
กันยายน 2565

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

กิจกรรม/รายการ

1. ขั้นเตรียมการ ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม มอบหมายงานและแตงตั้ง
2. การดํานเนินการจัดกิจกรรม ฝก
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
3. ตรวจสอบความกาวหนากิจกรรม
4. สรุปรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน
คาใชสอย
-

คาวัสดุ
-

รวม
-

1-3

-

-

5,000

5,000

2
4

-

-

-

5,000

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคน เขารวม
กิจกรรม รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการเรียนในโรงเรียน

วิธีการดําเนิน
1.การสังเกต
1. การสํารวจ / แบบสัมภาษณ
2.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. การประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอน

เครื่องมือทีใ่ ช
1.แบบสังเกตความสนใจในการ
เรียนภาษาตางประเทศของนักเรียน
1. แบบสัมภาษณนักเรียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั ก เรี ย นโรงเรี ย นโรตารี่ ก รุง เทพ มี ทั ก ษะในการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การเรี ย นการสอนการ
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันได
2. นักเรียนเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร สามารถใชภาษาอังกฤษได
อยางถูกตอง เหมาะสม คลองแคลว และมีความมั่นใจในตนเอง

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(วาที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน ภิญโญสิริพันธุ)
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ความพอประมาณ

- กํ า หนดกิ จ กรรมเพื่ อ ฝ ก ให นั ก เรี ย น - ตองการใหนักเรียนไดฝกการสื่อสาร
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม ภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด
- ตองการใหมีการฝกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมที่หลากหลาย

เงื่อนไขความรู

- รูวิธีการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- รูจักกิจกรรมที่จะชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ความพอประมาณ

- ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
-ทํ ากิ จ ก รร ม พั ฒ น าทั ก ษ ะ สื่ อ ส าร
ภาษาอังกฤษเสร็จทันเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู

-วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
-เตรียมวัส ดุ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
สื่อ สารภาษาอัง กฤษให พ รอ มก อ นการจั ด
กิจกรรม
-กําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม

เงื่อนไขคุณธรรม

-มีความรับผิดชอบ
-มีความขยันและอดทน
-มีความเมตตา

นักเรียน
ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได - นั ก เรี ย นสามารถร ว มกิ จ กรรมและ
เหมาะสมตามวัย
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได
-พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได ถูกตองและเหมาะสม
ตามเปาหมาย

- รูจักคําศัพทที่ใชในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- รูวิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

-มีความรับผิดชอบ
-มีความขยันหมั่นเพียร
-มีระเบียบวินัย
-มีความอดทน

เงื่อนไขคุณธรรม

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

รูเนื้อหาและคําศัพทใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ฝกทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม
เห็นคุณคาของการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

รูถึงความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นและ
การฝกฝนตนเอง
ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ
เอื้อเฟอ
เห็นประโยชนของการฝก
ทักษะเพื่อพัฒนาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

รูจักวิธีการปฏิบัติตนใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ใชวัสดุและอุปกรณใน
การฝกทักษะอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลูกฝงความประหยัด
และการใชสิ่งของตางๆ
อยางคุมคา

รูจักกิจกรรมที่ควรทําเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน
ฝกทักษะเพื่อพัฒนาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
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กิจกรรมที่ 10
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

กิจกรรมการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2, 3
ตอเนื่อง
นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
จากจุดเนนการพัฒนาผูเรียน ที่เนนใหนักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนสนุกกับการ
เรียน และ เพิ่มพูนความรูความเขาใจ ซึ่งจุดเนนของการปฏิรูปการเรียนรูที่ครูตองมีการพัฒ นาสิ่งที่จะชวยให
การจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนดวยวิธีการการเรียนการสอนที่หลากหลาย สิ่ง ที่จะชวยให
กระบวนการเรียนรูประสบผลสําเร็จไดดี คือ ครูตองใชสื่อการสอนประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อ
สงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น และมีการเรียนรูไ ดงายขึ้นและรวดเร็วขึ้น จะชวยให
นักเรียนมีการพัฒ นาศักยภาพในดานการคิดวิเคราะหและมีการสังเคราะห ความคิดรวบยอดในการเรียนรูทุก
กลุมสาระอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการนับวาเปนแหลง ที่ผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ไดปฏิบัติดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียน พั ฒ นาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการเรียนรูตามศักยภาพ และสง เสริมการจัดบรรยากาศ สิ่ง แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ครู
ผูรับผิดชอบจึงตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในการเรียนการ
สอนในหองปฏิบัติการ จึงมีความตองการที่จะมุงเนนพัฒนาอุปกรณของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น เพื่อเปนการสงเสริม
และยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรใหมีความกาวหนาและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น อยางรวดเร็วในป จจุบัน จึง ตองทําการเปลี่ย นแปลงและปรับปรุงระบบไฟฟ า ระบบเครือขาย และ
อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและให เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น เพื่ อ ให เกิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและสามารถใชงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อใหหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีอุปกรณการเรียนการสอนครบตามความตองการของผูใชงาน
2.3 เพื่อใหผูเรียนไดใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการพัฒนาความรูตามหลักสูตรและสรางสรรค
ผลงาน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output
3.1.1 นั กเรียนรอยละ 100 ไดใชหอ งปฏิบั ติการคอมพิวเตอรในการพั ฒ นาความรูต าม
หลักสูตรและสรางสรรคผลงาน
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3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 ผูเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและสามารถใชงานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 90
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งจอโทรทัศน
1.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นดําเนินการ
- ติดตั้งจอโทรทัศน
1.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร
2.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร
2.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564

ผูรับผิดชอบ
นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน
ผูอํานวยการโรงเรียน

ธันวาคม 2564 – กันยายน นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน
2565
กันยายน 2565

ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564

นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน

นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน
ผูอํานวยการโรงเรียน

ธันวาคม 2564 – กันยายน นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน
2565
กันยายน 2565

นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน

๕. งบประมาณ งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
๑
๒

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑ ติดตั้งจอโทรทัศน
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(๑,๒,๓,๔)
๒-๔
๒-๔

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
40,๐๐๐
10,๐๐๐
5๐,๐๐๐

คาวัสดุ
-

รวม
40,๐๐๐
10,๐๐๐
5๐,๐๐๐
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๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในการพัฒนาความรูตามหลักสูตรและสรางสรรคผลงาน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เอื้ออํานวยตอการ
เรียนรูและสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
๒. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ ๙๐

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

บันทึกการใชหองปฏิบัติการ แบบบันทึกการใช
คอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
การสังเกต

แบบสังเกต

การแสดงความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สภาพแวดลอมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีความปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
7.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีอุปกรณการเรียนการสอนครบตามความตองการของผูใชงาน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ครู
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- จัด เตรี ยมเครื่องมื อ วัส ดุอุ ป กรณ - เลือกใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให - มี ก ารวางแผนการการใช สื่ อ ใน
ตางๆ ใหเพียงพอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน
และลักษณะของผูเรียน
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

- ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรีย น สามารถนํ า - มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอ
เทคโนโลยีส ารสนเทศไปประยุกตใชในการจัดการเรียน ศิษย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา และมีวินัยในตนเองปฏิบัติ
การสอน
ตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- มี ค วามรู ค วามเข า ใจในการใช - เลือกใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได - มีการวางแผนการใชสื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
อยางเหมาะสม
สารสนเทศในการเรียน
ไดเหมาะสมกับตามศักยภาพของ
แตละคน

เงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

- สามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒ นาความรูตามหลักสูตร - มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือแบงปน
และสรางสรรคผลงาน
มีค วามเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู ครูและนักเรียนรู
(K) วิธีการใช เทคโนโลยี

รูวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
รวมกับผูอื่น

รูจักเลือกเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ในการทํา
กิจกรรม

รูวิธีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู

ทักษะ
(P)

ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข

นําอุปกรณตางๆ มาใชใน
การทํากิจกรรมอยาง
เหมาะสม
ปลูกฝงการใชสงิ่ ของ
อยางเหมาะสมและ
คุมคา

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรูได
อยางเหมาะสม
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู

คานิยม ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นประโยชนของความ
(A) ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามัคคีในการปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับผูอื่น
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กิจกรรมที่ 11
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางสาวศิวพร บุญแท
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒ นาการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ซึ่ง เปน แผนระยะยาว 20 ป เปนแผนแมบ ท
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒ นาการศึกษาในชวงระยะดังกลาว เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา จึงไดวางเปาหมายไว 2 ดาน ไดแกเปาหมายดานผูเรียน
(Learner Aspirations) และเป า หมายด า นการจั ด การศึ ก ษา(Aspirations) ซึ่ ง เป าหมายด านผู เรี ย นนั้ น มุ ง
พัฒนาใหผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรณที่ 21 โดยทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญและ
จําเปนอยางมากคือ ทักษะการคิดเลขเปน (Arithmetics)
ในการนี้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตรขึ้น เพื่อสนองนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติดังกลาว และเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดฝก
และมีทักษะการคิดเลขเปน โดยการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีความสามารถในการคิดเลขเปน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตชั้น ป.1 – ม.3 มีทักษะการคิดเลขเปน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตชั้น ป.1 – ม.3 รอยละ 100 มีทักษะการคิด
เลขเปน
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (outcome)
3.2.1 นั ก เรีย นโรงเรี ย นโรตารี่ก รุ ง เทพตั้ ง แต ร ะดั บ ชั้ น ป.1 – ม.3 มี ค วามพึ ง พอใจต อ
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร ระดับมากขึ้นไปไมนอยกวารอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแบบฝกทักษะการคิดเลขเปนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3
ขั้นเตรียมการ
ผูอํานวยการโรงเรียน
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
นางสาวกรนันท
1.1 - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
พฤศจิกายน 2564
นางสาวศิวพร
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
นางสาวนภาพรรณ
นางสาวจีรนันท
ขั้นดําเนินการ
นางสาวกรนันท
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในการสรางแบบฝกทักษะ
นางสาวศิวพร
1.2
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
คิดเลขเปน
นางสาวนภาพรรณ
- จัดทําแบบฝกทักษะคิดเลขเปน
นางสาวจีรนันท
ขั้นประเมินผล
นางสาวกรนันท
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
นางสาวศิวพร
๑.๓
มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
นางสาวนภาพรรณ
- รายงานผลการดําเนินงาน
นางสาวจีรนันท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนานักเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิดเลขเปนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3
ขั้นเตรียมการ
ผูอํานวยการโรงเรียน
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
นางสาวกรนันท
2.1 - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
พฤศจิกายน 2564
นางสาวศิวพร
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
นางสาวนภาพรรณ
นางสาวจีรนันท
ขั้นดําเนินการ
- ชี้แจงวิธีการในการใชแบบฝกทักษะคิดเลขเปน
นางสาวกรนันท
นางสาวศิวพร
- นําแบบฝกทักษะคิดเลขเปนไปใชกับนักเรียน
2.2
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
- ประกาศคะแนนการทําแบบฝกทักษะคิดเลขเปน
นางสาวนภาพรรณ
และมอบรางวัลใหนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด
นางสาวจีรนันท
ระดับชั้นละ 3 รางวัล / เดือน
ขั้นประเมินผล
นางสาวกรนันท
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
นางสาวศิวพร
2.3
มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
นางสาวนภาพรรณ
- รายงานผลการดําเนินงาน
นางสาวจีรนันท

5. งบประมาณงบประมาณ 20,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 1 จัดทําแบบฝกทักษะคิดเลข
5.1 เปนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 - มัธยมศึกษาปที่ 3
กิจกรรมพัฒนานักเรียนดวยแบบฝก
5.2 ทักษะคิดเลขเปนเปนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,2,3,4)

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

1

-

-

14,000

14,000

1,2,3,4

-

-

6,000

6,000

-

-

20,000

20,000
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๖. ดัชนีวัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3
มีทักษะการคิดเลขเปน คิดเปนรอยละ 100
6.4 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.3
มีความพึงพอใจตอกิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร ระดับ
มากขึ้นไปไมนอยกวารอยละ 80

วิธีการดําเนิน
- สังเกต
- ตรวจแบบฝกทักษะ
- สังเกต
- สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช
- แบบฝ ก ทั ก ษะ การคิ ด เลข
เปนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนชั้น ป.1 – ม. 3 มีทักษะการคิดเลขเปนตามเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations)
ของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวศิวพร บุญแท)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ความพอประมาณ

- กําหนดกิจกรรมเพื่อฝกใหนักเรียนคิด - ต องการให นั ก เรีย นได ฝ กและมี ทั กษะ
เลขเปนคิดเลขเร็วไดอยางเหมาะสม
การคิดเลขเปน
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด
- ตองการใหนักเรียนมีทักษะการคิดเลข
เปน โดยฝกทําจากแบบฝกหัดที่มีความ
หลากหลาย และมีระดับความยากงาย
เหมาะสม เริ่มจากงายไปหายาก

เงื่อนไขความรู

- รูวิธีการในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน
- รูจักวิธีการจัดกิจกรรมที่จะชวยพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน

- วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเลขเปนตามวัตถุประสงค
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒ นาทั กษะการคิ ดเลขเปน ใหพ รอ ม
กอนการจัดกิจกรรม
- กําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมชัดเจน

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันและอดทน
- มีความเมตตา

นักเรียน
ความพอประมาณ

- ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลข
เปนได
- ทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเลข
เปนไดเสร็จทันเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู

ความมีเหตุผล

- พัฒนาทักษะการคิดเลขเปนไดเหมาะสม
ตามวัย
- พัฒนาทักษะการคิดเลขเปนไดตาม
เปาหมาย

- รูจักวิธีการที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน
- รูวิธีการพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีความซื่อสัตย
- มีความอดทน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
พัฒนาทักษะการคิดเลขเปนไดถูกตอง
และเหมาะสม

เงื่อนไขคุณธรรม

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

รูเทคนิคและวิธีการใน
การพัฒนาทักษะ
การคิดเลขเปน
ฝกเทคนิคและวิธีการ
ในการพัฒนาทักษะ
การคิดเลขเปนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
เห็นคุณคาของการฝก
เทคนิคและวิธีการใน
การพัฒนาทักษะการ
คิดเลขเปนได

รูถึงความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่น
และการฝกฝนตนเอง
ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ
เอื้อเฟอ

รูจักวิธีการปฏิบัติตนใน
การพัฒนาทักษะการคิด
เลขเปนได
ใชวัสดุและอุปกรณใน
การฝกทักษะอยาง
ประหยัดและคุมคา

เห็นประโยชนของการฝก ปลูกฝงความประหยัด
เทคนิคและวิธีการในการ และการใชสิ่งของตางๆ
พัฒนาทักษะการคิดเลข อยางคุมคา
เปนได

รูจักกิจกรรมที่ควรทําเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเลข
เปนได
เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกันและ
กัน
ฝกเทคนิคและวิธีการใน
การพัฒนาทักษะการคิด
เลขเปนได
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กิจกรรมที่ 12
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2
ใหม
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
การวิจัยเปนกระบวนการหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนกระบวนการคนหาความรูและแกปญหาอยางเปน
ระบบเชื่อถือไดที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูของครูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒ นาเต็ม
ตามศักยภาพของแตละบุคคล และกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นพรอม ๆ
กั บการสอนตามปกติ ของครู ซึ่ งการจั ดการเรี ยนการสอนจั กต องเป นไปตามหลั กสู ตรเพราะ หลั กสู ตร คื อ
แนวทางในการจัดการศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล ตาม
มาตรฐานหลั ก สู ตรแกนกลาง และความต องการของชุ มชนท อ งถิ่ น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั กสู ต รจึ งเป นการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมใหไดผลดียิ่งขึ้นทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมที่วางไว ซึ่งหลังจากที่ไดมีการนํา
หลักสูตรไปใชระยะหนึ่งแลวจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรูที่จําเปน
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาถึงความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เป น กระบวนการที่ ต อ งอาศั ย การทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ งและต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทําทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทําใหผูเรียนไดเพิ่มพูนประสบการณขึ้นมาใหม และพรอมที่จะนําประสบการณ และ
ความรูที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
ดังนั้น โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานตอการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
2.2 เพื่ อให ครู โ รงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพมี ทั กษะกระบวนการด านการวิ จั ย มี ความรู ความเข าใจ
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ ให โรงเรี ย นโรตารี่ก รุง เทพมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ เหมาะสมและสอดคล อ งกั บ ท อ งถิ่ น
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 รอยละ 80 ของครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความรู ความเขาใจมีความสามารถใน
การพัฒ นาหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
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3.1.2 รอยละ 80 ของครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวน
การดานการวิจัย และสามารถจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 ครู โรงเรียนโรตารี่กรุ ง เทพมีทั ก ษะและความรูด านการการวิ จัย การปรับ ปรุ ง และ
พัฒนาหลักสูตร
3.2.2 ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และมีค วามพึง
พอใจอยูในระดับมากขึ้นไป รอยละ 80

4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่

กิจกรรม

เตรียมการ
- ประชุมชี้แจงผูที่เกี่ยวของ/วางแผนการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
- จัดทําหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรูร วบรวม
หลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรูและนํามาจัดทํา
2
หลักสูตรสถาน
- ประเมินติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา
- จัดทําแบบประเมินหลักสูตร
ประเมินผล
- เก็บรวบรวมขอมูลประเมินผลกิจกรรม
3
- ประเมินผลกิจกรรม
- สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
1

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 กันยายน 2565

นางสาวกรนันท
กลิ่นสละ/คณะครู

มีนาคม 2565 - กันยายน
2565

นางสาวกรนันท
กลิ่นสละ/คณะครู

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
5.1

กิจกรรม/รายการ
งานวิจัย ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,2,3,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีความรู
ความ
เขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ สามารถจัดทํา
หลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูค รบ ทุกกลุมสาระการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่นและเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล รอยละ 80
2. ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
กระบวนการดานการวิจัย และสามารถจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของ
กลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระ การเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการวิจัย
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อยูในระดับมากขึ้นไป รอยละ 80

-

วิธีการดําเนิน

สังเกตการเขารวมกิจกรรม
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

รวม

คาวัสดุ
1,000

1,000

1,000

1,000

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา
- แบบรายงานการใช
หลักสูตรสถานศึกษา

สังเกตการดําเนินกิจกรรม รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ตามทักษะกระบวนการดาน
การวิจัย
สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึง
พอใจ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีทักษะกระบวนการดานการวิจัย มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตร และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ เหมาะสมและสอดคล องกับท องถิ่น เที ยบเคียง
มาตรฐานสากล
7.3 ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อยูใน
ระดับมากขึ้นไป รอยละ 80

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวกรนันท กลิ่นสละ)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนําทักษะ
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ นําผล
เมื่อนําหลักสูตรไปใชระยะหนึ่งแลว
ครูโรงเรียนโรตารีก่ รุงเทพ วางแผนการ
กระบวนการดานการวิจัย การปรับปรุง การประเมินการใชหลักสูตร รายงาน
และพัฒนาหลักสูตร มาวางจุดมุงหมาย การใชหลักสูตร และการวิจัยในใชเรียน วิจัย ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
การจัดเนื้อหาวิชา จัดการเรียนการสอน มาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการ
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยาง
การวัดผลประเมินผล และพัฒนาวิธีการ เรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล และมีทักษะ ยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
จัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
สารสนเทศ และทักษะการเรียนรูที่
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล อยาง การเรียนรูที่จําเปนของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
เหมาะสมและเพียงพอ
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีทักษะกระบวนการดาน
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสจุ ริต
การวิจัย มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนา มีความสามัคคีในหมูคณะ ขยัน อดทน เสียสละ มีน้ําใจ ตรง
หลักสูตร และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอเวลา มีความรักเมตตาตอผูเรียน และเพื่อนรวมงาน
นักเรียน
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูที่จําเปนของ
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
ของแตละบุคคล และมีทักษะการเรียนรู เขาถึงความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตาม
ที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
จุดมุงหมายของหลักสูตร
เหมาะสม
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตามเนื้อหาสาระของแตละกลุม
- ผูเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน และมุงมั่นในการเรียน
สาระการเรียนรูตามโครงสรางของหลักสูตร
- ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความกตัญู มี
- ผูเรียนมีสมรรถสําคัญของผูเรียน และมีทักษะการอาน คิด สัมมาคารวะ และมีความสามัคคีในหมูคณะ
วิเคราะห และเขียน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
- ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีจิตอาสา
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ความรู
(K)
ทักษะ
(P )
คานิยม
(A)

วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
รูเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร รูจักการเรียน การทํางาน เรียนรูจากสภาพแวดลอม
ทุกรายวิชาตามชวงชั้น
รวมกับผูอื่น
วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา
ใชเครื่องมือวิจัย ปรับปรุง
เรียนรูและทํางานรวมกับ หลักสูตร ตามหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตร ได
ผูอื่นได
แกนกลาง ฯ และบริบท
ถูกตองและเหมาะสม
ของสถานศึกษา
รูคุณคาของคุณคาของ
เห็นคุณคาของการวิจัย
เห็นประโยชนของ
กระบวนการวิจัย ปรับปรุง
การปรับปรุงและพัฒนา การวิจัย การปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร และ
หลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตร
นํามาใชในชีวิตประจําวัน

วัฒนธรรม
รูความสามัคคี
เอื้อเฟอเผื่อแผ
รูความสามัคคี
เอื้อเฟอเผื่อแผ
เห็นคุณคาความสามัคคี
เอื้อเฟอเผื่อแผ
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โครงการที่ 2
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูระดับปฐมวัย
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่1,2,3,4
ตอเนื่อง
นางปทมาพร สุขศรี
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 256๕

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เด็กจะตองไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย
อารมณ - จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางสมดุลตอเนื่องไปพรอมกันทุกดาน ประสบการณตางๆที่จัดให
จะเปนประสบการณตรงจากการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือทักษะการทดลองวิทยาศาสตรของโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทยที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย ความแตกตางระหวางบุคคล สังคมที่
เด็กอาศัยอยูและสง เสริมในดานคุณ ธรรมและจริยธรรมใหมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน และ
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูในระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูและผูปกครองนักเรียนรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได
2.2 เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กในระดับปฐมวัยได
2.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีประสบการณตรงทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียนได
2.4 เพื่อใหเด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการพรอมดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญา
อยูอยางมีความสุข
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 เด็กปฐมวัยมีสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายรอยละ 80
3.1.2 ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรปฐมวัยรอยละ 80

เพื่อนได

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการปฏิบัติกิจกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกับ

รอยละ 80

3.2.2 เด็ ก มี พั ฒ นาการพร อ มด า นร า งกาย อารมณ – จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ป ญ ญาที่ ดี
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2

3
4

กิจกรรม
เตรียมการโดยรวมประชุม วางแผนรวมกัน
ดําเนินการจัดกิจกรรม
-กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ
-กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
-กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครูผูปกครอง
-กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา
-กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
-กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน
-กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียน
การสอน
-กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย
-กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
คณะครูปฐมวัย

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565

คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565
กันยายน 2565

คณะครูปฐมวัย
นางปทมาพร

5. งบประมาณ งบประมาณ 121,380 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ
กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครูผปู กครอง
กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา
กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน
กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใชสื่อการ
เรียนการสอน
8 กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
9 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย
10 -กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
11 สรุป/รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

รวม

คาวัสดุ
8,000
5,000
20,000
5,000
15,000
4,380

8,000
5,000
20,000
5,000
15,000
4,380

1-4

-

-

26,000

26,000

1-4

2,400

-

17,600

20,000

1-4

-

-

10,000

10,000

1-4
4

2,400

-

8,000
118,980

8,000
121,380
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
เด็กมีสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทหี่ ลากหลาย
รอยละ 80
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ปฐมวัยรอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
เด็กมีสมาธิในการปฏิบัติกิจกรรมและมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การอยูรวมกับเพื่อนได
เด็กมีพัฒนาการพรอมดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม
และสติปญญาที่ดีรอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- สนทนาซักถาม

- โครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอย

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูและผูปกครองนักเรียนรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได
7.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความพรอมดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญาที่ดี
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางปทมาพร สุขศรี)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูป ฐมวัย
ครู
ความพอประมาณ
- กําหนดกิจกรรม เนื้อหา วัสดุอุปกรณให
เหมาะสมเพียงพอ
- ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักสูตรปฐมวัย
- กําหนดเวลาของกิจกรรมการเรียนรูให
เหมาะสมกับวัย

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- เพื่อใหครู ผูปกครอง นักเรียน รวมกัน
จัดทํากิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ปฐมวัย
- เพื่อใหนักเรียนมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเบื้องตน
- เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการพรอมดาน
รางกาย อารมณ- จิตใจ สังคม และ
สติปญญา

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

เงื่อนไขความรู
- มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ
- แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ
- มีจินตนาการความคิดสรางสรรค
- มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู

เงื่อนไขคุณธรรม
- มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ
- รักธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม วัฒนธรรม และความเป น
ไทย
- สามารถคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

นักเรียน
ความพอประมาณ
- จัดกิจกรรมตามความพอใจของผูเรียน
- เนนประสบการณตรง และปฏิบัติจริง
- ใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่นในการปฏิบัติ
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม

ความมีเหตุผล
- นักเรียนมีสวนรวมในการ
จัดกิจรรมการเรียนรู
- นักเรียนปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปน
สมาชิกที่ดี ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- รางกายเจริญเติบโตตามวัย และ
มีสุขนิสัยที่ดี
- มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข
- ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวย
ตัวเอง
- มีความสามารถในการคิด
แกปญหา ไดเหมาะสมกับวัย
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสงิ่ ตางๆได
- นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ - นักเรียน แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆได
จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป ญ ญา มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตกับผูอื่น และ
- นักเรียนมีจินตนาการความคิดสรางสรรคได
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ การเรียนรู และมี ทักษะในการแสวงหา อยูในสังคมเพื่อนไดอยางมีความสุข
ความรูได
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กิจกรรมที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นางปทมาพร สุขศรี
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเด็กหันไปสนใจสื่อตางๆทําใหมีการออกกําลังกายนอยลงทําให
รางกายออนแอเกิดปญหาสุขภาพ การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับเด็กชวยสงเสริมใหเด็กมีการเจริญเติบโต
อยางสมวัย มีพลานามัยสมบูรณแข็งแรงมีทักษะการเคลื่อนไหวรางกายตามวัย อีกทั้งเปนการสรางนิสัยการออก
กําลังกายใหกับเด็กไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ ซึ่งจะมีองคประกอบหลายดานดวยกัน ทั้งในดาน
การอยูในสิ่ง แวดล อมที่ ดีแ ละสวยงาม การให ค วามรู ที่ถู กต องในเรื่อ งสุข ภาพ การรับ ประทานอาหารที่ ดี มี
ประโยชน การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เปนตน
งานอนามัยโรงเรียน จึง เปน การจัดบริการทางดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและยังเปนสวนสําคัญ ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของบุคลากรตอไป การมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะทําใหนักเรียนมีการเรียนรู และการตอบสนองตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพในสังคมปจจุบัน ทั้งสภาพแวดลอมและมลภาวะมีผลตอสภาพรางกาย และจิตใจของ
นักเรียน และตองใหนักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพของตนเองใหเหมาะสมกับวัย สามารถปรับ
สภาพจิตใจใหเหมาะสมกับสถานการณในสภาพปจจุบัน ดังนั้นจึงตองมีการจัดกิจกรรม และใหความรูเกี่ยวกับ
การสงเสริมดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเองใหพรอม และถูกตองตามสุขลักษณะอยางตอเนื่อง
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพือ่ ใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีสุขภาพรางกายที่ดี
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 เด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้ง
คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 ฝกใหเด็กออกกําลังกายยามเชา
2.2 อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ใหความรูเกี่ยวกับอาหารมีประโยชน
2.3 อาหารเสริม ดื่มนมตอนเชา
2.4 ลางมือบอยๆ
2.5 ตรวจสุขภาพนักเรียน
2.6 เสริมทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย
2.7 รับประอาหารกลางวัน
2.8 แปรงฟนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
2.9 เขาหองน้ําหองสวม
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

กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางปทมาพร /
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565

นางปทมาพร /
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางปทมาพร /
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางปทมาพร

5. งบประมาณงบประมาณ 8,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 วัสดุดําเนินกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

คาวัสดุ
8,000
8,000

รวม
8,000
8,000
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุง เทพมีสุขภาพรางกายดี
รอยละ 80
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีสุขภาพรางกายดี
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง
๓. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม รอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- ตรวจสุขภาพ

- แบบบันทึกตรวจสุขภาพ

- สังเกต

- แบบสังเกต

- บันทึกตรวจสุขภาพ

- แบบบันทึกตรวจสุขภาพ

- สังเกต

- แบบสังเกต

- สังเกต

- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ เด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
7.๒ เด็กปฐมวัยมีความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองมากขึ้น
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางปทมาพร สุขศรี )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลิกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
กํ า หนดตั ว ยาที่ ใช ให เพี ย งพอต อ เลื อ กใช ย าให ถู ก กั บ โรคหรื อ อาการที่ มีค วามรู เกี่ ย วการปฐมพยาบาลในเบื้ องต น
ค วาม ต อ งก ารใช บ ริ ก าร ข อ ง นักเรียนบอกและเลือกตัวยาใหเหมาะสม และรูสรรพคุณ รวมไปถึงอาการเบื้องตนของ
นั ก เรี ย น และใช ย าในปริ ม าณที่ กับวัยของนักเรียน
โรคตางๆ
เหมาะสม
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
-ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน
มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ และเมตตาตอผูเรียน
-รูวิธีการเลือกยาใหเหมาะสมกับอาการของโรค
-รูสรรพคุณของยาชนิดตางๆ วิธีใชและปริมาณการใชใหเหมาะสม
กับชวงวัยของเด็ก
ความพอประมาณ
-ใชยาในปริมาณที่เหมาะสม
- ใชอุปกรณที่มีอยูในหองพยาบาลอยาง
คุมคา

นักเรียน

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- เลือกใชยาใหตรงกับโรคและอาการ -วางแผนการทํางานในหองพยาบาล แบง
ของผูรับบริการ ในปริมาณที่
เวรรักษาความสะอาดและดูแลหอง
เหมาะสม และตรงกับวัยของ
พยาบาล
ผูรับบริการ
- จัดเก็บยาไดถูกวิธี
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
-ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน
- มีความรับผิดชอบในการเรียนและการทํางาน
-รูวิธีการเลือกยาใหเหมาะสมกับอาการของโรค
-มีความขยันและมุงมั่นในการทํางาน
-รูสรรพคุณของยาชนิดตางๆ วิธีใชและปริมาณการใชให
-มีความสามัคคีภายในกลุมในการทํางาน
เหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
ความรูในการปฐมพยาบาล
รูวิธีการทํางานกลุม
รูวิธีการเลือกใชยาและ
รูจักเอื้อเฟอแบงปน รู
ความรู เบื้องตน การใชยาใหเหมาะสม รวมกับผูอื่นไดอยางมี
อุปกรณที่มีอยางคุมคา
มารยาทในการฟง การพูด
(K) กับอาการและชวงวัยของ
ความสุข
และการถาม
ผูรับบริการ
บอกวิธีการปฐมพยาบาล
ทํางานกลุมรวมกับผูอื่น เลือกใชยาและอุปกรณที่มี มีความเอื้อเฟอแบงปน
ทักษะ
เบื้องตน เพื่อบรรเทาอาการ
ไดอยางมีความสุข
อยางคุมคา
นักเรียนมีมารยาทในการ
(P)
ตางๆได
ฟง การพูด และการถาม
เห็นคุณคาความหมายของการ เห็นประโยชนของการ ปลูกฝงนิสัยการเลือกใชยา เห็นคุณคาของการเอื้อเฟอ
คานิยม ปฐมพยาบาลเบื้องตน และการ ทํางานกลุมรวมกับผูอื่น และ อุปกรณ ที่มีอยาง
แบงปน เห็นคุณคาของ
(A) รับประทานยาในปริมาณที่
คุมคา
การมีมารยาทในการฟง
เหมาะสมกับอาการและวัย
การพูด และการถาม
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กิจกรรมที่ 2
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางปทมาพร สุขศรี
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
ในสังคมปจจุบันเด็กมีความเสียงตอสิ่งตางๆ มากมายเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ พื้นฐานทางครอบครัว
ที่แตกตางกัน และเทคโนโลยีที่ทัน สมัยจึงทําใหพฤติกรรมของนักเรียนเบี่ยงเบนไปในทางที่ไมดี ทําใหเปน
ปญ หาตอสังคมในอนาคต นักเรียนและผูปกครองเกิดความหางเหินไมไดอยูรวมกัน เนื่องจากภาระหนาที่การ
งานและการหาเลี้ยงชีพของแตละครอบครัว จึงจําเปนที่จะตองคอยดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกๆ ดาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปน กระบวนการดําเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการสงเสริม
พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยยึดหลักการมีสวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติรวมแกไขปญหาจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพชี วิตของนั ก เรียนใหมี ทั กษะการดํ ารงชีวิต อยูในสั ง คมที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็วได อย างมี
ความสุข
โรงเรีย นโรตารี่กรุง เทพ ตระหนั กและเห็ นความสํ าคั ญ ดัง กลาว จึง ไดดํ าเนินการพั ฒ นาระบบดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสมบูรณและเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง
๒. วัตถุประสงค
2.1 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย รอยละ 80
2.2 เพื่อใหนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 เพื่ อ ให โรงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพมี ระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย
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

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้ง
คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 สรางความตระหนักความรูความเขาใจในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
2.2 จัดกิจกรรมโฮมรูม
2.3 จัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
2.4 คัดกรองนักเรียนในกลุมเสี่ยงและมีปญหา
2.5 จัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง
2.6 จัดซื้ออุปกรณการเรียน
2.6 กํากับ ติดตาม นิเทศ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล
3.1

ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก

กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางปทมาพร สุขศรี/
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

นางปทมาพร สุขศรี/
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางปทมาพร สุขศรี
/คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางปทมาพร สุขศรี

5. งบประมาณงบประมาณ 5,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 วัสดุดําเนินกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

คาวัสดุ
5,000
5,000

วิธีการดําเนิน

6.1 เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีระบบการดูแลชวยเหลือเด็กปฐมวัย รอยละ 80
2. เด็กปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
- แบบสอบถาม
รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีระบบการดูแลชวยเหลือเด็กปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ - แบบสอบถาม
๓. เด็กและผูปกครองระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม รอยละ 80

รวม
5,000
5,000
เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
7.๒ เด็กและผูปกครองระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางปทมาพร สุขศรี )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพงษศักดิ์ สาลิกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันที่ดี
- กําหนดการชวยเหลือนักเรียนให
- เพื่อใหกิจกรรมบรรลุผลตามจุดประสงค - ครูตองวางแผนดําเนินกิจกรรม
เหมาะสมกับเวลาในการชวยเหลือ
ที่ตั้งไวในแผน
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
นักเรียน
- เพื่อใหไดนักเรียนไดรับการแกไขปญหา - ครูตองคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล รู
- กําหนดการดูแลชวยเหลือใหเหมาะสม
พื้นฐานครอบครัว รูสิ่งแวดลอมรอบๆ
กับปญหาของนักเรียน
ตัวนักเรียน
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
ครูตองมีความรูความสามารถในการออกแบบการชวยเหลือ มีความเมตตา กรุณา มีจิตใจโอบออมอารีตอนักเรียนทุกคน
ไดหลากหลาย เพื่อแกไขปญหาและสงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคล
ความพอประมาณ
- ไดรบั การดูแลชวยเหลือที่เหมาะสมกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น
- การเรียนรูการแกไขปญหาใหเหมาะสม
- การวางแผนในการดําเนินการแกไข
ปญหาไดเหมาะสม

นักเรียน

ความมีเหตุผล
- กระตุนใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการแกไขปญหา
- นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดํารงชีวิต

การมีภูมิคุมกันที่ดี
-นักเรียนไดการชวยเหลือแกไขปญหาและ
คําแนะนําจากครู
-นักเรียนรูจักการวางแผนและกระบวนการแกไข
ปญหา
- นักเรียนสามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิต

เงื่อนไขความรู
นักเรียนเรียนมีทักษะกระบวนการในการแกไขปญหา

เงื่อนไขคุณธรรม
ปฏิบัติตนอยางรอบคอบ มีเหตุผล ไมทําใหผูอื่นเดือดรอนมีความเพียร
พยายามไมทอถอยกับปญหา
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน

วัตถุ
- เรียนรูการแกไขปญหา
ความรู ใหเหมาะสม
(K)

สังคม
นําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง และอยูในสังคมได
อยางมีความสุข

สิ่งแวดลอม

วัฒนธรรม

นําสิ่งที่อยูรอบๆตัวมา
ประยุกตในการแกไขปญหา

มีความเพียร ความอดทน

- วางแผนในการ
เกิดทักษะในการคิดแกปญหา นําสิ่งที่อยูรอบๆตัวมา
ดําเนินการแกไขปญหาได
ประยุกตในการแกไขปญหา
เหมาะสม
เกิดเจตคติสิ่งที่อยูรอบๆตัว
คานิยม - ตระหนักและเห็นคุณคา เกิดเจตคติที่ดีในตนเอง
ของตนเอง
(A)

มีความเพียร ความอดทน

ทักษะ
(P)

มีความเพียร ความอดทน

74
กิจกรรมที่ 3
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครู ผูปกครอง
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดาน4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากรเพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางพชร สมพันธุ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
เด็กปฐมวัยหรือเด็กวัยตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ ๕ ป เปนชวงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง ถาเด็ก
ไดรับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยาเด็กก็จะพัฒ นาไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งงานวิจัยตาง ๆ และ
ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ไดระบุวาชวงเวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการพัฒนาสมองคือในชวง ๕
ป แรกของชีวิตเด็กที่ไมไดรับการเลี้ยงดูและพัฒนาอยางถูกตองในชวงเวลานี้เมื่อพนวัยนี้แลวโอกาสทองเชนนี้
จะไมหวนกลับมาอีกดังนั้น ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็กตองมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒ นาเด็กในชวงวัย ๐ – ๕ ป ตองสามารถเลี้ยงดูจัดประสบการณพัฒ นาเด็กใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒ นาไดเต็มศักยภาพโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดตระหนักถึงความสําคัญ ของสมาขิกในครอบครัว
โดยเฉพาะ เด็กปฐมวัย จึงไดจัดกิจกรรมสายใยรักแมลูก ครู ผูปกครอง ไดมีกิจกรรมที่ทํารวมกัน ระหวางพอแม
ผูปกครอง เด็กและครูเพราะครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมครอบครัวจะเปนจุดเริ่มตนของสิ่งดีๆ
๒. วัตถุประสงค
2.1 ผูปกครองเห็นความสําคัญมีความรู ความเขาใจ และนําทักษะกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กปฐมวัย
2.2 สรางความสัมพันธภาพที่ดี รูจักใชเวลารวมกันอยางมีคุณภาพ
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียน พอ แมผูปกครองและครู เขารวมทํากิจกรรมรวมกันที่โรงเรียน รอยละ 80
3.1.2 นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานดีขึ้นตามวัยรอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียน พอ แมผูปกครองและครูมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
3.2.2 สรางความรัก ความสามัคคีที่ดีในครอบครัว
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้งคณะกรรมการ/
มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณที่ใชในแตละฐาน
2.2 ฐานที่ 1 กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น
2.3 ฐานที่ 2 กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
2.4 ฐานที่ 3 กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
ที่
กิจกรรม
2.5 แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม แบงเขากลุมทํากิจกรรมฐานละ
20 นาที โดยเวียนกันเขาตามฐานตางๆ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
นางพชร สมพันธุ/
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2564

นางพชร สมพันธุ/
คณะครูปฐมวัย

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
นางพชร สมพันธุ/
คณะครูปฐมวัย

3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก
กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานกิจกรรม

มีนาคม 2565

นางพชร สมพันธุ/
คณะครูปฐมวัย

มีนาคม 2565

นางพชร สมพันธุ

5. งบประมาณ งบประมาณ 20,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
จัดหาวัสดุ-อุปกรณของแตละฐาน
รวมทัง้ สิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

วิธีการดําเนิน

6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน พอ แมผูปกครองและครู เขารวมทํากิจกรรมรวมกันที่ - สํารวจ
โรงเรียน รอยละ 80
- นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานดีขึ้นตามวัยรอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน พอ แมผูปกครองและครูมคี วามสัมพันธที่ดีตอกัน
- สํารวจ
- สรางความรัก ความสามัคคีที่ดีในครอบครัว

คาวัสดุ
20,000
20,000

รวม
20,000
20,000

เครื่องมือที่ใช
ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต
/แบบบันทึก
ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต
/แบบบันทึก
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูปกครองเห็นความสําคัญและมีความรู ความเขาใจ นําทักษะกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กปฐมวัย
7.2 นักเรียน พอแมผูปกครองและครูสรางความสัมพันธภาพที่ดี รูจักใชเวลารวมกันอยางมีประโยชน

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางพชร สมพันธุ)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสายใยรักแมลูก ครู ผูปกครองครู
ความพอประมาณ
- กําหนดกิจกรรมในการสงเสริมศักยภาพได
อยางเหมาะสม
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด

ความมีเหตุผล
- สงเสริมใหพอ แมผูปกครอง ครูและ
นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน
- ตองการสงเสริมพอ แม ผูปกครองมี
ความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เงื่อนไขความรู
- รูและเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ดาน
- รูจักเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมในการสงเสริมใหพอ แม ผูปกครองมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน

นักเรียน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- วางแผนการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค
- เตรียมวัสดุ อุปกรณตางๆใหพรอม
กอนการทํากิจกรรม
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันและอดทน
- มีความคิดสรางสรรค
- มีความเมตตาตอผูเรียน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- เลือกทํากิจกรรมที่สงเสริมใหพอ แม
- นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันระหวางพอ - นักเรียนสามารถวางแผนการทํา
ผูปกครอง นักเรียนและครูไดทํากิจกรรม
แม ผูปกครอง
กิจกรรมเพื่อใหงานสําเร็จ
- นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมกับพอ แม
รวมกัน
- นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
- ทํากิจกรรมรวมกันดวยความอบอุน
ผูปกครองจนสําเร็จ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- รูถึงความสามัคคีรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมจนสําเร็จ
- มีความรับผิดชอบ
- รูจักเลือกกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดหรือมีความสนใจ
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีความตั้งใจ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูจักการเลือกทํากิจกรรม
รูถึงความสามารถในการ รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
รูจักกิจกรรมที่ควรทํา
ความรู
รวมกันระหวางพอ แม
ทํางานรวมกับผูอื่น
เหมาะสมในการทํา
เพื่อสงเสริม
(K)
ผูปกครองใหสําเร็จ
กิจกรรม
ความสัมพันธใน
ครอบครัว
ทํากิจกรรมตางๆเพื่อ
ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี ใชวัสดุและอุปกรณในการ เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกัน
ทักษะ
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4
ความสามัคคี ชวยเหลือ
ทํากิจกรรมอยางประหยัด และกัน
(P)
ดาน
เอื้อเฟอ
และคุมคา
เห็นคุณคาของการรวมทํา
เห็นประโยชนของการมี
ปลูกฝงความประหยัด
ฝกการแสดงความรู
คานิยม
กิจกรรมระหวางพอ แม
ความสามัคคีในการ
และการใชสิ่งของตางๆ
ความสามารถในทางที่
(A)
ผูปกครอง
ทํางาน
อยางคุมคา
ถูกตอง เหมาะสม
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กิจกรรมที่ 4
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางพชร สมพันธุ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
การมีจิตอาสา จิตสาธารณะเปน สิ่งที่เราคนไทยทุกคน ทุกระดับสามารถนําไปปฏิบัติได ไมใชเฉพาะ
ผูใหญอยางที่หลายคนเขาใจแตหมายถึงทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกอาชีพเราสามารถนําไปปรับใชให
เหมาะสมกับตนเองไดในทุกๆ เรื่องทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันการศึกษาเลาเรียน หรือทํางานในสาขาใดๆ
กิจกรรมหนูนอยจิตอาสาของโรงเรียน จึงเปนกิจกรรมที่สําคัญที่ฝกใหนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนสําคัญของชาติไดมี
ความตระหนักรูจักการมีจิตอาสามีจิตชวยเหลือสวนรวมไมเห็นแกตัวทั้งในปจจุบันในอนาคต เปนภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีตอไปโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดจัดทํากิจกรรมเพื่อใหนักเรียนรูจักชวยเหลือสังคม และทําสังคมของเรา
ใหนาอยู โดยทํากิจกรรมที่โรงเรียนและที่บานอยางสม่ําเสมอและทํากิจกรรมเมื่อมีโอกาสทุกครั้งไมวาจะเปนที่
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 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีจิตอาสา รอยละ 80
3.2เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.1.2 นักเรียนรูจักนําเอาหลักการมีจิตอาสามาใชในชีวิตประจําวัน
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้งคณะกรรมการ/มอบหมาย
งานใหครูปฐมวัยปฏิบัติดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 จัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจสงเสริมใหมีนักเรียนมีจิตอาสา
2.2 จัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการรูจักชวยเหลือผูอื่น
ชวยเหลือสังคม
2.3 จัดกิจกรรมใหนักเรียน ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล
3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก
กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางพชร
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

นางพชร
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางพชร /
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางพชร

5. งบประมาณงบประมาณ 5000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4

กิจกรรม/รายการ

1 วัสดุดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีจิตอาสา รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนรูจักนําเอาหลักการมีจิตอาสามาใชในชีวิตประจําวัน

รวม

คาวัสดุ
5000
5000

5000
5000

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- สังเกต

- แบบสังเกต

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนทุกคนรูจักนําเอาหลักการมีจิตอาสามาใชและพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
7.๒ นักเรียนและผูปกครองระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในพฤติกรรมของ
นักเรียน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางพชร สมพันธุ )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา
ครู

ความพอประมาณ
-กําหนดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิต
อาสาใหกับนักเรียนตามความเหมาะสม

ความมีเหตุผล
-เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู ไดปฏิบัติ
กิจกรรมไดเต็มตามศักยภาพ เกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขความรู
-มีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงการจิตอาสา
- มีความรูในเรื่องจิตอาสา

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
-เพื่อเปนการพัฒนานักเรียนดวย
คุณธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

เงื่อนไขคุณธรรม
-มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปน
กัลยาณมิตรและมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทํา
นักเรียนปฏิบัติตนและไดรับการ
เพื่อความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับโครงการจิต
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
อาสาไดเหมาะสมกับความสามารถของ
แตละคน
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรมสงเสริม
มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือแบงปน
คุณธรรม จริยธรรม
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรูใฝเรียน มีจิต
อาสาและจิตสาธารณะ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ - รูกระบวนการการ
- การจัดบรรยากาศใน
- เพื่อเปนการพัฒนานักเรียน
ความรู อยางประหยัดและคุมคา ทํางานกลุม
หองเรียนและนอก
ดวยหลักพุทธธรรมอยาง
- มีความรับผิดชอบตอ
(K)
ปลอดภัย
หองเรียน
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
สังคม สวนรวม
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ - เกิดทักษะในการทํางาน ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ทักษะ อยางประหยัดและคุมคา กลุม
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ ผูอื่น
(P)
ปลอดภัยและเหมาะสม - มีทักษะการเปนผูนํา
สิ่งแวดลอม
กับงาน
และผูตามที่ดี
ตระหนักและเห็นความสําคัญ
เห็นคุณคาความสําคัญขอ เห็นคุณคาความสามัคคี เห็นคุณคาของการรักษา
คานิยม
มีน้ําใจ ความเสียสละและ สภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน ของการอยูรวมกันอยาง
วัสดุอุปกรณที่ใช
(A)
จิตอาสา
และหองเรียน
เอื้อเฟอเผื่อแผ
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กิจกรรมที่ 5
บานนักวิทยาศาสตรนอย
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3,4
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางพชร สมพันธุ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตในประจําวันของมนุษย การนําความรูทางวิทยาศาสตรไป
ใช ในทางที่ ถู ก ต อ งและเหมาะสมจะช ว ยให เกิ ด การพั ฒ นาความคิ ด ให เป น คนที่ มี เหตุ ผ ล มี ค วามคิ ด ริเริ่ ม
สรางสรรค รูจักการคิดวิเคราะหและสามารถแกปญ หาตางๆได ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตรตอการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะดานสติปญ
 ญา ที่เปนชวงวัยแหงการ
เรียนรู การอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง วัยแหงการตั้งคําถามสงสัยใครรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว เพื่อเปนการ
พัฒนานักเรียนใหรูจักตั้งคําถามอยางมีเหตุมีผลใชทักษะที่เหมาะสมกับวัย รูจักใชภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิด
จินตนาการความคิดสรางสรรค และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางเปนระบบ ทางโรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพจึงจัดทําโครงการบานนักวิทยาศาสตรนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
2.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและคิดสรางสรรคองคความรู
2.2 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาล ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรดวยตนเองรอยละ 80
3.1.2 นักเรียนไดรูจักใชจินตนาการในการสรางชิ้นงานดวยตนเอง รูจักการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจไดตามวัยรอยละ 70
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาที่เหมาะสมตามวัย
3.2.3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ในทางที่เหมาะสม
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้งคณะกรรมการ/
มอบหมายงานใหครูปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใชในการทดลอง
2.2 ทดลองวิทยาศาสตร 20 กิจกรรม หองเรียนละ 4 กิจกรรม
2.3 จัดทําโครงงานบานนักวิทยาศาสตร หองเรียนละ 1 โครงงาน
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล
3.1 ทําใบงานวาดผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง /แบบสังเกต
กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางพชร สมพันธุ/
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

นางพชร สมพันธุ /
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางพชร สมพันธุ/คณะครู

กันยายน 2565

นางพชร สมพันธุ

5. งบประมาณ งบประมาณ 15,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
ดําเนินการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ
รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

รวม

คาวัสดุ
15,000
15,000

วิธีการดําเนิน

6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นอนุบาล ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรดวยตนเองรอยละ 80 - ประเมินจาก
-นักเรียนไดรูจักใชจินตนาการในการสรางชิ้นงานดวยตนเอง รูจักการคิดวิเคราะห
การรวมทํา
แกปญหาและตัดสินใจไดตามวัยรอยละ 70
กิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
-นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาที่เหมาะสมตามวัยรอยละ
- สังเกต
-นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ในทางที่เหมาะสม

15,000
15,000
เครื่องมือที่ใช

- ใบงานกิจกรรม
การทดลอง
- แบบประเมินการ
สังเกตพฤติกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1นักเรียนมีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและคิดสรางสรรคองคความรูได
7.2.นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางพชร สมพันธุ)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
ครู
ความพอประมาณ
-กําหนดกิจกรรมการทดลองแตละชนิดให
เหมาะสมและพอเพียงกับนักเรียน
-ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการทดลอง
เหมาะสมกับวัย

ความมีเหตุผล
-ตองการใหนักเรียนมีทักษะในการ
สังเกต การแกไขปญหา
-เลือกกิจกรรมการทดลองที่
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

เงื่อนไขความรู
-มีความรูเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
-รูเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการทดลอง
ความพอประมาณ
-แบงกลุมนักเรียนในการรวม
กิจกรรมการทดลอง
-จัดอุปกรณการทดลองใหพรอมกับ
จํานวนนักเรียน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
-วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมการ
ทดลองและเตรียมอุปกรณการทดลอง
ใหพรอม
-กําหนดเวลาในการทดลองที่สอดคลอง
กับวัยของนักเรียน
เงื่อนไขคุณธรรม
-มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละและเมตตาตอนักเรียน

นักเรียน

ความมีเหตุผล
-ใชอุปกรณการทดลองที่มีอยูอยางเหมาะสม
กับวัย
-สามารถรวมกิจกรรมการทดลองไดอยาง
สนุกสนาน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
-วางแผน และบอกขั้นตอนการทดลอง
วิทยาศาสตร
-นักเรียนรวมกิจกรรมการทดลองอยาง
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง

เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
-มีความรูในการใชอุปกรณการทดลองที่ถูกวิธี
-มีความอดทน รอคอยในการทํากิจกรรมการทดลอง
-รูวิธีการใชอุปกรณการทดลองแตละประเภท
-มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดและมีระเบียบวินัย
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
ความรู รูจักการสังเกตและการ รูวิธีการทดลอง
รูวิธีการทดลองที่ถูกตอง
รูจักการอดทน การรอคอย
(K)
แกไขปญหาในการ
วิทยาศาสตรรวมกันกับ
ในการทดลองวิทยาศาสตร
ทดลอง
เพื่อน
ทักษะ มีทักษะการสังเกต การ รวมกิจกรรมการทดลอง รูจักวิธีการใชอุปกรณการ มีความรวมมือในการ
(P)
แกปญหา การตอบ
กับเพื่อนได
ทดลองที่ปลอดภัย
ทดลองวิทยาศาสตรจน
คําถาม
สําเร็จ
คานิยม เห็นคุณคาการทดลอง
เห็นคุณคาการเปนคนชาง เห็นคุณคาของอุปกรณการ เห็นคุณคาของความอดทน
(A)
วิทยาศาสตร
สังเกต แกไขปญหา
ทดลอง
รอคอย
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กิจกรรมที่ 6
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
นิทานเปนกิจกรรมจําเปนสําหรับเด็กที่งายและเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณเด็ก สามารถ
เรียนรูไดทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟงนิทานคือทําใหเด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิ และนิทานยัง
ชวยใหเด็กไดพัฒ นาทักษะการฟง การพูด การกลาแสดงออก และนิทานจะสรางสรรคนิสัยรัก การอาน การ
เห็นความสําคัญ ของหนังสือไปพรอมกับการเลานิทานใหเด็กฟงเสมอๆ เปนการสงเสริมและ สนับสนุนใหเด็ก
เกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณสติปญญาและภาษา โดยเฉพาะ พัฒนาการดานสังคม
ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝงผานการเลนนิทานจนเกิด ความผูกพันระหวางผูเลา
กับเด็กทําใหผูเลาเขาใจความรูสึกนึกคิดของเด็ก ขณะที่เลาเด็กจะคิดจินตนาการ เขาใจซึมซับ รับรูแยกแยะใน
สิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ดัง นั้น จึง ไดมี การจัดทําโครงการหนูนอยรักการอานขึ้น เพื่ อสรางพัฒ นาการของเด็ ก
ปฐมวัยดังกลาว
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนสามารถเกิดนิสัยรักการอาน
2.2 เพื่อใหนักเรียนสามารถพัฒนาการทางดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
2.3 เพื่อใหนักเรียนสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอานหนังสือนิทาน
2.4 เพื่อใหนักเรียนสามารถพัฒนาการดานความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเขาที่หลังเลิกอาน
2.5 เพื่อใหนักเรียนสามารถอานหนังสือรวมกบผูปกครอง
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรม รอยละ 100
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีนิสัยรักการอานที่ดีขึ้น
3.2.2 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพูด การ
อาน และการเขียน
3.2.3 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้ง
คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 ฝกใหเด็กออกมาเลานิทานยามเชา
2.2 อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลหนังสือ
2.3 ใหพี่อนุบาล 3 เลาเรือ่ งหนังสือจากภาพใหนอง
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

กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย /
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –
มีนาคม 2565

นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย /
คณะครูปฐมวัย

มีนาคม 2565

นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย /
คณะครูปฐมวัย

มีนาคม 2565

นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย

5. งบประมาณงบประมาณ 4,380 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงกิจกรรม
ดําเนินการ
ประเมินผล
สรุป/รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1
1-4
4
4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรม รอยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีนิสัยรักการอานที่ดีขึ้น
2.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ
การพูด การอาน และการเขียน
3.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม รอยละ 80

คาวัสดุ
4,380
4,380

รวม
4,380
4,380

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- แบบสังเกต

- แบบสังเกต

- แบบบันทึก
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

- แบบบันทึก
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1นักเรียนสามารถเกิดนิสัยรักการอาน
7.2 นักเรียนสามารถพัฒนาการทางดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
7.3 เพื่อใหนักเรียนสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะฟงนิทาน
7.4 นักเรียนสามารถพัฒนาการทางดานความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเขาที่หลังเลิกอาน
7.5 นักเรียนสามารถอานหนังสือรวมกับผูปกครองได
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลิกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหนูนอยยอดนักอาน
ครู
ความพอประมาณ
- กําหนดกิจกรรมที่จัดในหองสมุดไดอยาง
เหมาะสม
- จัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุ อุปกรณตางๆไว
ใหเพียงพอกับความตองการ
เงื่อนไขความรู
- รูหลักของการจัดการและบริหารงานหองสมุด
- รูจักบทบาทหนาที่ของบรรณารักษ

ความมีเหตุผล
- เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
ในโรงเรียน
- ตองการใหนักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- วางแผนการจัดกิจกรรมของหองสมุดอยาง
เหมาะสม
- กําหนดเวลาในการใชบริการหองสมุดอยาง
เหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันและอดทน

นักเรียน
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- เลื อ กใช บ ริ การและเข ารว มกิจ กรรม - นักเรียนมีโอกาสศึกษา คนควา หา - นั ก เรี ย นสามารถวางแผนการใช บ ริ ก าร
ตางๆของหองสมุดตามที่ตนเองสนใจ
ความรูไดตลอดเวลา
หองสมุดไดอยางเหมาะสม
- เข า ใช บ ริ ก ารห อ งสมุ ด ตามเวลาที่ - นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในการเขา - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมของหองสมุดได
กําหนด
ใชบริการหองสมุด
อยาง
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- รูจักหองสมุดประเภทตางๆ
- มีมารยาท
- รูจักมารยาทของการเขาใชบริการหองสมุด
- มีความขยันหมั่นเพียร
- รูวิธีปฏิบัติตนใหเหมาะสมในการเขาใชบริการ
- มีความเกรงใจผูอื่น
หองสมุด
- มีวินัย เคารพกฎ กติกาตางๆ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูความเปนมาของ
รูถึงความสามารถในการอยู รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
รูจักกิจกรรมที่ควรทําใน
ความรู
หองสมุด
รวมกับผูอื่น
เหมาะสมในการเขาใชเขาใช หองสมุด
(K)
บริการหองสมุด
ทํากิจกรรมตางๆของ ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี
ใชวัสดุและอุปกรณในการ
เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกันและกัน
ทักษะ
หองสมุดไดอยาง
ความสามัคคี ชวยเหลือ
ทํากิจกรรมอยางประหยัด
(P)
ถูกตอง เหมาะสม
เอื้อเฟอ
และคุมคา
เห็นคุณคาและ
เห็นประโยชนของการมี
ปลูกฝงความประหยัดและ ฝกการแสวงหาความรูดวย
คานิยม
ประโยชนของหองสมุด ความสามัคคีในการทํางาน การใชประโยชนของหนังสือ ตนเอง และรูจักใชเวลาวางให
(A)
ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
ตางๆอยางคุมคาไมทําลาย เปนประโยชน
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กิจกรรมที่ 7
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมการจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางสาวสุกฤตา สมอวม
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมีความจําเปนตองใชสื่อและนวัตกรรม เปนองคประกอบสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในแตละวิชาหรือแตละหนวยการเรียนรู โดยขั้นเตรียมการ
สอนผู ส อนต อ งศึ ก ษาค น คว า แหล ง ความรู ต า งๆ พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โรงเรี ย นเห็ น
ความสําคัญ จึงเน น ใหครูผูสอนผลิตสื่อการสอน และสง เสริมใหเกิดสื่อการสอนที่ดี ซึ่งจะเปนเครื่องมือให
ผูเรี ย นได ศึ ก ษาหาความรูไ ด ด วยตนเอง การผลิ ต สื่ อ การสอนที่ มี คุ ณ ภาพ จะทํ า ให ก ารเรีย นการสอนมี
ประสิท ธิภ าพดี ไปด วย และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนั กเรียน อีกทั้ ง เพื่อ รองรับ การประเมิ น
คุณภาพภายนอก
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหครูไดผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.2 เพื่อชวยใหครูผูสอนไดสอนตรงตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน
2.3 เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมไดหลายรูปแบบ
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 ชิ้น
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 ครู ส ามารถผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เรี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3.1.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้งคณะกรรมการ/
มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 จัดทําทะเบียนสื่อ
2.2 ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมการจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล
3.1 - กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานการใชสื่อในการจัดการ
เรียนการสอน
กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวสุกฤตา สมอวม /
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564
–
กันยายน 2565

นางสาวสุกฤตา สมอวม /
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางสาวสุกฤตา สมอวม /
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางสาวสุกฤตา สมอวม

5. งบประมาณงบประมาณ 26,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 วัสดุดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
26,000
26,000
วิธีการดําเนิน

รวม
26,000
26,000

เครื่องมือที่ใช

-ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 ชิ้น
- ตรวจชิ้นงานสื่อ
ไมนอยกวารอยละ 80
- ทะเบียนการผลิตสื่อและใชสื่อ
- ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน สรางชิ้นงานใหมอยางตอเนื่อง
- ตรวจชิ้นงานสื่อ
และเปนปจจุบันไมนอยกวารอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได
- ตรวจ
- ทะเบียนการผลิตสื่อและใชสื่อ
อยางมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เอกสารรายงาน
การจัดหาสื่อ/
ผลิตสื่อการ
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80
เรียนการสอน - แบบประเมินความพึงพอใจ
- ความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 5 ชิ้น
7.๒ ครูจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.๓ ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางสาวสุกฤตา สมอวม )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลิกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน
ครู

ความพอประมาณ
- วิเคราะหเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรู
- ครูมีความรอบรู ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- วิเคราะหสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเวลา
วัย ความรู ความสามารถตามศักยภาพของผูเรียน
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนแหลงเรียนรู ทรัพยากร
ตางๆ ที่หาไดในทองถิ่นมาใชไดอยางเหมาะสม

ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันที่ดี
- เพื่อมุงใหการผลิตสื่อการเรียนการสอน - มีการวางแผน บริหารจัดการอยาง
เปนระบบ อยางรอบคอบ
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามด
- จัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
ประสงคที่ตั้งไวในแผน
- ใช ท รั พ ยากรที่ มี ในท องถิ่ น ให เกิ ดกับ เนื้อหา
ประโยชนอยางคุมคา
- ครูมีทักษะและประสบการณสอนใน
จัดทําสื่อการเรียนการสอน
- จัด เตรียมสื่อ การเรี ยนการสอนใน
การจัดการเรียนรูใหเพียงพอ
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรอบรูในหลักสูตร เนื้อหาสาระ ของการผลิตสื่อการเรียนการสอน - ใชหลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการ
- มีความรอบคอบในการวางแผน ของการผลิตสื่อการเรียนการสอนไดอยาง จัดกิจกรรมการเรียนรู
เหมาะสมกับนักเรียน
- ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ขยัน หมั่นเพียร อดทน มี
- มีความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น การใชสื่อ วิทยาการเทคโนโลยี เทคนิคการ จิตสาธารณะ
สอนที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดผลการ - มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและสวนรวม
และเมินผล
- มีความตระหนักของการใชทรัพยากรในทองถิ่น

นักเรียน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
- เรียนรูการใชสื่อการเรียนการสอนในทองถิ่นที่มีอยู
- กระตุน ใหผูเรียนมีค วามคิดริเริ่ม
อยางจํากัด ใหเกิดประโยชน ประหยัดและคุมคา
สรางสรรค เกิดความเขาใจงายขึ้น
- นักเรียนเรียนรูโดยสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ ในการเรียนการสอน
ความรู ความสามารถตามวัย

การมีภูมิคุมกันที่ดี
- นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการ
สอน
- ปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการประหยัดและ
อดออมโดยนําสื่อการเรียนการสอนใน
ทองถิ่นมาใช
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- มี ค วามรู ความเข า ใจมากขึ้ น และนํ า ความรู ม าประยุ ก ต ใ ช ใ น - มีความรับผิดชอบ ความอดทน เพียรพยายาม รูจักประหยัด
ชีวิตประจําวัน
และตรงตอเวลา
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
-มีความรูในการนําวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นม - แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก - มีความรูในการเลือกใช
- การชวยเหลือ
ความรู(K) ผลิตสื่อการเรียนการสอน
เพื่อนครูและภูมิปญญา วัสดุอุปกรณในทองถิ่นมาใช เกื้อกูลเอื้อเฟอ
ทองถิ่น
ประโยชนไดอยางเหมาะสม แบงปน
- มีทักษะการทํางานและสามารถ
- เรียนรูกระบวนการผลิต -ไดฝกทักษะการนําวัสดุใน - การชวยเหลือ
ทักษะ(P) เลือกใชวัสดุอุปกรณไดถูก
สื่อการเรียนการสอน
ทองถิ่นผลิตสื่อการเรียนการ เกื้อกูลเอื้อเฟอ
-รูจักชวยเหลือแบงปน
สอน
แบงปน
- เกิดความรักสามัคคีใน - ตระหนักในการใช
- เห็นคุณคาของวัสดุอุปกรณโดยใช
- ภาคภูมิใจใน
คานิยม อยางประหยัดและคุมคา
หมูคณะและยอมรับฟง ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ผลงานที่ทําไดจาก
- มีเจตนคติที่ดีในการนําวัสดุอุปกรณใน ความคิดเห็นของผูอื่น
(A)
วัสดุในทองถิ่น
ทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชน
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กิจกรรมที่ 8
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ใหม
นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ รวม
ไปถึงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ โดยมุงเนนทักษะใหประชากรในศตวรรษที ๒๑ เกิดการ
เรียนรูและมุงพัฒ นาประเทศไปสูการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ โดยการสรางโอกาสทางการศึกษา
คุณภาพการศึกษาประสิท ธิภ าพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนโรตารี่
กรุง เทพ จึง จําเปน ตอง จัดการศึกษาใหมีคุณ ภาพ ไดมาตรฐานตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
สอดคลองกับทิศทาง การพัฒ นาประเทศเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น ใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค กลาวคือ เปนคนเกง คนดี และมีความสุข
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได
กลาววา การศึกษาปฐมวัยเป น การพัฒ นาเด็ก ตั้งแต แรกเกิด ถึง ๖ ป บริบูรณ อยางเป นองครวม บน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนอง ตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก
แตละคน ใหเต็มศักยภาพภายใตบริบทสังคมและวัฒ นธรรม ที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร
และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิต ใหเด็กพัฒ นาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิด
คุณคาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
โรงเรีย นโรตารี่ก รุง เทพ จึ ง จัดกิ จกรรมภู มิป ญ ญาทอ งถิ่น เพื่ อส ง เสริม นั กเรีย นให เกิด ทั กษะ เกิ ด
ประสบการณ และเปน การสง เสริมพัฒ นาการทั้งทาง ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญ ญา
นักเรียนสามารถหาความรูดวยตนเองจากของจริง เพื่อใหนักเรียนไดกลาคิด กลาทํา นําไปสูการตัดสินใจและ
แสดงออกอยางสรางสรรค
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง สามารถบูรณาการความรูจากกิจกรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู เกี่ยวกับชุมชนแลทองถิ่นของตนเอง
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐
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3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นั ก เรี ย นได เรี ย นรู เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ของตนเองผ า นประสบการณ ต รง
สามารถบูรณาการความรูที่ไดรับอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ ๘๐
3.2.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้ง
คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 - กิจกรรมขนมไทย
- ขนมใสไส
- ขาวตมมัด
2.2 - กิจกรรมการละเลนพื้นบาน
2.3 - กิจกรรมน้ําดื่มสมุนไพร
2.4 - กิจกรรมอาหารไทย
๒.๕ - กิจกรรมผลไมประจําถิ่น
๒.๖ - กิจกรรมการถนอมอาหาร
๒.๗ - กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร
๒.๘ - กิจกรรมวันสําคัญของทองถิ่น
2.๖ กํากับ ติดตาม นิเทศ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล
3.1

ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก

กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย/
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย/
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2564

นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย/
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2564

นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย

5. งบประมาณงบประมาณ 20,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 วัสดุดําเนินการ
กิจกรรมขนมไทย
- ขนมใสไส (2 ชั่วโมง)
- ขาวตมมัด (2 ชั่วโมง)
กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว
และสมุนไพร
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม
4,650

1,200

-

3,450

1,200
-

-

4,570
9,580

5,770
9,580

2,400

-

17,600

20,000
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่นของตนเองผานประสบการณ
ตรง สามารถบูรณาการความรูที่ไดรับอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ ๘๐
2.นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม รอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- แบบสังเกต

- แบบสังเกต

- แบบบันทึก

- แบบบันทึก

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่นของตนเองผานประสบการณตรง สามารถบูรณา
การความรูที่ไดรับอยางมีประสิทธิภาพ
๗.๒ นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
๗.๓ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลิกงชัย)
ตําแหนง ผูอ ํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

95

ความพอประมาณ
-กําหนดการจัดกิจกรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
ครู

ความมีเหตุผล
-เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู ไดปฏิบัติ
กิจกรรมภูมปญญาทองถิ่น เกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขความรู
-มีความรูความเขาใจในการจัดทํากิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรับเด็กปฐมวัย
- มีความรูในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
-เพื่อเปนการพัฒนานักเรียนดวยคุณธรรม
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

เงื่อนไขคุณธรรม
-มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปน
กัลยาณมิตรและมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทํา
นักเรียนปฏิบัติตนและไดรับการ
เพื่อความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
จริยธรรม
แบงปน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรู
ใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ - รูกระบวนการการทํางาน
- การจัดบรรยากาศใน
- เพื่อเปนการพัฒนา
หองเรียนและนอกหองเรียน นักเรียนดวยหลักพุทธ
อยางประหยัดและ
กลุม
ความรู
คุมคาปลอดภัย
ธรรมอยางตอเนื่อง
- มีความรับผิดชอบการมีสวน สามารถทําใหนักเรียนมี
(K)
ความสุขกับการเรียนและ สม่ําเสมอ
รวมในการแกไขปญหา
การจัดกิจกรรม
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ - เกิดทักษะในการทํางาน
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความคิดเห็น
อยางประหยัดและ
กลุม
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ ของผูอื่น
ทักษะ
- ปฏิบัติตนตาม
คุมคาปลอดภัยและ
- มีทักษะการเปนผูนําและผู สิ่งแวดลอม
(P)
ขนบธรรมเนียมประเพณี
เหมาะสมกับงาน
ตามที่ดี
ไทยไดอยางเหมาะสม
ตระหนักและเห็น
เห็นคุณคาความสําคัญ เห็นคุณคาความสามัคคี
เห็นคุณคาของการรักษา
คานิยม ขอวัสดุอุปกรณที่ใช
มีน้ําใจ ความเสียสละและจิต สภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน ความสําคัญของการอยู
(A)
รวมกันอยาง
อาสา
และหองเรียน
เอื้อเฟอเผื่อแผ
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กิจกรรมที่ 9
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ใหม
นางสาวสุกฤตา สมอวม
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
หลัก สู ต รสถานศึก ษาปฐมวัย พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๐ ได มี ก ารพั ฒ นาอย างต อ เนื่ องมาจากหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๖ เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รมี ค วามสมบู รณ ม ากที่ สุ ด สถานศึ ก ษาต อ งจั ด ทํ า
หลักสูตรหลายลักษณะ เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ จึงจําเปนอยางยิ่ง ที่
ตองกําหนดแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่ง เปนหลักสูตรแกนกลางและบริบทของโรงเรียนตรงตามความตองการ ของ
ผูเรียนและชุมชน
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมในการนํามา
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา รวมถึงการสามารถใช
ชีวิตประจําวันอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุขได จึงไดทําการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรสถานศึกษา มาใชพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการเหมาะสมกับ
ความตองการของผูเรียนและชุมชน
2.2 เพื่อนําหลักสูตรมาใชในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายสงผลตอพัฒนาการตามวัย ตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยอยางนอยปละ
๑ ครั้ง รอยละ 80
3.1.2 หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไดรับการประเมินความพึงพอใจอยางนอยปละ ๑
ครั้ง รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยมีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัย เปนที่พึงพอใจของผูปกครองและชุมชน
3.2.2 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา
อยาง เหมาะสมทุกดาน
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้งคณะกรรมการ/มอบหมาย
งานใหครูปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการ
2.1 การใชหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2.2 พัฒนาการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ตามแนวหลักสูตรสถานศึกษา
2.3 จัดทําเลมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2.4 จัดทําเอกสารแบบประเมินพัฒนาการและเอกสารธุรการชั้น ๑6 เลม
2.5 จัดซื้อสมุดรายงานประจําตัวเด็กปฐมวัย (อบ.๐๑)
2.6 จัดซื้อสมุดบัญชีเรียกชื่อระดับปฐมวัย
2.7 จัดซื้อสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อบ.๐๒)
2.8 จัดซื้อแบบบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน
2.9 จัดทําแบบฝกเสริมประสบการณ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล
3.1 ทําแบบประเมิน /แบบสังเกต/แบบบันทึก
กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

นางสาวสุกฤตา /
ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

นางสาวสุกฤตา /
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางสาวสุกฤตา /
คณะครูปฐมวัย

กันยายน 2565

นางสาวสุกฤตา
สมอวม

5. งบประมาณงบประมาณ 10,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

-

วิธีการดําเนิน

10,000

10,000

10,000

6.1 เชิงปริมาณ
- โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
๑. ประเมินความพึงพอใจ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง รอยละ 80
ในการนํา หลักสูตรมาใช
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไดรับการประเมินความพึงพอใจอยาง
จัดการเรียนการสอน
นอยปละ ๑ ครั้ง รอยละ 80
6.3 เชิงคุณภาพ
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของผูเรียน ตรงตามความตองการของผูเรียน และชุมชน

รวม

คาวัสดุ
10,000

เครื่องมือที่ใช
1.แบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ดาน
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ

1.ประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ 1.แบบรายงาน
ดานของเด็กปฐมวัย
ผลการจัด
2.รายงานผลกิจกรรมที่
กิจกรรมตางๆ
ดําเนินการ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเหมาะสมกับพัฒนาการผูเรียน ตรงกับความตองการของผูเรียน
และชุมชน
7.๒ หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพเหมาะสมสามารถใชพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพ
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวสุกฤตา สมอวม)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
-จัดทํา หลักสูตรหลายลักษณะ เพื่อมุง -เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
-เพื่ อ เป น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหเหมาะสม เหมาะสมในการนํามา พัฒนาเด็ก
ระดับปฐมวัยเหมาะสมกับพัฒนาการผูเรียน
กับวัยและศักยภาพ จึงจําเปนอยางยิ่ง ปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย ตรงกับความตองการของผูเรียน และชุมชน
ที่ตองกําหนดแนวทางในการจัดทํา
อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
-สามารถใช ชีวิตประจําวันอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุขได -มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
จึงไดทําการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพากขึ้น
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปน
กัลยาณมิตรและมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เด็กมีความรูความเขาใจในการทํา
เด็กปฏิบัติตนและไดรับการพัฒนาใหมี
เพื่อพัฒนาการผูเรียน ตรงกับความ
กิจกรรมตางๆไดเหมาะสมกับ
ความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ ตองการของผูเรียน และชุมชน
ความสามารถตามศักยภาพของแตละ สังคมและสติปญญา
คน
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
เด็กมีความรูความเขาใจในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัด
มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
กิจกรรมการเรียนรูระดับปฐมวัย
แบงปน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝ
รูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
- มีความรับผิดชอบตอ - การจัดบรรยากาศใน
- เพื่อเปนการพัฒนาเด็กดวย
-หลักสูตรสถานศึกษาที่
สังคม สวนรวม
หองเรียนใหเด็กมีความสุข หลักพุทธธรรมอยางตอเนื่อง
ความรู ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
กับการเรียนและการจัด
สม่ําเสมอ
(K) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรม
และ บริบทของท้องถิ่น
- เกิดทักษะในการ
-สถานศึกษาจัด
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
-จัดทํา หลักสูตรหลาย
ทํางานกลุม
สภาพแวดลอมภายในและ ผูอื่นปฏิบัติตนตาม
ทักษะ ลักษณะ เพื่อมุงพัฒนา
- มีทักษะการเปนผูนํา ภายนอกหองเรียนที่
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
(P) คุณภาพชีวิตผูเรียนให
และผูตามที่ดี
คํานึงถึงความปลอดภัย
ไดอยางเหมาะสม
เหมาะสมกับวัยและ
ศักยภาพ
-พัฒนาหลักสูตรใหมีความ -เห็นคุณคาความ
- เห็นคุณคาของการรักษา -ตระหนักและเห็น
เหมาะสมในการนํามา
สามัคคี มีน้ําใจ ความ สภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน ความสําคัญของการอยู
คานิยม พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความ เสียสละและจิตอาสา
และหองเรียน
รวมกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ
(A) พรอมทั้งดานรางกาย
อารมณ-จิตใจ สังคมและ
สติปญญา
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กิจกรรมที่ 10
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ใหม
นางสาวสุกฤตา สมอวม
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
ในโลกยุกตโลกาภิวัฒน หรือ การสื่อสารไรพรมแดนผูคนทั่วโลกจะมีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้น
ดวยความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาก็จะตองเกี่ยวของกับโรงเรียนเปนหลักสําคัญและ
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพก็เปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนรูในหองเรียนแลวเกิด
องคความรูมีพัฒนาการดานการศึกษาพรอมที่จะแขงกับเพื่อนนักเรียนดวยกันจึงไดจัดกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ เปนการปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะชีวิตใหแกนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนดรตารี่กรุงเทพ ไดกลา
แสดงออกและมีความมั่นใจ กลาคิด กลาทําและมีความคิดสรางสรรค
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนใหแสดงความสามารถและความถนัดของนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
2.๒ เพื่อพัฒนานักเรียนสูความเปนเปนเลิศทางวิชาการและอื่นๆ
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียน เขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการที่โรงเรียนและหนวยงานตนสังกัดจัดขึ้น
3.2เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 โรงเรียนสรางนักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ มีกลาแสดงออกและมีความมั่นใจ
กลาคิด กลาทําและมีความคิดสรางสรรค
3.2.2 ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการของโรงเรียน รอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงกิจกรรม
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้ง
คณะกรรมการ/มอบหมายงานใหครูปฐมวัยปฏิบัติ
ดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม
2 ดําเนินการ
2.1 จัดซื้ออุปกรณในการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับปฐมวัย
2.2 คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดานวิชาการ
2.3 จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
3 ประเมินผล
3.1 กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
4 สรุป/รายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล
4.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวสุกฤตา สมอวม/
ผูอํานวยการ

ตุลาคม 2564

นางสาวสุกฤตา สมอวม/
คณะครูปฐมวัย

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564–กันยายน 2565
กันยายน 2565

นางสาวสุกฤตา/คณะครู

กันยายน 2565

นางสาวสุกฤตา สมอวม

5. งบประมาณงบประมาณ 8,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ที่

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

กิจกรรม/รายการ

1 วัสดุดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน เขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการทีโ่ รงเรียนและหนวยงานตน
สังกัดจัดขึ้น
6.3 เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนสรางนักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ

รวม

คาวัสดุ
8,000
8,000

8,000
8,000

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- แบบสํารวจ

- แบบสํารวจ

- แบบสํารวจ

- แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพแสดงความสามารถและความถนัดของนักเรียนตามศักยภาพ
7.๒ โรงเรียนไดรับการยอมรับและชื่นชมจากชุมชน ผูปกครอง นักเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
7.๓ นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

( นางสาวสุกฤตา สมอวม )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลิกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพวิชาการระดับปฐมวัย
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
- กําหนดกิจกรรมในแขงขันทักษะทาง - ตองการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการของ
วิชาการระดับปฐมวัยไดอยาง
นักเรียนที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
- ตองการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการของ
เหมาะสม
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เงื่อนไขความรู
- รูศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนแตละคน
- รูจักเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมในการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับปฐมวัย

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- วางแผนการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค
- เตรียมวัสดุ อุปกรณตางๆใหพรอม
กอนการทํากิจกรรม
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม
เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันและอดทน
- มีความคิดสรางสรรค

นักเรียน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- เลือกทํากิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพวิชาการ - นักเรียนทํากิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
- นักเรียนสามารถวางแผนการทํา
ตามความสามารถของตนเองหรือตามที่ตนเอง วิชาการตามความเหมาะสมของตนเอง
กิจกรรมเพื่อใหงานสําเร็จ
- นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในการทํา - นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมและ
สนใจ
- ทํากิจกรรมสงเสริมศักยภาพวิชาการเสร็จ
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพวิชาการ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
ทันเวลาที่กําหนด
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- รูศักยภาพทางวิชาการของตนเอง
- มีความรับผิดชอบ
- รูจักเลือกกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดหรือมีความสนใจ
- มีความขยันหมั่นเพียร

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
รูจักกิจกรรมที่สง เสริม
รูถึงความสามารถในการ รูจักวิธีการปฏิบัติตนให
ศักยภาพวิชาการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
เหมาะสมในการทํากิจกรรม
ทํากิจกรรมตางๆเพื่อ
สงเสริมศักยภาพวิชาการ
ไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคาของการมี
ความรูความสามารถพิเศษ

ทํางานรวมกับผูอื่นโดยมี
ความสามัคคี ชวยเหลือ
เอื้อเฟอ
เห็นประโยชนของการมี
ความสามัคคีในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

ใชวัสดุและอุปกรณในการทํา
กิจกรรมอยางประหยัดและ
คุมคา
ปลูกฝงความประหยัดและการ
ใชสิ่งของตางๆอยางคุมคา

วัฒนธรรม
รูจักกิจกรรมที่ควร
ทําเพื่อสงเสริม
ศักยภาพวิชาการ
เอื้อเฟอแบงปนซึ่ง
กันและกัน
ฝกการแสดงความรู
ความสามารถในทาง
ที่ถูกตอง เหมาะสม
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โครงการที่ 3
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวยุพเยาว บุญโต
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
๑. หลักการและเหตุผล
วิถีชีวิตและวัฒ นธรรมของชาวไทยไดรับอิทธิพลจากคําสอนของพุทธศาสนา จนเปนเอกลักษณที่ทั่ว
โลกให ก ารยอมรั บ แต ป จ จุ บั น เยาวชนส ว นใหญ ละเลยที่ จ ะประพ ฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามแนวพุ ท ธ
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะสงเสริมใหสถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกระบวนการ
บริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขอยางตอเนื่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยผานการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อ ให นั กเรีย น ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาของโรงเรีย นโรตารี่ก รุง เทพเข าร วมกิ จกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธโดยยึดหลักไตรสิกขา พัฒนาชีวิตบนทางธรรม
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยาง
ชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธโดยยึดหลักไตรสิกขาพัฒนาชีวิตบนทางธรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐
3.1.2 นัก เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรมและคุ ณ ลักษณะอั นพึ ง ประสงค ตาง ๆ อยางชัดเจน
พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๓.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนดี คนเกงของ
สังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
3.2.2 ผูเกี่ยวของและผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

๑

๒

๓

กิจกรรม

เตรียมการ
- เสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
- วางแผนการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
- จัดกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
- จัดกิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห
- จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ
ประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๖4

ผูอํานวยการ
นางสาวยุพเยาว

พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน ๒๕๖5
พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน ๒๕๖5
พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน ๒๕๖5

นางสาวยุพเยาว
นางสาวนันทชพร
นายอําพล

กันยายน ๒๕๖5

นางสาวยุพเยาว /
คณะครู

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

กิจกรรม/รายการ

๑ จัดกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
๒ จัดกิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพุทธ
๓
ศาสนา
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(๑,๒,๓,๔)
๑
๑
๑,๒,๓,๔

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขา
รวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยยึดหลักไตรสิกขาพัฒนาชีวิตบนทางธรรม
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
2. นักเรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรมและคุ ณ ลักษณะอัน พึง ประสงคตาง ๆ
อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง
และมีความสุข ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนดี
คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
2. ผู เกี่ ย วข อ งและผู ที่ มี สว นรว มทุ ก ฝ ายมี ค วามพึ ง พอใจในการเข า รว ม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไมนอยกวารอยละ ๘๐

-

วิธีการดําเนิน

รวม

คาวัสดุ
๒,๐๐๐
1,๐๐๐
42,5๐๐

๒,๐๐๐
1,๐๐๐
42,5๐๐

45,5๐๐

45,5๐๐

เครื่องมือที่ใช

- สังเกต

- แบบสังเกต

- สังเกต

- แบบสังเกต

- สังเกต

- แบบสังเกต

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธโดยยึดหลักไตรสิกขา พัฒนาชีวิตบนทางธรรม
๗.๒ นักเรียนไดรับการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน
พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข
๗.๓ ผูเกี่ยวของและผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม
นอยกวารอยละ ๘๐
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวยุพเยาว บุญโต)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ
- จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใชหลัก
ไตรสิกขา
- ครู ผู ส อนทุ ก กลุ ม สาระบู ร ณ าการ
สอดแทรกหลักไตรสิกขาตามหลักสูตร
สถานศึกษา

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ครู
ความมีเหตุผล
- เพื่ อใหนักเรียนไดรับการพัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง
ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญา
และดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมี
ความสุข
- เพื่ อ เป น การพั ฒ นาผู เรีย นด วยหลั กพุ ท ธ
ธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

เงื่อนไขความรู
- มีความรูความเขาใจโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักสูตร
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- วางแผนการใช เวลาในการปฏิ บั ติ ต าม
กิจกรรม ไดเหมาะสม กําหนดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติกิ จ กรรมชั ด เจนตามเวลาที่ มี แ ละ
เผื่ อเวล าไว ร อ งรั บ เห ตุ ก าร ณ ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงในการทํากิจกรรม

เงื่อนไขคุณธรรม
- มีค วามใฝรูใฝเรียน ขยั นอดทน เสีย สละ รัก และเมตตาต อศิ ษ ย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตรและมีวินัยใน
ตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ผูเรียนมีค วามรูความเขาใจหลักไตรสิกขา ผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ เพื่ อความเจริญ งอกงามในทุ กขั้ นตอนของ
ได เห ม าะ ส ม กั บ ค วาม ส าม ารถ ตาม ทัง้ ดานความประพฤติ(ศีล) จิตใจ(สมาธิ) ชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ศักยภาพของแตละคน
และป ญ ญา(ป ญ ญา) เพื่ อ ให เ กิ ด การ
พัฒนา ทั้ง 3 ดาน
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักไตรสิกขา
มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรู
ใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูวิธีการใชวัสดุ
- รูกระบวนการการทํางานกลุม - การจัดบรรยากาศใน
- เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน
อุปกรณอยางประหยัด - มีความรับผิดชอบตอสังคม
หองเรียนและนอก
ดวยหลักพุทธธรรมอยาง
ความรู
และคุมคาปลอดภัย
สวนรวม
หองเรียนสามารถทําให
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
(K)
- การมีสวนรวมในการแกไข
ผูเรียนมีความสุขกับการ
ปญหา
เรียนและการจัดกิจกรรม
การเลือกใชวัสดุ
- เกิดทักษะในการทํางานกลุม ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความคิดเห็น
อุปกรณอยางประหยัด - มีทักษะการเปนผูนําและผู
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ ของผูอื่น
ทักษะ
- ปฏิบัติตนตาม
และคุมคาปลอดภัย
ตามที่ดี
สิ่งแวดลอม
(P)
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และเหมาะสมกับงาน - มีทักษะการคิดและแกปญหา
ไทยไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคาความสําคัญ เห็นคุณคาความสามัคคี
เห็นคุณคาของการรักษา ตระหนักและเห็น
คานิยม
มีน้ําใจ ความเสียสละและจิต
ขอวัสดุอุปกรณที่ใช
สภาพแวดลอมที่ดีใน
ความสําคัญของการอยู
(A)
อาสา
ชุมชนและหองเรียน
รวมกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ
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กิจกรรมที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมเนื้อหาตามหลักสูตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางสาวยุพเยาว บุญโต
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

๑. หลักการและเหตุผล
พุทธธรรมมีกรอบการพัฒ นาหลักเปนระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกวา ไตรสิกขา ซึ่ง เปน การ
ฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนา ดังนั้นกระบวนการพัฒนาผูเรียนคือการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตอเนื่อง เปนวิถี
ชีวิต เพื่ อ ให ผูเรียนรูจัก คิด มี การฝก ปฏิ บั ติเสมอๆ ทั้ ง ดานความประพฤติ(ศีล ) จิตใจ(สมาธิ) และป ญ ญา
(ปญญา) เพื่อใหเกิดการพัฒนา ทั้ง 3 ดาน โดยนําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดระบบการเรียนการสอน
เพื่อความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กําหนดโดยผานการดําเนินงานของ โรงเรียนวิถีพุทธ อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนใน
วงกวางตอไป
สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา รวมกับผูปกครอง และชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา
รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ทั้งนี้ผูเกี่ยวของทุก
ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูและผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตางๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่จะ
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 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพรอมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน
3.2.2 ผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

๑

๒

3

กิจกรรม

เตรียมการ
- เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
- วางแผนการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
- พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ
- เรียนธรรมศึกษา,สอบธรรมศึกษา
ประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๖4

ผูอํานวยการ
นางสาวยุพเยาว บุญโต

พฤศจิกายน ๒๕๖4 –มีนาคม ๒๕๖๕
พฤศจิกายน ๒๕๖4 –ธันวาคม ๒๕๖4

นางสาวยุพเยาว บุญโต
นางสาวยุพเยาว บุญโต
นางสาวยุพเยาว บุญโต/
คณะครู

มีนาคม ๒๕๖๕

๕. งบประมาณ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
วัสดุเรียนธรรมศึกษา,สอบธรรมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(๑,๒,๓,๔)
๑

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

๖.๑ เชิงปริมาณ
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตรโดยยึดหลักไตรสิกขา ไมนอยกวารอย - สํารวจ
ละ ๘๐
2. ครู ผู ส อนทุ ก กลุ ม สาระบู ร ณาการสอดแทรกกิ จ กรรมวิ ถี พุ ท ธเสริ ม เนื้ อหาสาระตาม - สอบถาม
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอไม
นอยกวารอยละ ๘๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพรอมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน
- สังเกต
2. ผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐
- สอบถาม

รวม

คาวัสดุ
2,๐๐๐
๒,๐๐๐

2,๐๐๐
๒,๐๐๐
เครื่องมือที่ใช

- แบบสํารวจ
- แบบสอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตรโดยยึดหลักไตรสิกขา
๗.๒ สถานศึกษาบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร
๗.๓ นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวยุพเยาว บุญโต)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ
- จัดกิจ กรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร
โรงเรียนวิถีพุทธโดยใชหลักไตรสิกขา
- ครู ผู ส อนทุ ก กลุ ม สาระบู ร ณ าการ
สอดแทรกกิจกรรมวิถีพุทธเสริมเนื้อหา
สาระตามหลักสูตรสถานศึกษา

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตร
ครู
ความมีเหตุผล
- เพื่ อใหนักเรียนไดรับการพัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง
ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญา
และดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมี
ความสุข
- เพื่ อ เป น การพั ฒ นาผู เรีย นด วยหลั กพุ ท ธ
ธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

เงื่อนไขความรู
- มีความรูความเขาใจโรงเรียนวิถีพุทธ/กิจกรรมเสริมเนื้อหา
ตามหลักสูตร
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- วางแผนการใช เวลาในการปฏิ บั ติ ต าม
กิจกรรม ไดเหมาะสม กําหนดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติกิ จ กรรมชั ด เจนตามเวลาที่ มี แ ละ
เผื่ อเวล าไว ร อ งรั บ เห ตุ ก าร ณ ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงในการทํากิจกรรม

เงื่อนไขคุณธรรม
- มีค วามใฝรูใฝเรียน ขยั นอดทน เสีย สละ รัก และเมตตาต อศิ ษ ย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตรและมีวินัยใน
ตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ผูเรียนมีค วามรูความเขาใจหลักไตรสิกขา ผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ เพื่ อความเจริญ งอกงามในทุ กขั้ นตอนของ
ได เห ม าะ ส ม กั บ ค วาม ส าม ารถ ตาม ทัง้ ดานความประพฤติ(ศีล) จิตใจ(สมาธิ) ชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ศักยภาพของแตละคน
และป ญ ญา(ป ญ ญา) เพื่ อ ให เ กิ ด การ
พัฒนา ทั้ง 3 ดาน
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักไตรสิกขาและกิจกรรม
มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
แบงปน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรู
ใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูวิธีการใชวัสดุ
- รูกระบวนการการทํางานกลุม - การจัดบรรยากาศใน
- เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน
อุปกรณอยางประหยัด - มีความรับผิดชอบตอสังคม
หองเรียนและนอก
ดวยหลักพุทธธรรมอยาง
ความรู
และคุมคาปลอดภัย
สวนรวม
หองเรียนสามารถทําให
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
(K)
- การมีสวนรวมในการแกไข
ผูเรียนมีความสุขกับการ
ปญหา
เรียนและการจัดกิจกรรม
การเลือกใชวัสดุ
- เกิดทักษะในการทํางานกลุม ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความคิดเห็น
อุปกรณอยางประหยัด - มีทักษะการเปนผูนําและผู
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ ของผูอื่น
ทักษะ
- ปฏิบัติตนตาม
และคุมคาปลอดภัย
ตามที่ดี
สิ่งแวดลอม
(P)
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และเหมาะสมกับงาน - มีทักษะการคิดและแกปญหา
ไทยไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคาความสําคัญ เห็นคุณคาความสามัคคี
เห็นคุณคาของการรักษา ตระหนักและเห็น
คานิยม
มีน้ําใจ ความเสียสละและจิต
ขอวัสดุอุปกรณที่ใช
สภาพแวดลอมที่ดีใน
ความสําคัญของการอยู
(A)
อาสา
ชุมชนและหองเรียน
รวมกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ ๓
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวนันทชพร แสงคํา
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติให
เปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก
ยึดมั่น ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้น ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปน ตอ การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุง เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ในโรงเรี ย น ควรพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ในด า นความประพฤติ (ศี ล )
จิตใจ (สมาธิ ) และปญ ญา (ปญญา) เพื่อความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งการกิน
อยู ดู ฟง ในชีวิตประจําวัน ที่มีสติสัมปชัญ ญะคอยกํากับ เพื่อใหผูเรียนพัฒ นาตนจนเปนกําลังสําคัญ ในการ
พัฒนาสังคม และประเทศชาติตอไป
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อรําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยาง
ชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในลักษณะตางๆ ตามความเหมาะสม และใหนักเรียนมีโอกาส
กลาแสดงออก
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทํากิจกรรมเพื่อรําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ไหวพระ สวดมนต สงบนิ่งตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได ไมนอยกวารอยละ 80
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดความรูจากการจัดกิจกรรม และมีกลาแสดงออก ไม
นอยกวารอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประจําวัน
1.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
- ประชุมวางแผน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นดําเนินการ
- ครูเวรประจําวันรับนักเรียนในตอนเชา
- กิจกรรมหนาเสาธง
- กิจกรรมทําดีระหวางวัน
- กิจกรรมสวดมนตกอนกลับบาน
1.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประจําสัปดาห
1.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
- ประชุมวางแผน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นดําเนินการ
- ครูเวรอบรบนักเรียน
- ไหวพระสวดมนต/นั่งสมาธิ
- รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
1.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2564

ผูรับผิดชอบ

ผูอํานวยการโรงเรียน

ตุลาคม 2564 – กันยายน
2565

นางสาวนันทชพร แสงคํา/
คณะครู

กันยายน 2565

นางสาวนันทชพร แสงคํา

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการโรงเรียน

ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565

นางสาวนันทชพร แสงคํา/
คณะครู

กันยายน 2565

นางสาวนันทชพร แสงคํา

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

กิจกรรม/รายการ

1

ประจําวัน/ประจําสัปดาห
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

คาวัสดุ
1,000
1,000

รวม
1,000
1,000
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นั กเรี ยนโรงเรียนโรตารี่ก รุง เทพทํา กิจ กรรมเพื่ อรํ าลึก ถึง ชาติ
ศาสนา พระมหากษั ต ริย ไหวพ ระ สวดมนต สงบนิ่ ง ตามหลั ก
ศาสนาที่ตนนับถือได ไมนอยกวารอยละ 80
2. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุง เทพไดค วามรูจ ากการจัดกิจ กรรม
และมีกลาแสดงออก ไมนอยกวารอยละ 80
6.4 เชิงคุณภาพ
1.นั ก เรี ย นโรงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพได รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดาน
อื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนทํากิจกรรมเพื่อรําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทุกวันอยางสม่ําเสมอ
7.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดความรูจากการจัดกิจกรรม และกลาแสดงออก
7.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน
พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข
7.4 ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวนันทชพร แสงคํา)
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห
ครู
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ในการทํา เลื อ กกิ จ กรรมและช ว งเวลาที่ มี ก ารวางแผนการทํ า กิ จ กรรมหน า
กิจกรรมอยางครบถวน
เสาธง /กิจกรรมสุดสัปดาห
เหมาะสมในการทํากิจกรรม
จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- ขั้นตอนการทํากิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห
มีความอดทน เสียสละ และรับผิดชอบ
ตระหนักถึงความสําคัญชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
ความพอประมาณ

- จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ในการทํา
กิจกรรมอยางครบถวน
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด

ความมีเหตุผล

- เลือกกิจกรรมและชวงเวลาที่
เหมาะสมในการทํากิจกรรม

เงื่อนไขความรู

- ขั้นตอนการทํากิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห
ตระหนักถึงความสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ตนเองนับถือ

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- มีการวางแผนการทํากิจกรรมหนาเสาธง
/กิจกรรมสุดสัปดาห

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความอดทน เสียสละ และรับผิดชอบ

นักเรียน

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

นักเรียนรูขั้นตอนการ
ทํากิจกรรมประจําวัน/
ประจําสัปดาห

รูวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
รวมกับผูอื่น

สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมประจําวัน/
ประจําสัปดาห ไดอยาง
เหมาะสม
ตระหนักถึง
ความสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข

รูจักเลือกกิจกรรม
และชวงเวลาที่
เหมาะสมในการทํา
กิจกรรม
นําอุปกรณตางๆ มา
ใชในการทํากิจกรรม
อยางเหมาะสม

เห็นประโยชนของความ ปลูกฝงการใชสงิ่ ของ
สามัคคีในการปฏิบัติ
อยางเหมาะสมและ
กิจกรรมรวมกับผูอื่น
คุมคา

รูวิธีการปฏิบัติตนเพื่อ
ระลึกถึงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม และ
หลักพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ
มีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
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กิจกรรมที่ 3
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ตอเนื่อง
นายอําพล จันทรแจง
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวัน สําคัญ เปน กิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เนนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก
อนุรักษศิลปะ วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สําคัญ ของชาติและภูมิใจในความเปนไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของทองถิ่น และเปนการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสําคัญ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อใหนักเรียนไดรูความหมายและความสําคัญของวันสําคัญเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงนักเรียนไดแสดงความรักความกตัญ ูตอพอแมและครูบาอาจารย กลาแสดงออก
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนไดความรูและมีความสนุกสนาน เปนแบบอยางที่ดีที่ทุกคน
ตองปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผูปกครองไดมีสวนรวมในกิจกรรมดวยกัน โรงเรียนจึงไดจัดทํากิจกรรม
นี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมในกิจกรรมของวันสําคัญตางๆ
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ
อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข
2.3 เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มีสวนรวมและถายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของทองถิ่น
2.4 เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและอนุรักษ ประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
๑. นักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
๑. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยาง
ชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 วันเด็กแหงชาติ
1.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2
ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
๑.๓
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 วันมาฆบูชา
2.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2.2
ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
2.3
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 วันวิสาขบูชา
3.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
3.2
ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
3.3
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
4.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มกราคม 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน

มกราคม 2565

น.ส.นันทิญา

มกราคม 2565

น.ส.นันทิญา

กุมภาพันธ 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน

กุมภาพันธ 2565

นายอําพล จันทรแจง

กุมภาพันธ 2565

นายอําพล จันทรแจง

พฤษภาคม 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน

พฤษภาคม 2565

นายอําพล จันทรแจง

พฤษภาคม 2565

นายอําพล จันทรแจง

มิถุนายน 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน
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4.2
ที่
4.3

ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม

กิจกรรม

ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 วันไหวครู
5.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
5.2
ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
5.3
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 6 วันสุนทรภู
6.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
6.2
ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
6.3
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 7 วันอาสาฬหบูชา
7.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
7.2
7.3

ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 8 วันเขาพรรษา
8.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ

มิถุนายน 2565

น.ส.เบญจมาภรณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มิถุนายน 2565

น.ส.เบญจมาภรณ

มิถุนายน 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน

มิถุนายน 2565

น.ส.จีรนันทร

มิถุนายน 2565

น.ส.จีรนันทร

มิถุนายน 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน

มิถุนายน 2565

น.ส.เมธาวี

มิถุนายน 2565

น.ส.เมธาวี

กรกฏาคม 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน

กรกฏาคม 2565

นายอําพล จันทรแจง

กรกฏาคม 2565

นายอําพล จันทรแจง

กรกฏาคม 2565

นายอําพล จันทรแจง
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- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการโรงเรียน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
8.2
ขั้นดําเนินการ
กรกฏาคม 2565
นายอําพล จันทรแจง
- จัดกิจกรรม
8.3
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
กรกฏาคม 2565
นายอําพล จันทรแจง
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
9.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
กรกฏาคม 2565
นายอําพล จันทรแจง
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการโรงเรียน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
9.2
ขั้นดําเนินการ
กรกฏาคม 2565
น.ส.เบญจมาภรณ
- จัดกิจกรรม
9.3
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
กรกฏาคม 2565
น.ส.เบญจมาภรณ
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 10 วันภาษาไทย
10.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
กรกฏาคม 2565
นายอําพล จันทรแจง
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการโรงเรียน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
10.2 ขั้นดําเนินการ
กรกฏาคม 2565
น.ส.จีรนันทร
- จัดกิจกรรม
10.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
กรกฏาคม 2565
น.ส.จีรนันทร
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 11 วันแมแหงชาติ
11.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
สิงหาคม 2565
นายอําพล จันทรแจง
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการโรงเรียน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
11.2 ขั้นดําเนินการ
สิงหาคม 2565
น.ส.อารยา
- - จัดกิจกรรม
11.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
สิงหาคม 2565
น.ส.อารยา
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 12 วันพอแหงชาติ
12.1
ขั้นเตรียมการ
ธันวาคม 2564
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
นายอําพล จันทรแจง

118
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
12.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
12.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 13 วันปใหม
13.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
13.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
13.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 14 วันวิชาการ
14.1
ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
14.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรม
14.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ผูอํานวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ธันวาคม 2564

น.ส.อารยา

ธันวาคม 2564

น.ส.อารยา

มกราคม 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน

มกราคม 2565

น.ส.นันทิญา

มกราคม 2565

น.ส.นันทิญา

มีนาคม 2565

นายอําพล จันทรแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน

มีนาคม 2565

น.ส.เมธาวี

มีนาคม 2565

น.ส.เมธาวี

5. งบประมาณ งบประมาณ 42,500 บาท (สี่หมื่นสองพันหารอยบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
วัสดุ/อุปกรณในกิจกรรมวันสําคัญ
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
42,500
42,500

รวม
42,5๐๐
42,5๐๐
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่
โรงเรียนจัดขึ้น รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
๑. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ
ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีความสุข

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

สอบถาม
การสังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
การสังเกตพฤติกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครู ผูบริหาร บุคลากร ผูปกครอง และชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัน
สําคัญทางศาสนา
7.2 นักเรียนไดรับการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ อยางชัดเจน
พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ ที่จะใหเปนคน ดี เกง และมีสุข
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอําพล จันทรแจง )
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ความพอประมาณ

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริยเหมาะสมกับวันและ
เวลาที่กําหนด

เพื่ อ ให ผู เข าร ว มกิ จ กรรมได เรีย นรู ทราบ
ประวั ติ ค วามเป น มาและสามารถปฏิ บั ติ
กิจ กรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขความรู

- มีความรูความเขาใจโรงเรียนวิถีพุทธ/กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันสําคัญ
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย

ความพอประมาณ

นักเรียนไดเขารวมกิจ กรรมเนื่องใน
โอกาสวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริยเหมาะสมกับวัน
และเวลาที่กําหนด

วางแผนการใช เวลาในการปฏิ บั ติ ตาม
กิจ กรรม ไดเหมาะสม กําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติกิจ กรรมชัดเจนตามเวลาที่มี
และเผื่อเวลาไวรองรับเหตุการณที่อาจ
เปลี่ยนแปลงในการทํากิจกรรม

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีค วามเปนกัลยาณมิตรและมี
วินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน
ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

นั ก เรี ย นที่ เข า ร วมกิ จ กรรมได เรี ย นรู ทราบ นักเรียนใชเวลาในการปฏิบัติตามกิจกรรม
ประวั ติ ค วามเป น มาและสามารถปฏิ บั ติ ได เ หมาะสม ตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
กิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น สํ าคั ญ ได อ ย า งมี กิจกรรมชัดเจนตามวันและเวลาที่กําหนด
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขความรู

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริยได

เงื่อนไขคุณธรรม

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

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู
(K)

ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

รูวิธีการใชวัสดุ
อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัย
การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยาง
ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับงาน
เห็นคุณคา
ความสําคัญขอวัสดุ
อุปกรณที่ใช

- รูกระบวนการการทํางาน
กลุม
- มีความรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวม
- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา
- เกิดทักษะในการทํางานกลุม
- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามที่ดี
- มีทักษะการคิดและ
แกปญหา
เห็นคุณคาความสามัคคี
มีน้ําใจ ความเสียสละและจิต
อาสา

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอกหองเรียน - เขารวมพิธีกรรมทางวัน
สําคัญตางๆเพื่อสืบทอด
สามารถทําใหผูเรียนมี
ความสุขกับการเรียนและการ ประเพณีอันดีงามของไทย
จัดกิจกรรม
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม
เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
และหองเรียน

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยาง
เอื้อเฟอเผื่อแผ
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โครงการที่ 4
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นางสาวกรรณิการ ศรีทอง
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามความในมาตราที่ 47 และให
สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนทราบตามความในมาตรา 48
เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามบทบัญ ญัติตามกฎหมายที่กลาวมาขางตน และเปนการพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ใหสามารถสนองตอบตามความตองการของผูเรียน ผูปกครอง
และความคาดหวังของชุมชนอยางยั่งยืน โรงเรียนจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานศึกษาจัดทําระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
2. เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายใน
3. เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ รอยละ 80
3.1.๒ สถานศึ ก ษามี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในพร อ มเตรี ย มรั บ กั บ การประเมิ น
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
ที่

1

2
3

4

กิจกรรม
เตรียมการ
-ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัด
-ประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดประชุมรวม กําหนดยุทธศาสตร-ประชุม
รวมวางแผนพัฒนา
-จัดทําแผนปฏิบัติ
ดําเนินการ
-มอบหมายงานใหครูปฏิบัติ
-กํากับ ติดตาม นิเทศ
ประเมินผล
-ประชุมครูรวมประเมินผลแจงผลและปรับปรุงแกไขประเมินตนเอง
สรุป/รายงานผล
-เก็บรวบรวมขอมูล
-รายงานการประเมินโครงการ
- จัดทํา SAR

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565

นางสาวกรรณิการ/
คณะครู

กันยายน 2565

นางสาวกรรณิการ/
คณะครู

กันยายน 2565

นางสาวกรรณิการ

5. งบประมาณ งบประมาณ 11,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดระบบงานประกัน
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

คาวัสดุ
11,000
11,000

รวม
11,000
11,000

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ รอยละ 80
2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในพรอมเตรียมรับกับการ
ประเมินภายนอก รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีมี
คุณภาพ
2.ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3.ผู เกี่ ย วข อ งหรื อ ผู มี ส ว นร ว มทุ ก ฝ า ย มี ค วามพึ ง พอใจ ไม น อ ยกว า
รอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- การจัดทํา
- แฟมบันทึกเอกสาร
เอกสารมาตรฐาน/
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
- รายงานการ
พัฒนาคุณภา
สถานศึกษา
- สอบถาม
- สอบถาม

- แบบรายงานการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
7.2 โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
7.3 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดประเมินตาม เปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เกณฑตัวชี้วัดประชุมรวมกําหนดยุทธศาสตร การศึกษาของโรงเรียน
ประชุมรวมวางแผนพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ป

เงื่อนไขความรู

- มีความรูความเขาใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- มีเทคนิคการการเก็บรวบรวมขอมูล

- สถานศึกษามีการรายงานการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- จัดทําระบบและดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอศิษ ย
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตรและมีวินัย
ในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู ต ามมาตรฐานด า น นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ นั ก เรี ย น ได รั บ ค ว าม รู ส า ม าร ถ นํ า ไป
การศึกษาเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ไปใชในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและอยูในสังคม
และตามศักยภาพของแตละบุคคล
อยางมีความสุข

เงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

นั ก เรี ย นได รับ ความรู ทั ก ษะและค านิ ย มจากกิ จ กรรมการ มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
แบ งปน มีค วามเอื้อเฟ อเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ทักษะ
(P)

- รูกระบวนการการทํางาน
รูวิธีการใชวัสดุ
อุปกรณอยางประหยัด กลุม
มีความรับผิดชอบตอสังคม
และคุมคาปลอดภัย
สวนรวม
- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา
การเลือกใชวัสดุ
- เกิดทักษะในการทํางานกลุม
อุปกรณอยางประหยัด - มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามที่ดี
และคุมคาปลอดภัย
และเหมาะสมกับงาน - มีทักษะการคิดและแกปญหา

คานิยม
(A)

เห็นคุณคาความสําคัญ เห็นคุณคาความสามัคคี
ขอวัสดุอุปกรณที่ใช
มีนํา้ ใจ ความเสียสละและจิต
อาสา

ความรู
(K)

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการจัดกิจกรรม

- เกิดการเรียนรูในเรื่องการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
เพื่อรวมกันแกปญหา

ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความคิดเห็น
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ ของผูอื่น
- ปฏิบัติตนตาม
สิ่งแวดลอม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคาของการรักษา ตระหนักและเห็น
สภาพแวดลอมที่ดีใน
ความสําคัญของการอยู
ชุมชนและหองเรียน
รวมกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ
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โครงการที่ 5
โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจีรนันท เกตุงาม
ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓0 กันยายน ๒๕๖5
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท โดยคํานึง การรูจักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุ มกัน ที่ ดีในตัว ตลอดจนใช ความรูความรอบคอบและคุณ ธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ควรจะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ
การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเปนอนาคตของชาติ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดกลยุทธการปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย
และวิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ ง นโยบายในการปฏิ รู ป การศึ ก ษารอบที่ 2
(พ.ศ.2552 – 2562) ซึ่งมุงเนนการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2ไดกําหนด
กลยุท ธการปลู กฝง คุณ ธรรม ความสานึกในความเป นชาติ ไทย และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อเปนกรอบแนวทางใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสูสถานศึกษา
โรงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพ เป น โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรขี ันธ เขต 2 ไดตระหนักถึงความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทําโครงการ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความรู ความ
เขาใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ เป น แหล ง เรีย นรู ให กั บ นั ก เรี ย น ครู /บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความรูและดํารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
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
ที่
กิจกรรม
๑ กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ
2 กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5
ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5
ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5

ผูรับผิดชอบ
นางสาวนันทชพร แสงคํา
นางสาวจีรนันท เกตุงาม
นายขวัญชัย สุขอยู

๕. งบประมาณ งบประมาณ 16,5๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ที่
กิจกรรม/รายการ
(1,๒,๓,4) คาตอบแทน คาใชสอย
๑ กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ
1
๒ กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบ
1
พอเพียง
3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
1-2
รวมทั้งสิ้น
๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการดําเนิน
๖.๑ เชิงปริมาณ
- สํารวจ
1.สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผูเรียนทุกคนผานการประเมินตามเกณฑของ สพฐ. รอยละ ๘0
2.นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความรูและดํารงวิถีชีวิตตามหลัก - ทดสอบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ ๘0
๖.๒ เชิงคุณภาพ
1. สถานศึก ษา มี ห ลัก สูต รและแหลง เรียนรูต ามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ผูบริหารสถานศึกษา ติดตาม กํากับ นิทรรศการจัดการเรียนรูตาม
- นิเทศ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.บุคลากรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

คาวัสดุ
1,500

1,000

5,000

5,000

10,000 10,000
16,000 16,000
เครื่องมือที่ใช
- แบบสํารวจ
- แบบทดสอบ

- แบบการนิเทศ
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๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.1 สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนทุกคนผานการ
ประเมินตามเกณฑของ สพฐ.
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวจีรนันท เกตุงาม)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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กิจกรรมที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยาการมนุษย
ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอยางยั่งยืน
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิของการใชทรัพยากร เพิม่
ความคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการศึกษา
และสรางเสริมเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ตอเนื่อง
นางสาวนันทชพร แสงคํา
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักที่เราคนไทยทุกคน ทุกระดับสามารถนําไปปฏิบัติได ไมใชเฉพาะเกษตรกร
ชาวไร ชาวนา อยางที่หลายคนเขาใจ แตหมายถึงทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกอาชีพ เราสามารถนําไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับตนเองไดในทุกๆ เรื่อง ทั้งการดําเนินชีวิตประจําวัน การศึกษาเลาเรียน หรือทํางานใน
สาขาใดๆ
กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บของโรงเรียน จึงเปนกิจกรรมที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ฝกใหนักเรียนซึ่งเปน เยาวชนสําคัญ ของชาติไดมีความตระหนักรูจักการออมดีมีเงินเก็บเพื่อเก็บไวใชจายใน
อนาคต เปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอไป โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดจัดทํากิจกรรมออมดีมีเงินเก็บเพื่อใหนักเรียน
รูจักวางแผนการใชจายเงินที่ไดรับจากผูปกครองในแตละวันใหมีเงินเหลือเก็บ เปนเงินออมไวใชจายในยาม
จําเปน โดยนํามาฝากโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสงเสริมใหมีการออมเงินของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการรูจักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนเขารวมในกิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ รอยละ ๗๐
๓.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ ๗๐
3.2.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาดานความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

๔.๕

กิจกรรม

ประชุมขั้นเตรียมการ
เสนอกิจกรรมเพื่ออนุมัติ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ขั้นดําเนินการ
-ประชุมปรึกษาหารือ
-เสนอกิจกรรม
-ปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ขั้นติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖4
ตุลาคม ๒๕๖4
พฤศจิกายน ๒๕๖4

ผูรับผิดชอบ
นางสาวนันทชพร แสงคํา
นางสาวนันทชพร แสงคํา
นางสาวนันทชพร แสงคํา

พฤศจิกายน ๒๕๖4 –
กันยายน ๒๕๖5

นางสาวนันทชพร แสงคํา

กันยายน ๒๕๖5

นางสาวนันทชพร แสงคํา

๕. งบประมาณ งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๕.๑ วัสดุดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น

๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(๑,๒,๓,๔)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนเขารวมในกิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ รอยละ ๗๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ ๗๐
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาดานความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

คาวัสดุ
๑,5๐๐
๑,5๐๐

๑,5๐๐
๑,5๐๐

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- สํารวจ

- แบบสํารวจ

- สอบถาม
- การสังเกต

- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียนรูจักการออมดีมีเงินเก็บอยางถูกวิธี
๗.๒ นักเรียนรูจักนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการออมในชีวิตประจําวัน
๗.๓ นักเรียนมีการออมอยางตอเนื่อง
๗.๔ นักเรียนมีคานิยมที่เปนพื้นฐานไดแก ความซื่อสัตย ความขยัน ประหยัด อดทน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวนันทชพร แสงคํา)
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมออมดีมีเงินเก็บ
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- จัดกิจกรรมออมดีมีเงินเก็บไดตรงตาม - สงเสริมใหมีการออมเงินของนักเรียน
วัตถุประสงคของกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอ
- จัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด
- เพือ่ ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การรูจักประหยัด อดออม และสามารถ
ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขความรู

- รูวิธีการฝากเงินกับธนาคาร

- วางแผนการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค
- ครูเตรียมความพรอมเรื่องเอกสารการ
ฝากเงินของนักเรียน

เงื่อนไขคุณธรรม

- ฝกใหนักเรียน ลด ละ เลิก พฤติกรรมการใชจายในสิ่งที่ไมมี
ประโยชน หรือการบริโภคที่เกินพอดี โดยลดรายจายในสวนนี้
นํามาเก็บออม

นักเรียน
ความพอประมาณ
- รูจักเก็บออมเงินแตพอดี ไมทําให
ตนเองเดือดรอน

เงื่อนไขความรู

ความมีเหตุผล
- นักเรียนบอกประโยชนของออมเงิน
การฝากสะสมเงินได
- นักเรียนรูจักนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชกับการออมใน
ชีวิตประจําวัน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถวางแผนการออมเงิน
เพื่อใหการฝากเงินประสบผลสําเร็จ

เงื่อนไขคุณธรรม
- รูวิธีการออมเงิน
- มีความความซื่อสัตย ความขยัน ประหยัด อดทน
- รูและเห็นคุณคาของการออมเงิน
- เกิดจิตสํานึกรักการออม
- มีความลด ละ เลิก พฤติกรรมการใชจายในสิ่งที่ไมมี
ประโยชนหรือการบริโภคที่เกินพอดี
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
ความรู
นักเรียนรูวิธีการออม รูถึงวิธีการฝากเงินกับ สามารถลดพฤติกรรม รูวิธีเอื้อเฟอและ
(K)
เงินที่พอดี
ทางธนาคาร
การใชจายในสิ่งที่ไมมี แบงปนซึ่งกันและกัน
ประโยชนหรือ
การบริโภคที่เกินพอดี
ทักษะ
นักเรียนสามารถฝาก ทํางานรวมกับผูอื่น
ใชจิตสํานึกรักการออม ซื่อสัตย อดทน
(P)
เงินไดตามเปาหมาย โดยมีความซื่อสัตย
ไปใชในชีวิตประจําวัน ประหยัด
กับเรื่องอื่นๆ ได
คานิยม
เห็นคุณคาของการ
เห็นประโยชนของการ ปลูกฝงความประหยัด เห็นคุณคาของการนํา
(A)
ออมเงิน
ทํางานรวมกับครูและ อดออม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เจาหนาที่ธนาคาร
พอเพียงมาใชกับการ
ออมในชีวิตประจําวัน
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวจีรนันท เกตุงาม
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
"ความเจริ ญ ของประเทศ ต อ งอาศั ย ความเจริญ ของภาคเกษตรเป น สํ าคั ญ " พระราชดํ ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลที่ 9 ชี้ใหเห็นชัดเจนถึงถึงความสําคัญของภาคเกษตรที่มีตอประเทศชาติ
และประชาชนชาวไทย เกษตรกรรมเปนอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย แนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒ นาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและที่
สําคัญ คื อ เนน การทําใหเกษตรกรสามารถพึ่ง ตนเองและหาเลี้ยงชีพ ได ใชชีวิต ไดอ ยางพอเพี ยง ตามแนว
พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
โรงเรียนตารี่กรุงเทพ ไดถือเปนภาระสําคัญในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนว
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
ที่
๑
2
3
4

กิจกรรม
ประชุมเสนออนุมัติโครงการ
กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
การประเมินโครงการ
การสรุปผล - การรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖4
พฤศจิกายน ๒๕๖4 - กันยายน ๒๕๖5
กันยายน ๒๕๖5
กันยายน ๒๕๖5

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
นางสาวจีรนันท เกตุงาม
นางสาวจีรนันท เกตุงาม
นางสาวจีรนันท เกตุงาม
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๕. งบประมาณ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 วัสดุ/อุปกรณปลูกพืชผักสวนครัว
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-2

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

๖.๑ เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีผักมาประกอบอาหารกลางวัน รอยละ 20
- บันทึกการปลูกผัก
2. นักเรียนมีค วามรู ความเขาใจ และมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 80
- ทดสอบ
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับแปลงเกษตร
- สํารวจ

คาวัสดุ
5,000
5,000

รวม
5,000
5,000

เครื่องมือที่ใช
- แบบบันทึกการปลูก
ผัก
- แบบทดสอบ
- แบบสํารวจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ครู
ความพอประมาณ

- กําหนดพื้นที่แปลงเกษตรใหเหมาะสมและ
พอเพียง
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมและ
พอเพียงกับการทําการเกษตร
- กําหนดชนิดของพืชที่ปลูกใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน

ความมีเหตุผล

- ตองการใหนักเรียนมีทักษะในการทํา
การเพาะปลูกพืชมากยิ่งขึ้น
- เลือกชนิดของพืชที่เหมาะสมและเปน
พืชที่ปลูกและดูแลงายเพื่อเปนที่สนใจ
ของนักเรียน

เงื่อนไขความรู

- มีความรูเรื่องการปลูกและดูแลรักษาพืชแตละชนิดที่
เพาะปลูก
- รูวิธีการในการปลูกและดูแลรักษาพืช

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม
และเตรียมอุปกรณการเกษตรให
พรอมกอนการปฏิบัติจริง
- กําหนดเวลาในการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยว

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละและเมตตาตอนักเรียน

นักเรียน
ความพอประมาณ

- แบงกลุมนักเรียนที่มีความสามารถ
เทาเที ยมกัน เปนเพื่อการปลูกและ
ดูแลรักษาพืช
- ปลูกพืชและรวมกันดูแลรักษาให
พืชเจริญเติบโตอยางงอกงาม

ความมีเหตุผล

- ใชอุปกรณการเกษตรที่มีอยูอยางเหมาะสมกับ
การปฏิบัติแตละประเภท
- สามารถปลูกและดูแลรักษาพืชไดเปนอยางดี
- บอกประโยชนของการปลูกพืชแบบพอเพียง
ได

เงื่อนไขความรู

- มีความรูเรื่องการปลูกและดูแลรักษาพืชแตละชนิดที่
เพาะปลูก
- รูวิธีการในการปลูกและดูแลรักษาพืช

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- วางแผนการปลูกพืชอยางเปน
ขั้นตอนตามหลักการการปลูกพืช
- นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว
อยางครบถวนตามแผนที่วางไว

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดและมีระเบียบวินัย

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู รูจักการปลูกพืชแบบ
พอเพียง
(K)
ทักษะ
(P)

มีทักษะการปลูกพืชแบบ
พอเพียง

คานิยม
เห็นคุณคาการปลูกพืช
(A)

รูจักมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอ
ผูอื่น
รูจักมีน้ําใจ
ทําการปลูกพืชแบบพอเพียง ปลูกพืชและใชอุปกรณที่มีใน
เอื้อเฟอเผื่อแผตอ
เปนทีม
โรงเรียน
ผูอื่น
เห็นคุณคาการทํางานเปน เห็นคุณคาของอุปกรณทุก
เห็นคุณคาของความมี
ทีม
ประเภท
น้ําใจเอื้อเฟอ เผื่อแผ
รูวิธีการปลูกพืชแบบ
พอเพียงแบบเปนทีม

รูวิธีการใชอุปกรณจากสิง่
รอบตัวในการปลูกพืช
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กิจกรรมที่ 3
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและสรางธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,3
ตอเนื่อง
นายขวัญชัย สุขอยู
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐานในฐานะหน วยงานหลัก จึง ดํ าเนิ น การสานต อนโยบายให ทุ กโรงเรีย น
ดําเนิน งานสรางวินั ยดานการจัดการขยะและน้ําเสี ย มลพิษ ทางอากาศ โดยการใหความรู สรางเจตคติแ ก
นักเรียน เพื่อใหเกิดความตระหนักและจิตสํานึกที่ดี นําไปสูการดําเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานการจัดการขยะ พลังงาน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โรงเรียนจึงเปนความหวังหนึ่งที่ตองสรางใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจ ในการจัดการขยะ เพื่อ
นําไปสูการจัดการอยางถูกวิธี ซึ่งจะกอใหเกิดความรวมมือและพรอมใจกันฝกฝนอยางใสใจ และเกิดประโยชน
โดยตรงและทันที
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกตองสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนใหกับนักเรียน
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 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่
ถูกตองและนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีวินัยดานการจัดการขยะ
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการจัดการขยะซึ่งสงผลตอ
สุขภาพอนามัย
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2

กิจกรรม
กิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะ
กิจกรรมการคัดแยกขยะ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
ครูประจําชั้น
นายขวัญชัย สุขอยู
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5. งบประมาณ งบประมาณ๑๐,๐๐๐บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะ
๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะ
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง รอยละ ๘๐
2. นักเรียนรูจักการตัดแยกขยะและคัดแยกขยะได รอยละ ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะที่ถูกตองและนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
2. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีวินัยดานการจัดการขยะ
3. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการจัดการ
ขยะซึ่งสงผลตอสุขภาพอนามัย

รวม
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

สังเกต

แบบสังเกต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนรูจักบมเพาะลักษณะนิสัย หวงใยสิ่งแวดลอม ( คัดแยกขยะ) ไดถูกวิธี
7.๒ นั ก เรี ย นรู จั ก นํ า ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช กั บ การบ ม เพาะลั ก ษณะนิ สั ย ห ว งใย
สิ่งแวดลอม ( คัดแยกขยะ) ในชีวิตประจําวัน
๗.๓ นักเรียนรูจักการทํางานเปนหมูคณะ
๗.๔ นักเรียนมีคานิยมที่เปนพื้นฐานไดแก ความซื่อสัตย ความขยัน ประหยัด ความอดทน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายขวัญชัย สุขอยู)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
ครู
ความพอประมาณ

- กําหนดพื้นที่การจัดการขยะใหเหมาะสมและ
พอเพียง
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดการ
เหมาะสมและพอเพียงกับปริมาณขยะ
- กําหนดชนิดของขยะที่จัดการใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน

เงื่อนไขความรู

ความมีเหตุผล

- ตองการใหนักเรียนมีทักษะในการทํา
การจัดการขยะมากยิ่งขึ้น
- เลือกชนิดของขยะที่เหมาะสมและเปน
ขยะที่สามารถขายไดเพื่อเปนที่สนใจของ
นักเรียน

- มีความรูเรื่องการจัดการขยะแตละชนิด ราคาซื้อขาย
ของขยะ และการนําไปใชประโยชน
- รูวิธีการในการจัดการขยะ การเก็บกอนการจําหนาย
และการนําไปใชประโยชน

ความพอประมาณ

- นักเรียนทุกคนที่ใชสิ่งของที่เหลือและเศษใบไม
เปนขยะนํามาทิ้งที่บริเวณที่จัดเตรียมไวเพื่อ
จัดการขยะและจัดการขยะใหตรงที่ตามประเภท
ของขยะ

เงื่อนไขความรู

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมและ
เตรียมอุปกรณการเก็บและจัดการให
พรอมกอนการปฏิบัติจริง
- กําหนดเวลาในการจัดการขยะ และ
นําไปใชประโยชน

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละและเมตตาตอนักเรียน
- มีการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการจัดการขยะ

นักเรียน
ความมีเหตุผล

- นําขยะที่ใชแลวและเศษใบไมมาแยกตาม
ประเภทเพื่อจะไดนํากลับมาใชไดใหม
- สามารถจัดการขยะไดตรงตามประเภทของ
ขยะ
- บอกประโยชนของการคัดแยกขยะได

- มีความรูเรื่องการจัดการขยะ การเก็บรักษาเพื่อรอจําหนาย และนําไปใช
ประโยชน

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- วางแผนการจัดการขยะแตละ
ประเภท
- นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไวอยางครบถวนตามแผนที่วาง
ไว

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดและมีระเบียบวินัย
- มีเจตคติที่ดีตอการจัดการขยะ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม

ความรู (K)

รูจักการจัดการขยะ

รูวิธีการจัดการขยะกับเพื่อน

รูวิธีการกําจัดการขยะที่มี
ประโยชนและไมมี
ประโยชน

ทักษะ (P)

มีทักษะการจัดการขยะ

มีการจัดการขยะเปนทีมได
ถูกตอง

จัดการขยะและกําจัดขยะ
ไดถูกวิธี

คานิยม (A)

เห็นคุณคาการจัดการ
ขยะ

เห็นคุณคาการทํางานเปนทีม

เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม
ที่ไรขยะ

วัฒนธรรม

รูจักมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอ
ผูอื่นและรักความ
สะอาด
รูจักมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอ
ผูอื่นและรักความ
สะอาด
รูจักมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอ
ผูอื่นและรักความ
สะอาด
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โครงการที่ 6
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวยุพเยาว บุญโต
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
๑. หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนการดําเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 10 ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ม อบหมายให รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยรวมหารือ
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการหารือสรุปไดวาการพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชน
ของชาติ จํา เป น ตอ งดํ าเนิ น การ จั ด ทํ า “โครงการโรงเรี ยนคุณ ธรรม สพฐ.” เพื่ อ พั ฒ นาโรงเรีย นในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการ
คิด อยางมีเหตุผล และสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดีและองคกรที่ทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
รูปแบบของโรงเรียนคุณ ธรรมนั้น โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถนําไปใชไดกับโรงเรียนในทุก
ศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเปนคุณ ธรรมสากล ที่จะชวยใหพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคในโรงเรียน "ลดลง" และ สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค "เพิ่มขึ้น" ซึ่งนับเปนการพัฒนาเยาวชน
ผูปกครอง และชุมชน ไดอยางยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อ ให นัก เรียน ครูและบุค ลากรทางการศึ กษาของโรงเรียนโรตารี่กรุง เทพเข ารวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตางๆ และปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.๑ นั กเรียน ครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.1.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุง เทพมีพฤติกรรมที่พึ ง
ประสงคตางๆ และปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน
๒. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

๑

๒

๓

กิจกรรม

เตรียมการ
- เสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
- วางแผนการปฏิบัติงาน
ดําเนินการ
- จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความกตัญู
- จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความพอเพียง
- จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความรับผิดชอบ
ประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๖4

ผูอํานวยการ
นางสาวยุพเยาว

พฤศจิกายน ๒๕๖4–กันยายน๒๕๖5

นางสาวยุพเยาว /คณะครู

พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน๒๕๖5 นางสาวยุพเยาว /คณะครู
พฤศจิกายน ๒๕๖4 –กันยายน๒๕๖5 นางสาวยุพเยาว /คณะครู
กันยายน ๒๕๖5

นางสาวยุพเยาว /คณะครู

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

กิจกรรม/รายการ

๑ จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความกตัญู
๒ จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความพอเพียง
จัดทําโครงงานคุณธรรมดานความ
๓
รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น

๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ไตรมาสที่
(๑,๒,๓,๔)
๑,๒,๓,๔
๑,๒,๓,๔
๑,๒,๓,๔

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1,๐๐๐
๑,0๐๐
๑,0๐๐
-

-

วิธีการดําเนิน

๖.๑ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเขารวมโครงการ
- สํารวจ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีพฤติกรรมที่
- สังเกต
พึงประสงคตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน
๒. ผูเกี่ ยวข องหรือ ผู มี ส วนร วมทุ ก ฝ าย มีค วามพึ ง พอใจ ไม น อยกว า
- สอบถาม
รอยละ ๘๐

3,๐๐๐

รวม
1,๐๐๐
๑,0๐๐
๑,0๐๐
3,๐๐๐

เครื่องมือที่ใช
- แบบสํารวจ
- แบบสังเกต
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
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๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๗.๒ นั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค ต า งๆ และปฏิ บั ติ ต าม
คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน
๗.๓ ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวยุพเยาว บุญโต)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- กําหนดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
- เพื่ อ ให นั กเรีย นได เรี ยนรู ได ป ฏิ บั ติ - เพื่ อ เป น การพั ฒ นานั ก เรี ย นด ว ย
โครงการโรงเรียนคุณธรรมใหกับ
กิจกรรมไดเต็มตามศักยภาพ เกิดการ คุณธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
นักเรียนตามความเหมาะสมและ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
ความสามารถของนักเรียน
วัตถุประสงค
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงการโรงเรียน
- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอ
คุณธรรม
ศิ ษ ย รั บ ผิ ด ชอบ ตรงต อ เวลา ยื ด หยุ น มี ค วามเป น
- มีความรูในเรื่องคุณธรรมดานตางๆ
กัลยาณมิตรและมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทํา นั ก เรี ย นป ฏิ บั ติ ต นและได รั บ การ เพื่อความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอน
กิ จ กรรมต า งๆที่ เกี่ ย วกั บ โครงการ ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ของชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
คุณธรรมไดเหมาะสมกับความสามารถ
ตามศักยภาพของแตละคน
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจในกิ จ กรรมส ง เสริ ม มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
คุณธรรม จริยธรรม
แบงปน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูวิธีการใชวัสดุ
- รูกระบวนการการทํางานกลุม - การจัดบรรยากาศใน
- เพือ่ เปนการพัฒนา
อุปกรณอยาง
- มีความรับผิดชอบตอสังคม
หองเรียนและนอก
นักเรียนดวยหลักพุทธ
ความรู
ประหยัดและ
สวนรวม
หองเรียนสามารถทําให
ธรรมอยางตอเนื่อง
(K)
- การมีสวนรวมในการแกไข
คุมคาปลอดภัย
นักเรียนมีความสุขกับการ สม่ําเสมอ
ปญหา
เรียนและการจัดกิจกรรม
การเลือกใชวัสดุ - เกิดทักษะในการทํางานกลุม ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความ
อุปกรณอยาง
- มีทักษะการเปนผูนําและผู
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ คิดเห็นของผูอื่น
ทักษะ ประหยัดและ
- ปฏิบัติตนตาม
ตามที่ดี
สิ่งแวดลอม
(P) คุมคาปลอดภัย
ขนบธรรมเนียม
- มีทักษะการคิดและแกปญหา
ประเพณีไทยไดอยาง
และเหมาะสมกับ
งาน
เหมาะสม
เห็นคุณคา
เห็นคุณคาความสามัคคี
เห็นคุณคาของการรักษา ตระหนักและเห็น
คานิยม ความสําคัญขอ
มีน้ําใจ ความเสียสละและจิต
สภาพแวดลอมที่ดีใน
ความสําคัญของการอยู
(A) วัสดุอุปกรณที่ใช อาสา
ชุมชนและหองเรียน
รวมกันอยาง
เอื้อเฟอเผื่อแผ
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โครงการที่ 7
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
ดานความมั่นคง
ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดานการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลายของการจัด
การศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ที่กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ตอเนื่อง
นายอําพล จันทรแจง
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมียุทธศาสตรวาดวยการปองกันการทุจริต ตาม
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยกําหนดใหผูบริห าร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมดานการ
ปองกันการทุจริต ที่ผานกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มี
การเรียนรูและจัดการความรูอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เปนไป
ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสู
เปาหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ใหเห็นความสําคัญ
ของความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผานกระบวนการคิดอยางเปนรูปธรรมนําไปสู
การปฏิบัติที่ถูกตอง 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 นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพทุ ก คนเข า ร ว มโครงการ
รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 บุคลากรของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีองคความรู ทัศนคติ และคานิยมที่ถูกตอง ตาม
กลยุทธและจุด เนน การดําเนิ น งานโครงการเสริมสรางคุณ ธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา
“ปองกันการทุจริต”
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
1.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน
1.2 ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
1.3 สรุป/รายงานผล
กิจกรรมที่ 2 คายเยาวชน “คนดีของแผนดิน”
2.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน
2.2 ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
2.3 สรุป/รายงานผล
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสรางการดี
3.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน
3.2 ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
3.3 สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565

นายอําพล
นายอําพล
นายอําพล

ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565

นายอําพล
นายอําพล
นายอําพล

ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565

นายอําพล
นายอําพล
นายอําพล

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

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน
2 กิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน”
3 กิจกรรมบริษัทสรางการดี
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
4
4
4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
1,000
-

-

3,000
1,000
5,000

รวม
1,000
3,000
1,000
5,000

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนเขารวมโครงการ
รอยละ 80
6.4 เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีองคความรู ทัศนคติ และคานิยมที่
ถูกตอง ตามกลยุทธและจุดเนนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- การสังเกตการ
ปฏิบัติงาน

แบบสํารวจการ
สังเกต

การสังเกต

แบบการสังเกต

การแสดงความพึง
พอใจ

แบบประเมินความ
พึงพอใจ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ)
7.๒ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ไดรับปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ความสุจริต
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอําพล จันทรแจง)
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- กํ า หนดการจั ด โครงการเสริม สรา งคุ ณ ธรรม - เพื่อใหผูเรียนและบุค ลากรของโรงเรียน ได - เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรของ
จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษ า เรียนรู ไดปฏิบัติโครงการไดเต็มตามศักยภาพ โรงเรียน ดวยหลักคุณลักษณะ ๕
“ปองกันการทุจริต”ในสถานศึกษาใหกับบุคลากร เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภ าพบรรลุตาม ประการ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ท าง ก าร ศึ ก ษ าต าม ค วาม เห ม าะ ส ม แ ล ะ วัตถุประสงค
ความสามารถของนักเรียน
- เลือกใชแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชนของโรงเรียน
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรูความเขาใจในโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
- มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ ทุจริต”ในสถานศึกษา
และมีจิตสาธารณะ

นักเรียน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเสริมสราง
นักเรียนรูจักคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง - มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และ
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”ในสถานศึกษา
มีจิตสาธารณะ
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”ในสถานศึกษา
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ - มีความรับผิดชอบตอสังคม
- การจัดบรรยากาศใน
พัฒนาบุคลากรทาง
ความรู
อยางประหยัดและคุมคา สวนรวม
โรงเรียนใหนักเรียนมี
การศึกษา ดวยหลัก
การมี
ส
ว

นร
ว
มในการแก
ไ
ข
(K)
ปลอดภัย
ความสุขกับการเรียนและ
คุณลักษณะ ๕ ประการ
ปญหา
การจัดกิจกรรม
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ - เกิดทักษะในการทํางานกลุม
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความคิดเห็น
อยางประหยัดและคุมคา - มีทักษะการเปนผูนําและผูตามที่ และถูกวิธีไมเปนปญหากับ ของผูอื่น
ทักษะ
ปลอดภัยและเหมาะสม
ดี
สิ่งแวดลอม
- ปฏิบัติตนตาม
(P)
ขนบธรรมเนียมประเพณี
กับงาน
- มีทักษะการคิดและแกปญหา
ไทยไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคาความสําคัญขอ เห็นคุณคาความสามัคคี
เห็นคุณคาของการรักษา
ตระหนักถึงการมีวินัย
คานิยม วัสดุอุปกรณที่ใช
มีน้ําใจ ความเสียสละและจิต
สภาพแวดลอมที่ดี
ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง
(A)
อาสา
พอเพียง และมีจิต
สาธารณะ
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โครงการที่ 8
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิชาการ
ที่กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ตอเนื่อง
นายอําพล จันทรแจง
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได ดําเนิน การขับ เคลื่อ น
โครงการโรงเรียนคุณ ภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ )ตามนโยบายของ พลเอก ประยุท ธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเนนการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดย
พัฒ นาโรงเรียนในทองถิ่นระดับตําบลใหเปน “โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล” ที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ
และมีความพรอม ในการพัฒ นาดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถใหบริการ
การศึกษาแกนักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเทาเทียมและครอบคลุม
ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําดานการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน
เปนตนแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความพรอมในการจัดการเรียน
การสอน มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ผูบริหารและครูมีความพรอมดานสมรรถนะ
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ สรางการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุน
กระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา ของเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒ นาผูเรียน ซึ่ง ถือเปน
หลักประกันกับชุมชนวา โรงเรียนคุณภาพเหลานี้จะสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความรู กระบวนการ
และทักษะที่จําเปนตอการธํารงตน ดํารงชีวิตในการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือเปน
แหลงการเรียนรูของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึกเปนเจาของ สรางความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการสงบุตรหลานเขามาเรียน นําไปสูการลดคาใชจายของผูปกครอง โรงเรียน
และชุมชน รวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เปนประโยชน เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
โรงเรีย นโรตารี่ก รุง เทพ สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคีรี ขัน ธ เขต ๒ เป น
โรงเรียนหนึ่ ง ในโครงการ จึ ง ได ดําเนิ นการขั บเคลื่ อนโครงการโรงเรีย นคุณ ภาพประจําตํ าบล (๑ ตํ าบล ๑
โรงเรียนคุณภาพ) ใหบรรลุตามเปาหมาย โดยดําเนินการโครงการใหเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน สรางโอกาส
และลดความเหลื่อ มล้ําทางการศึกษา ให กับเยาวชน ที่ ขาดแคลนได เติบ โตเป นพลเมือ งดี มีทั กษะวิช าการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่ อ สร า งการมี ส ว นร ว มในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ
สถานศึ ก ษา ให มี คุ ณ ธรรม มี ค วามโปรง ใสในการดํ าเนิ น งาน (ITA ) และเป น แหล ง เรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรม
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 โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงาน
(ITA ) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานการพัฒนาและสงเสริมการศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรวมกันกําหนด
1.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
นายอําพล
1.2 ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
นายอําพล
1.3 สรุป/รายงานผล
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
นายอําพล
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/วางแผนการ ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
นายอําพล
2.2 ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
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 ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
นายอําพล
3.3 สรุป/รายงานผล
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
นายอําพล

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

กิจกรรม/รายการ

1 ดําเนินงานการพัฒนาและสงเสริม
การศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่โรงเรียนรวมกัน
กําหนด
2 ดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
3 ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

-

-

1,000

1,000

-

-

1,000

1,000
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
๑ โรงเรียนมีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียน โดยการมีสวนรวม
๒ ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายตาม
แนวทางโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
3.นักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกคนเขารวมโครงการรอย
ละ 80
6.5 เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีการบริห ารจัดการที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน (ITA ) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- การสังเกตการ
ปฏิบัติงาน

แบบสํารวจการ
สังเกต

การสังเกต

แบบการสังเกต

การแสดงความพึง
พอใจ

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุน ทําใหสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA ) และเปนแหลงเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอําพล จันทรแจง)
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- กําหนดการจัดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา - เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน - เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร
ตํ า บ ล (๑ ตํ า บ ล ๑ โรงเรี ย นคุ ณ ภ าพ) ใน ไดเรียนรู ไดปฏิบัติโ ครงการไดเต็มตาม ของโรงเรียน อยางตอเนื่อง
สถานศึ ก ษาให กั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตาม ศั ก ย ภ าพ เกิ ด ก าร เรี ย น รู อ ย าง มี สม่ําเสมอ
ความเหมาะสมและความสามารถของนักเรียน
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค
- เลือกใชแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชนของโรงเรียน
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรูความเขาใจในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑
- มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยู
โรงเรียนคุณภาพ)ในสถานศึกษา
อยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

นักเรียน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
นักเรียนมีความรูความเขาใจในโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนรูจักคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยู
ประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
อยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความรูความเขาใจในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑
มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิต
ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
สาธารณะ
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูวิธีการใชวัสดุ
- มีความรับผิดชอบตอสังคม - การจัดบรรยากาศใน
พัฒนาบุคลากรทาง
ความรู อุปกรณอยาง
สวนรวม
โรงเรียนใหนักเรียนมี
การศึกษา ดวยหลัก
(K)
ประหยัดและคุมคา
- การมีสวนรวมในการแกไข ความสุขกับการเรียนและ
คุณลักษณะ ๕
ปลอดภัย
ปญหา
การจัดกิจกรรม
ประการ
การเลือกใชวัสดุ
- เกิดทักษะในการทํางานกลุม ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความ
อุปกรณอยาง
- มีทักษะการเปนผูนําและผู และถูกวิธีไมเปนปญหากับ คิดเห็นของผูอื่น
ทักษะ
ประหยัดและคุมคา
ตามที่ดี
สิ่งแวดลอม
- ปฏิบัติตนตาม
(P)
ขนบธรรมเนียม
ปลอดภัยและ
- มีทักษะการคิดและแกปญหา
ประเพณีไทยได
เหมาะสมกับงาน
อยางเหมาะสม
เห็นคุณคาความสามัคคี
เห็นคุณคา
เห็นคุณคาของการรักษา
ตระหนักถึงการมี
คานิยม ความสําคัญขอวัสดุ
มีน้ําใจ ความเสียสละและจิต สภาพแวดลอมที่ดี
วินัย ซื่อสัตยสุจริต
(A)
อาสา
อุปกรณที่ใช
อยูอยางพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ
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โครงการที่ 9
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารงานงบประมาณ เป น การบริ ห ารงาน ด า นการจั ด ทํ า และเสนอของบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และการรายงานการใชเงินและผลการดําเนิน งาน
การระดมทรัพ ยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา การบริหารงานการเงิน การบริหารงานบัญ ชี เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สงผลตอการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการตาง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย
เพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมงานงบประมาณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ โปรงใส ตรวจสอบได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการสงเสริม พัฒนาระบบ การ
บริหารงานงบประมาณ เพื่อใหภารกิจการดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการจัดการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ
2.2. เพื่อวางแผนและนโยบายการดําเนินงาน และกําหนดกรอบงบประมาณของสถานศึกษา
2.3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 การจั ด บริ ห ารงานงบประมาณ ด า นการจั ด ทํ า และเสนอของบประมาณ
การจั ด สรรงบประมาณ การตรวจสอบติ ด ตาม การประเมิ น ผล และการรายงานผลการใช เงิน 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
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
วางแผนงาน เพื่อการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินงานกิจกรรมระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ
การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการ
รายงานผลการใชจา ยเงิน และผลการดําเนินงาน
กิจกรรมตาง ๆ
สรุปผลรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
นางสาวกรนันท

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

นางสาวกรนันท
นางสาวกรนันท

กันยายน 2565

นางสาวกรนันท

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

ไตรมาสที่
(๑,๒,๓,๔)
๒-๔

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมการเงินและบัญชี
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
10,๐๐๐
10,๐๐๐

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

เชิงปริมาณ
- การจัดบริหารงานงบประมาณ ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการ
ประเมิน
รายงานผลการใชเงิน และผล
การดําเนินงาน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การ
บริหารงานการเงิน การบริหารงานบัญชี ใหถูกตองตาม ระเบียบ ทันเวลา
ทุกโครงการ รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- งานบริ ห ารงานงบประมาณถู ก ต อ งตามระเบี ย บ และการใช จ า ย -ตรวจสอบ
งบประมาณสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 -สอบถาม

รวม

คาวัสดุ
-

10,๐๐๐
10,๐๐๐
เครื่องมือที่ใช

แบบประเมิน

- แบบตรวจสอบ
เอกสารตางๆ
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 การจัดการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ
7.2 การใชจายงบประมาณสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวกรนันท กลิ่นสละ)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ
ความพอประมาณ

- กําหนดงบประมาณเหมาะสม
กับเวลาและกิจกรรมที่กําหนด
- ใชงบประมาณอยางคุมคา

ความมีเหตุผล

- เพื่อใหการใชงบประมาณบรรลุผลตาม
จุดประสงคที่ตั้งไวในแผนปฏิบัติการ
- เพื่อใชงบประมาณใหคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด

เงื่อนไขความรู

- ตองมีความรูเรื่องระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ

การมีภูมิคุมกันที่ดี

- วางแผนการดําเนินกิจกรรมและ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใชงบประมาณ
- การเบิกจายเปนไปตามกรอบที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
- รายงานผลการใชงบประมาณ

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความซื่อสัตย ทํางานดวยความโปรงใส
และตรวจสอบได

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ

ความรู - มีความรูความรูเรื่อง
ระเบียบการเบิกจายเงิน
(K) งบประมาณ

สังคม

- ประชุมครู เพื่อ
ปรึกษาหารือ วางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณ
- มีทักษะในการวาง
- ทักษะการทํางานอยาง
ทักษะ แผนการทํางานและการใช เปนระบบมีการวางแผนใน
(P) งบประมาณ เพื่อใหเกิด การทํางาน
ความคุมคา
- ตระหนักและเห็นคุณคา - เห็ น คุ ณ ค า ข อ ง ก า ร
คานิยม ของการวางแผนในการ ทํ า งานอย า งเป น ระบ บ
และมีการวางแผนในการ
(A) ทํางาน
ทํางาน

สิ่งแวดลอม

วัฒนธรรม

- รูคุณคาของการเลือกใชวัสดุ เพื่อ
ใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน
- มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เพื่อใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม

- รูวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

- ตระหนักและ เห็นคุณคา
การเลือกใชวัสดุ เพื่อใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม

- ตระหนักและเห็น
คุณคาวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

- ถายทอดวัฒนธรรมใน
การทํางานรวมกับผูอื่น
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โครงการที่ 10
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

โครงการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมหลักใน
แผนปฏิบัติการ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2566

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึ กษาในยุคป จจุบันเนนความเปน อิสระในการบริหารใหมี ความ
คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ มุงเนนผลงาน
มีการจัดผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใช ในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน การบริหารงบประมาณจึงใหความสําคัญอยาง
ยิ่งตอระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เทาเทียมกัน
จึงสงผลตอคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผลก็ เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหการจัดการศึกษามี
คุณภาพไดมาตรฐานตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
เนื่องจากงบประมาณเปนแผนงานแสดงออกถึงความตองการของหนวยงานในอนาคตในการใช จายเงิน
เพื่อการดําเนินงานตาง ๆ และงบประมาณเปนการประมาณการรายรับและรายจาย ที่ไดมาและ จายไปใน
อนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไมสมบูรณแนนอนวาจะเปนไปตามนัน้ การดําเนินงานในเรื่อง งบประมาณอาจ
ตองถูกกระทบกระเทือนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะทํา ใหการจัดสรรงบประมาณไมเปน ตามที่วางแผนไวการ
บริห ารงานของหน ว ยงานในเรื่ องงบประมาณนั้ น มี ค วามสํา คัญ และเป น ตัว การที่ ม า กํ าหนดการบริห าร
งบประมาณวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว หากผูบริหารและองคกรที่เกี่ยวของมความรอบรู เขาใจถึง
ระบบและกลไกงบประมาณดีแลว การจัดทําและการบริหารงบประมาณเพื่อไปสู เปาหมาย วัตถุประสงคที่
กําหนดไวจะทําสําเร็จ และเปนประโยชนตอสวนรวม
เพื่อใหการบริหารจัดการของกลุมงานงบประมาณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ โปรงใส ตรวจสอบได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการสงเสริม พัฒนาระบบการ
บริหารงานงบประมาณ เพื่อใหภารกิจการดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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 โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

1
2

3
4

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
วางแผนงาน เพื่อการจัดทําและเสนอของบประมาณ
ตุลาคม 2564
การจัดสรรงบประมาณ
- สํารองจายงบประมาณนอกเหนือจากโครงการและ
ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2566
กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ
- ดําเนินกิจกรรมจัดทําหองประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิม
กันยายน 2565 – มีนาคม
พระเกียรติ
2566
การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการ
รายงานผลการใชจา ยเงิน และผลการดําเนินงาน
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2566
กิจกรรมตาง ๆ
สรุปผลรายงานผล
มีนาคม 2566

ผูรับผิดชอบ

นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
นางสาวยุพเยาว บุญโต
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ

๕. งบประมาณ งบประมาณ 212,120 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ - กิจกรรมสํารองจายนอกเหนือจากโครงการ
และกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ
- ดําเนินกิจกรรมจัดทําหองประชุม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียนติ
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
(๑,๒,๓,๔) คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๒-๔

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนเปน
ระบบและถูกตองตามระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการ
รอยละ 90
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
๒. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ ๘๐

รวม

-

212,120

-

212,120

-

121,120

-

212,120

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวกรนันท กลิ่นสละ)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

ผูอนุมัติโครงการ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

155
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
( โครงการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ )
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

- กําหนดงบประมาณเหมาะสม
- ใชงบประมาณอยางคุมคา

- เพื่อใหการใชงบประมาณบรรลุผลตาม
จุดประสงคที่ตั้งไวในแผนปฏิบัติการ
- เพื่อใชงบประมาณใหคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด

เงื่อนไขความรู

- ตองมีความรูเรื่องระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ

การมีภูมิคุมกันที่ดี

- วางแผนการดําเนินกิจกรรมและ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใชงบประมาณ
- การเบิกจายเปนไปตามกรอบที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
- รายงานผลการใชงบประมาณ

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความซื่อสัตย ทํางานดวยความโปรงใส
และตรวจสอบได

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ

- มีความรูความรูเรื่อง
ความรู ระเบียบการเบิกจายเงิน
(K) งบประมาณ

สังคม

สิ่งแวดลอม

- รูคุณคาของการเลือกใชวัสดุ เพื่อ - รูวัฒนธรรมในการ
- ประชุมครู เพื่อ
ปรึกษาหารือ วางแผนการ ใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ ทํางานรวมกับผูอื่น
บริหารจัดการงบประมาณ สภาพแวดลอมของโรงเรียน

- มีทักษะในการวาง
- ทักษะการทํางานอยาง - มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เพื่อใช
ทักษะ แผนการทํางานและการใช เปนระบบมีการวางแผนใน ประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
งบประมาณ เพื่อใหเกิด
การทํางาน
สภาพแวดลอม
(P) ความคุมคา
- ตระหนักและเห็นคุณคา

คานิยม ของการวางแผนในการ
(A) ทํางาน

วัฒนธรรม

- เห็ น คุ ณ ค า ข อ ง ก า ร
ทํ า งานอย า งเป น ระบ บ
และมีการวางแผนในการ
ทํางาน

- ตระหนักและ เห็นคุณคา
การเลือกใชวัสดุ เพื่อใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม

- ถายทอดวัฒนธรรมใน
การทํางานรวมกับผูอื่น

- ตระหนักและเห็น
คุณคาวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
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โครงการที่ 11
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2566

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
ในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บ คาใชจาย” คื อ
โครงการสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ) งบประมาณที่รัฐชวยเหลือนั้นมี 5 สวนดวยกัน คือ คาเลาเรียน
แบบเรียน เสื้อผา คาอุปกรณการเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยจะไดรับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 สวน คือ
คาเสื้อผาและคาอุปกรณการเรียน ทั้งนี้โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ) จึงเปนโครงการที่นอกจากสะทอนใหเห็น
ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาและการลงทุนดานปญญา ยังเปนโครงการที่
ชวยลดภาระของผูปกครอง และเปดโอกาสใหเด็กไทยทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพอยางทั่วถึงเทา
เทียม
โรงเรียนโรตารี่ก รุง เทพจึง จั ดกิ จ กรรมเพื่ อสนั บสนุ น นโยบายของรัฐ บาล จัด ทํ ากิจ กรรมโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ป
อยางมีคุณภาพ)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนทุกคนไดรับหนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ 100
3.1.2 นักเรียนทุกคนไดรับเงินอุปกรณการเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รอยละ 100
3.1.3 นักเรียนทุกคนไดรับเงินคาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 1 ครั้ง รอยละ 100
3.1.4 นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรอยละ 100
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- การบริการสารสนเทศ ICT
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นั ก เรีย นทุ กคนได รับ การศึ กษาโดยไม เสี ย คาใช จาย สํา หรับ รายการหนั ง สื อเรีย น
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2

3
4

กิจกรรม
วางแผนงาน เพื่อการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการกิจกรรม
3.1 จายหนังสือเรียนฟรี
3.2 จายเงินอุปกรณการเรียน
3.3 จายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน
3.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และ
การรายงานผลการใชจายเงิน และผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ
สรุปผลรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวกรนันท กลิ่นสละ

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2566

นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
นางสาวกรนันท กลิน่ สละ
นางสาวกรนันท กลิน่ สละ

นายขวัญชัย สุขอยู
ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2566

นางสาวกรนันท กลิ่นสละ

มีนาคม 2566

นางสาวกรนันท กลิ่นสละ

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,468,753 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
๑
2
3
4

กิจกรรม/รายการ
หนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
รวม
(๑,๒,๓,๔) คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
500,193
500,193
266,950
266,950
273,480
273,480
428,130
428,130
428,130 1,040,623 1,468,753
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

เชิงปริมาณ
1.นักเรียนทุกคนไดรับหนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ 100
2.นักเรียนทุกคนไดรับเงินอุปกรณการเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รอยละ 100
จํานวนนักเรียนที่
3.นักเรียนทุกคนไดรับเงินคาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 1 ครั้ง รอยละ 100
เขารวมกิจกรรม
4.นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 100
4.1 กิจกรรมวิชาการ
4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
4.4 การบริการสารสนเทศ ICT
เชิงคุณภาพ
- เพื่ อใหนั กเรีย นทุ กคนมี โอกาสไดรับ การศึก ษาโดยไมเสียค าใชจ าย สําหรั บ
สังเกต
รายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
สอบถาม
ผูเรียน ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
สัมภาษณ

เครื่องมือที่ใช

แบบบันทึกจํานวน
นักเรียนเขารวม
กิจกรรม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการนักเรียนที่
โรงเรียนไดจัดขึ้น
7.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
7.3 ชวยเสริมสรางพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

- กําหนดงบประมาณเหมาะสม
- ใชงบประมาณอยางคุมคา

- เพื่อใหการใชงบประมาณบรรลุผลตาม
จุดประสงคที่ตั้งไวในแผนปฏิบัติการ
- เพื่อใชงบประมาณใหคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด

เงื่อนไขความรู

- ตองมีความรูเรื่องระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ

การมีภูมิคุมกันที่ดี

- วางแผนการดําเนินกิจกรรมและ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใชงบประมาณ
- การเบิกจายเปนไปตามกรอบที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
- รายงานผลการใชงบประมาณ

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความซื่อสัตย ทํางานดวยความโปรงใส
และตรวจสอบได

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ

- มีความรูความรูเรื่อง
ความรู ระเบียบการเบิกจายเงิน
(K) งบประมาณ

สังคม

สิ่งแวดลอม

วัฒนธรรม

- ประชุมครู เพื่อ
- รูคุณคาของการเลือกใชวัสดุ เพื่อ - รูวัฒนธรรมในการ
ปรึกษาหารือ วางแผนการ ใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ ทํางานรวมกับผูอื่น
บริหารจัดการงบประมาณ สภาพแวดลอมของโรงเรียน

- มีทักษะในการวาง
- ทักษะการทํางานอยาง - มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เพื่อใช
ทักษะ แผนการทํางานและการใช เปนระบบมีการวางแผนใน ประโยชนไดอยางเหมาะสมกับ
งบประมาณ เพื่อใหเกิด
การทํางาน
สภาพแวดลอม
(P) ความคุมคา

- ถายทอดวัฒนธรรมใน
การทํางานรวมกับผูอื่น

- ตระหนักและเห็นคุณคา
คานิยม ของการวางแผนในการ
(A) ทํางาน

- ตระหนักและเห็น
คุณคาวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

- เห็ น คุ ณ ค า ข อ ง ก า ร
ทํ า งานอย า งเป น ระบ บ
และมีการวางแผนในการ
ทํางาน

- ตระหนักและ เห็นคุณคา
การเลือกใชวัสดุ เพื่อใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
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โครงการการบริหารงานบุคคล
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โครงการที่ 12
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวละออง มีทรัพย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญ ญัติ การศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 นั้ น จะเนน การ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนเปนผูชวยสงเสริม แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแก
ผูเรียน โดยการจัดหาแหลงการเรียนรู ทั้งแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน และนําเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒ นาตนเอง พัฒ นาความรู
ความสามารถทั้งดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่ทําหนาที่รับผิดชอบสอน ดานการถายทอด
ความรูสูผูเรียนในวิธีตาง ๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนั้นยอม
เกิดมาจากรางกายและจิตใจที่สมบูรณแข็งแรง และขวัญกําลังใจที่ดีดวย
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดเล็ง เห็นถึงความสําคัญ การพั ฒ นาความรูความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเปนการ
เปดมุมมองและโลกทัศนในแบบตาง ๆ เพื่อจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน ตลอดจนมีการสรางขวัญและกําลังใจ
ที่ดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะ ความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีกายออนนอม วาจาออนหวาน และ
จิตใจออนโยน มีพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดี
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.๑.1 บุคลากรเขารับอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามงานที่รับผิดชอบ รอยละ 80
3.1.2 บุคลากรพั ฒ นาตนเองทั้ง ในดานการปฏิบัติง านและดานคุณ ธรรมจริยธรรม อยาง
ตอเนื่อง รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.๑ บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนางานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
3.๒.2 บุคลากรทุกคน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
2 กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบ
นางสาวละออง มีทรัพย
นางสาวละออง มีทรัพย

162
5. งบประมาณ งบประมาณ 243,500 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการใน
2
โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
2
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
140,000
-

รวม

คาวัสดุ
-

140,000

103,500

-

-

103,500

243,500

-

-

243,500

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

6.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรเขารับอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามงานที่รับผิดชอบ
รอยละ 80
สํารวจ
2. บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในดานการปฏิบัติงานและดานคุณธรรมจริยธรรม
อยางตอเนื่อง รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนางานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
ดูจากการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรทุกคน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม

เครื่องมือที่
ใช

แบบสํารวจ

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะ ความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีความออนนอม วาจาออนหวาน และจิตใจ
ออนโยน มีพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดี

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวละออง มีทรัพย)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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กิจกรรมที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2
ตอเนื่อง
นางสาวละออง มีทรัพย
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม จะเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอน
เป น ผู ช ว ยส ง เสริ ม แน ะแนวทางให เ กิ ด องค ค วามรู แ ก ผู เ รี ย น โดยการจั ด หาแหล ง การเรี ย น รู
ทั้งแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน และนําเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูใหมากที่สุด ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรูความสามารถทั้งดานเนื้อหาตามกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ ที่ทําหนาที่รับผิดชอบสอน ดานการถายทอดความรูสูเรียนในวิธีตาง ๆ ใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูใหมากที่สุด การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนั้นยอมเกิดมาจากรางกายและจิตใจที่สมบูรณแข็งแรง
และขวัญกําลังใจที่ดีดวย
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดเล็ง เห็นถึงความสําคัญ การพั ฒ นาความรูความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเปนการ
เปดมุมมอง และโลกทัศน ในแบบต าง ๆ เพื่ อจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน ตลอดจนมีการสรางขวัญ และ
กํ าลั ง ใจที่ ดี ต อ บุ ค ลากรทุ ก คนในโรงเรี ย น เพื่ อ จะได มี ร างกายและจิ ต ใจพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น าที่ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดดีขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 บุคลากรเขารับอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามงานที่รับผิดชอบ รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในดานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง/วางแผน
2. บุคลากรเขารับอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษา
ดูงาน ตามงานที่รับผิดชอบ
3. สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
นางสาวละออง มีทรัพย

มกราคม - กันยายน 2565

นางสาวละออง มีทรัพย

กันยายน 2565

นางสาวละออง มีทรัพย
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5. งบประมาณ งบประมาณ 140,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
2

กิจกรรม/รายการ

1 การพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
140,000
140,000
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรเขารับอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ตามงานที่รับผิดชอบ
รอยละ 80
6.5 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในดานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

คาวัสดุ
-

รวม
140,000
140,000

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

ดูจากการปฏิบัติงาน

แบบประเมิน

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติงานไดดีขึ้น
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวละออง มีทรัพย)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- กํ า หนดโครงการ ประชุ ม แต ง ตั้ ง - เพื่ อพั ฒนางานบุค ลากรและคุณ ภาพ - วางแผนเตรียมการ พัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม
- ดําเนินการตามโครงการ ติดตามผล - เสริมสรางกําลังใจแกขาราชการครู

เงื่อนไขความรู

- รูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพโดยวิธีตางๆ

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ มีความขยัน ตรงตอเวลา

นักเรียน
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- นํ า ความรู ที่ ได รั บ มาใช ป ระโยชน ใ ห - เลือกเนื้อหาสาระนําปฏิบัติใหไดมาก - วางแผนการทํ ากิจ กรรมที่ กําหนดได
มากที่สุด
ทีส่ ุด
สํ า เร็ จ พ ร อ มทั้ งนํ า ค วามรู ไ ป ใช ใ น
ชีวิตประจําวัน

เงื่อนไขความรู

- รูเกี่ย วกับ การพั ฒ นางานบุ ค ลากร การอบรม การศึ ก ษา
ดูงาน
- รูการเลือกปฏิบัติงานที่สงผลดี ตอประโยชนสวนรวม

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบ
- มีความซื่อสัตย มุงขยันในการทํางาน

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ

สังคม

ความรู รู เกี่ ย ว กั บ ส ถ า น ที่ ใ ห รูวิธีการทํางานรวมกับ
(K) ความรูและสงเสริมในการ ผูอ ื่นไดอยางมีความสุข
ปฏิบัติงาน

ทักษะ
(P )
คานิยม
(A)

ฝกการทํางาน ความรูที่
ไดมานํามาใชใหถูกตอง
เห็นคุณคาการพัฒนางาน
บุ ค ล า ก า ร อ บ ร ม
ศึ ก ษ าดู งาน ที่ มี ตาม
หนวยงาน

สิ่งแวดลอม

รู เ ลื อ ก ใช ส ถาน ที่ ที ให
ความรู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประโยชน อยาง
ประหยัด
ทํ างานร ว มกั บ ผู อื่ น ได ใชห น วยงานที่ มีในชุ มชน
อยางมีความสุข
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด
เห็ น ประโยชน ข องการ เห็ น ประโยชน บุ ค ลากร
ทํ างานร ว มกั บ ผู อื่ น ได และภูมิปญญาชาวบาน
อยางมีความสุข

วัฒนธรรม

รูจักสามัคคีและ
เอื้อเฟอเผื่อแผกัน

สามัคคีและ
เอื้อเฟอเผื่อแผกัน
เห็นคุณคาความสามัคคี
และเอื้อเฟอ
เผื่อแผกัน
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กิจกรรมที่ 2
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1
ตอเนื่อง
นางสาวละออง มีทรัพย
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
ดวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีอาคารเรียนเพื่อใชในการเรียนการสอน มีอาคาร
ประกอบ มีตนไมและทรัพยสินของทางราชการ แตยังขาดบุคลากรดานพนักงานบริการในโรงเรียน(ภารโรง)
เพื่อใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ราชการ
ในการนี้ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงจําเปนตองจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน(ภารโรง) เพื่อใหเกิด
ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ราชการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนหรือหนวยงานตาง
ๆ ที่มาติดตอราชการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียนจํานวน 1 อัตรา
2.2 เพื่อปฏิบัติหนาที่ดูแลอาคารใหมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
2.3 เพื่ออํานวยความสะดวกและรับรองบุคคลที่มาติดตอราชการ
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 อํานวยความสะดวกและรับรองบุคคลที่มาติดตอราชการ
3.2.4 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2.
3.
4.

กิจกรรม
ประชุม/ชี้แจง/วางแผน
เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จายเปนคาจาง
สรุปผลรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
นางสาวละออง มีทรัพย
นางสาวละออง มีทรัพย
นางสาวละออง มีทรัพย
นางสาวละออง มีทรัพย
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5. งบประมาณ งบประมาณ 103,500 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
103,500
103,500
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

รวม

คาวัสดุ
-

103,500
103,500

เชิงปริมาณ
- โรงเรียนมีพนักงานบริการในโรงเรียนจํานวน 1 อัตรา
- โรงเรียนมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- เอกสารที่เกี่ยวของ
-การสังเกต

- ตรวจสอบเอกสาร
- แบบการสังเกต

เชิงคุณภาพ
- อาคารมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
- บํารุงรักษาตนไมและทรัพยสินของทางราชการ
- อํานวยความสะดวกและรับรองบุคคลที่มาติดตอราชการ
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

- การสังเกต
- การสังเกต
- การสังเกต
- สอบถามความ

- แบบสังเกต
- แบบสังเกต
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 อาคารมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
7.2 มีการบํารุงรักษาตนไมและทรัพยสินของทางราชการ
7.3 ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจรอยละ 80
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวละออง มีทรัพย)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมจัดจางพนักงานบริการในโรงเรียน
ความพอประมาณ
- จางกิจกรรมจัดจางพนักงานบริการ
ในโรงเรียน
- มีการวางแผนการทํางาน

ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- เพื่ อ จั ด จ า งพนั ก งานบริ ก ารใน - วางแผนเตรียมการ
โรงเรียนจํานวน 1 อัตรา
- กําหนดเวลา ขอปฏิบัติในการทํางาน
- เพื่อปฏิบัติหนาที่ดูแลอาคารใหมี
ความสะอาดและเป น ระเบี ย บ
เรียบรอย
- เพื่ ออํ า นวยความสะดวกและ
รับรองบุคคลที่มาติดตอราชการ
- เพื่ อ ดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาต น ไม แ ละ
ทรัพยสินของทางราชการ
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- รูเกี่ยวกับการทํางานในโรงเรียน
- ใชความรอบคอบในการวางแผน การทํางาน
- มีความรอบคอบในการวางแผนในการทํางาน
- เขาทํางานตรงเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่
-เขาใจธรรมชาติของโรงเรียน
- มีความตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคา

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
ความรู
(K)
ทักษะ
(P )

รูเกี่ยวกับหลักสูตรการ
ทํางาน
ฝกการทํางาน ความรูที่
ไดมานํามาใชใหถูกตอง

รูวิธีการทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
ทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข
คานิยม เห็นคุณคาในการทํางาน เห็นประโยชนของการ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
( A ) พัฒนางานตนเอง
อยางมีความสุข

รูเลือกใชทรัพยากร
อยางประหยัด
ใชหนวยงานที่มีในชุมชน
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด
เห็นประโยชนภูมิปญญา
ชาวบาน

รูจักสามัคคีและ
เอื้อเฟอเผื่อแผกัน
สามัคคีและ
เอื้อเฟอเผื่อแผกัน
เห็นคุณคาความสามัคคี
และเอื้อเฟอ
เผื่อแผกัน
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โครงการการบริหารทั่วไป
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โครงการที่ 13
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

โครงการงานธุรการ สารบรรณ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ดานการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นางสาวเกศินี มุงหมาย
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อรับผิดชอบดําเนิน การทางดานสารบรรณของโรงเรียน รวมถึงงานบริหารบุคคล งานการประชุม
โดยมีการวางแผนการจัดเก็บเอกสาร และติดตามเอกสารอยางสม่ําเสมอ มีการตรวจสอบความถูกตองและ
ความเปนปจจุบันของระบบฐานขอมูล พัฒนาเอกสารหรือคูมือทีเ่ กี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ จัดทํารายงาน
สรุป เสนอความคิดเห็น เสนอแนะและวิธีการแกไขใหกับผูบริหารและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีและโปรงใส
2.2 เพื่อใหงานสารบรรณ ปฏิบัติไดรวดเร็ว ถูกตองประหยัดเวลา
2.3 เพื่อใหบุคคล ผูปฏิบัติมีจิตสํานึกในการใหบริการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน
ในหนาที่
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติไดรวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส รอยละ 90
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากร ผูปฏิบัติมีจิตสํานึกในการใหบริการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
พัฒนางานในหนาที่
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่

1
2
3

กิจกรรม
การรับ สงหนังสือราชการภายใน ภายนอก
หนวยงาน
การพิมพแบบฟอรม เอกสารสมุด ทะเบียน
ตางๆที่ใชในงานสารบรรณ
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
นางสาวเกศินี มุงหมาย
นางสาววิภา วงษกรอบ
นางสาวเกศินี มุงหมาย
นางสาววิภา วงษกรอบ
นางสาวเกศินี มุงหมาย
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๕. งบประมาณ งบประมาณ 4๐,๐๐๐ บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดหาวัสดุ/อุปกรณงานสารบรรณ
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,2,3,4)
1-2

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติไดรวดเร็ว ถูกตอง และโปรง ใส
รอยละ 90
6.6 เชิงคุณภาพ
1. บุ ค ลากร ผู ป ฏิ บั ติ มี จิ ต สํ านึ ก ในการให บ ริ ก ารและมี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สรางสรรคในการพัฒนางานในหนาที่
2. ผู เ กี่ ย วข อ งหรื อ ผู มี ส ว นร ว มทุ ก ฝ า ยมี ค วามพึ ง พอใจไม น อ ยกว า
รอยละ 80

คาวัสดุ
4๐,๐๐๐
4๐,๐๐๐

รวม
4๐,๐๐๐
4๐,๐๐๐

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม
- สอบถาม

- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีและโปรงใส เปนที่ยอมรับ
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง พรอมทั้งมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญาที่เพิ่มมากขึ้น
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเกศินี มุงหมาย)
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการงานธุรการ สารบรรณ
ครู
ความพอประมาณ

- การรับ-สง หนังสือราชการจากสํานักงานเขต
พื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาประจวบคีรีขั น ธ
เขต 2 และหน ว ยงานอื่ น ๆโดยใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร
- การแจงขาวสารขอมูลกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
โดยใช line หรือ facebook
- การพิมพแบบฟอรม เอกสาร สมุดทะเบียนตาง
ๆ ที่ใชในงานสารบรรณ โดยการคํานวณปริมาณ
และความคุมคา
- ทํางานตรงเวลาและทันเวลาที่กําหนด

ความมีเหตุผล

- เพื่อใหการรับ สงหนังสือ และการ
แจ งข าวส าร ข อ มู ล ร วด เร็ ว
ประหยัดเวลาและงบประมาณ
- การใชวัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินงานอยางคุมคา ประหยัด
- ตรงตอเวลา

เงื่อนไขความรู

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- การวางแผนซักซอมแนวทางปฏิบัติงานกับ
บุค ลากรที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกันและไมใหมีขอผิดพลาดในยามเรงดวน
- ศึ ก ษางานปริ ม าณของงาน คํ า นวณวั ส ดุ
อุปกรณ และงบประมาณที่ตองใช
- กําหนดเวลาและความสําคัญของงานในการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขคุณธรรม

การรับ สง ขอมูลขาวสาร รวดเร็วและทันเวลา
มีความรูเรื่องการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส

- ขยันหมั่นเพียร กระตือรือรนในการทํางาน
- มีความประหยัด
- มีความรับผิดชอบ

นักเรียน
ความพอประมาณ

- ใชวัสดุอุปกรณ ในการสื่อสารและใหขอมูล
อยางเหมาะสม คุมคา
ทํางานกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายทันเวลา

ความมีเหตุผล

- การใชวัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินงานอยางคุมคา ประหยัด
- ตรงตอเวลา

เงื่อนไขความรู

- ศึกษางานปริมาณของงาน คํานวณวัสดุ
อุปกรณ และงบประมาณที่ตองใช
- กําหนดเวลาและความสําคัญของงานในการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขคุณธรรม

- ทํางานเกี่ยวกับรายงาน ขาวสารขอมูลโดยใชเครื่องมือที่
ถูกตองเหมาะสมคุมคาและประหยัด

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- ขยันหมั่นเพียร กระตือรือรนในการทํางาน
- มีความประหยัด
- มีความรับผิดชอบ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

รูวิธีรับ สงขาวสารขอมูลที่
ประหยัด
ใช ICT ในการสง รับ ขอมูลใน
การปฏิบัติหนาที่ได
เห็นคุณคาของการใช ICT
ชวยทํางาน

ติดตอสื่อสารรวมงานกับ
บุคคลอื่น
แลกเปลี่ยนเรียนรูการใช
ระบบ ICT กับเพื่อนรวมงาน
เห็นประโยชนของการ
สื่อสารสงขอมูล

ใชวัสดุในการรับสงขาวสารที่
ไมทําลายสิ่งแวดลอม
ใชวัสดุอยางประหยัด

รูคุณคาของการใชวัสดุ
อุปกรณ ใหตรงกับสภาพงาน

เอื้อเฟอ แบงปน

การเอื้อเฟอ แบงปน
ความรูใหม ๆ
เห็นคุณคาของการ
เอื้อเฟอ แบงปน
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โครงการที่ 14
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ

ลักษณะโครงการ

โครงการการใชและดูแลรักษาอาคารสถานที่/สิ่งแวดลอม
ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่ม
ความลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสรางธรรมมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1

ตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายธเนศร เจริญเนือง
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 25๖5
1.หลักการและเหตุผล
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ตามโครงสรางแผนผังอาคารไวเปนสัดสวนที่ดี
รอบขอบทางมีตนไมปลูกประดับ มีการปลูกตกแตงสวนหยอมแบงกั้นอาคาร เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
ใหสวยงามและรมรื่นยิ่งขึ้น และเพื่อใหโรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียน มีสวนหยอม ตนไม แหลงเรียนรู เปนแหลงพักผอนหยอนใจได ใหบริการชุมชนมาใชสถานที่เปน ที่
ออกกําลังกาย เลนกีฬา ดังนั้นการพัฒ นาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจึงมีความสําคัญมาก เปน
การโนมนาวจิตใจของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนใหรักโรงเรียน การพัฒนาใหโรงเรียนนาอยู เปนที่
รูจักของชุมชนและบริการครู นักเรียน และชุมชนมากยิ่งขึ้น งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมจึงจําเปนตองมี
การปรับปรุง ตอ เติม ซ อมแซม และพั ฒ นาอาคาร สถานที่และสิ่ งแวดลอมใหมีค วามพรอม ความสมบู รณ
สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งดูแล ติดตามในเรื่องสาธารณูปโภคใหดีมีประสิทธิภาพ ใชไดเปนปจจุบัน เพื่อพัฒ นา
นักเรียนใหเปนคนเกง คนดี คนมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม รักสวยรักงาม ครู
มีสถานที่ที่ เอื้อ ตอการจัดการเรีย นรูอย างมี คุณ ภาพ เพี ยงพอ โรงเรีย นมีส ถานที่ ที่ สวยงาม รมรื่น สะดวก
เหมาะสําหรับบริการชุมชน และไวใหทุกฝายชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมสืบตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารสถานที่ ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อตอการจัดการเรียนรู
ของครูและนักเรียน
2.2 เพื่อใหนักเรียนและ ครูมีสวนรวมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
2.3 เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่น เปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนได
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อตอการจัดการเรียนรู
ของครูและนักเรียน รอยละ 80
3.1.2 นักเรียนและ ครูมีสวนรวมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่น เปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2
3

กิจกรรม
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสิง่ แวดลอมในโรงเรียน
กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
กิจกรรมสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
นายธเนศร
นายธเนศร

นางสาวกรนันท

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

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
1 โรงเรียน
กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร
2 ประกอบ
กิจกรรมสาธารณูปโภคในการดําเนิน
3 กิจกรรมของโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4) คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

รวม

1-4

-

-

15,000

15,000

1-4

-

-

100,000

100,000

1-4

-

250,000

-

250,000

-

250,000

115,000

365,000

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ
- โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูของครูและนักเรียน รอยละ 80
- นักเรียนและ ครูมีสวนรวมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่น เปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน

- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

สังเกต

แบบสังเกต

สํารวจ
สอบถาม

แบบสํารวจ
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอือ้ ตอการจัดการเรียนรูของครูและ
นักเรียน
7.2 นักเรียนและ ครูมีสวนรวมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
7.3 โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่น เปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนได
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายธเนศร เจริญเนือง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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กิจกรรมที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ

ลักษณะโครงการ

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่ม
ความลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสรางธรรมมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1
ตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายธเนศร เจริญเนือง
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 25๖5
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ใหการศึกษาแกนักเรียน เพื่ออบรมบมนิสัยใหนักเรียนเปนผูมีความรูควบคู
คุณ ธรรม ซึ่ง การจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ ภูมิทัศนและแหลง เรียนรูในโรงเรียนเปน สิ่งจําเปน อีก
ประการหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต อ การจัด การเรี ย นการสอนเป น อย า งมาก เพราะจะมี ผลต อ การพั ฒ นาการทางด า น
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบานหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งตองใช
ชีวิตเพื่อหาประสบการณในวันหนึ่งๆ มากกวาอยูที่บาน จึงตองเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ การจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่ดี เหมาะสม และลดภาวะที่เปนพิษ เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ สติปญญาของ
นักเรียนใหดีที่สุด
ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอม การซอมแซมอาคารสถานที่ตางๆ การปรับภูมิทัศน และแหลงเรียนรู
โรงเรียนไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผูปกครอง และผูใชบริการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือใชอาคารสถานที่ตางๆในการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชน สภาพของอาคารเรียนตองมี
ความแข็งแรงทนทาน และพรอมใชงาน โรงเรียนจึงตองดําเนินการจัดทําโครงการดังกลาว เพื่อใหเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข พรอมทั้งมีแหลงการ
เรียนรู ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดลอมที่ดี มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
และอื่นๆ เชน สวนหยอม แปลงเกษตร การปลูกไมดอกไมประดับ และบริเวณโรงเรียน ซึ่งจําเปนจะตอง
ซอมแซม พัฒนา ปรับปรุงใหพรอมใชงาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความตองการของโรงเรียน
และชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงผลใหโรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน
2.2 เพื่อใหสถานศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 สถานศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

176
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ประชุมวางแผน/มอบหมายงาน
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ดําเนินงานตามกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564 –
กันยายน 2565
กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
นายธเนศร
นายธเนศร

5. งบประมาณ งบประมาณ 15,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

1-4

คาวัสดุ

รวม

-

-

15,000

15,000

-

-

15,000

15,000

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน รอยละ 80

เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

สังเกต
ความพึงพอใจ

แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน
7.2 สถานศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายธเนศร เจริญเนือง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ
- กําหนดบริเวณ สถานที่ใหมีความ
เหมาะสม
- การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม เพียงพอ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
ครู
ความมีเหตุผล
- ตองการใหโรงเรียนมีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
- เลือกวัสดุ สิ่งของที่เหมาะสมกับการ
ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขความรู
- มีความรูเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
- รูการเลือกใชวัสดุ สิ่งของในการปรับปรุง พัฒนา
สิ่งแวดลอม

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- กําหนด วางแผน การปรับปรุง พัฒนา
สิ่งแวดลอม
- เตรียมวัสดุ สิ่งของในการใชปรับปรุง
พัฒนาสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ประหยัด มีวินัย
ตั้งใจทํางาน
- มีจิตสาธารณะ
นักเรียน

ความพอประมาณ
- แบงงานเพื่อทํากิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม
- สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม

ความมีเหตุผล
- ใหมีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่
เหมาะแกการเรียนการสอน
- เลือกใชวัสดุ สิ่งของที่เหมาะสมกับ
การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขความรู
- มีความรูเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
- รูการเลือกใชวัสดุ สิ่งของในการปรับปรุง พัฒนา
สิ่งแวดลอม

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- รูจักวางแผน เตรียมงานเพื่อใหกิจกรรม
หรืองานนั้นสําเร็จ
- มีความรูไปปรับใชเพื่อสรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมที่ดี

เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ประหยัด มีวินัย
ตั้งใจทํางาน
- มีจิตสาธารณะ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืน ยอมรับตอการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูการเลือกใชวัสดุ สิ่งของใน รูวิธีการทํางานรวมกับ รูจักวิธีการดูแล
รูวิธีการชวยเหลือ แบงปน
การจัดบรรยากาศ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข รักษาสิ่งแวดลอม
ซึ่งกันและกัน
ใชวัสดุ สิ่งของในการจัด
บรรยากาศ ไดอยางถูกตอง

ทํางานกลุมรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข

ดูแล รักษา
สิ่งแวดลอม

ชวยเหลือ แบงปนซึ่งกัน
และกัน

เห็นคุณคา รักษาวัสดุ
สิ่งของ และสิ่งแวดลอม

เห็นประโยชนของการ
ทํางานกลุมรวมกับผูอื่น

มีจิตสํานึกที่ดีตอ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม

ตระหนักถึงการชวยเหลือ
แบงปนซึ่งกันและกัน
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กิจกรรมที่ 2
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ

ลักษณะโครงการ

กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่ม
ความลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสรางธรรมมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1

ตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายธเนศร เจริญเนือง
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 25๖5
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2544 ไดกํ าหนดการสรางองค ความรูอัน เกิดจาก
สภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อาคาร
เรียนอาคารประกอบก็เปน สวนหนึ่ งของปจจัยในการเรียนรู ที่จะทําใหผูเรียน เรียนรูอยางมีความสุข และ
ปลอดภัย จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2544
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ใหอยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยและใชงาน
ไดดี
2.2 เพื่อใหสถานศึกษาอยูในสภาพที่มีความปลอดภัย
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ อยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยและใชงานไดดี
รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 โรงเรียนมีอาคารสิ่งกอสรางที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผนดําเนินการ
2. จัดทําแบบสํารวจการชํารุดของอาคารเรียนอาคารประกอบ
3. ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการ
4. ดําเนินการปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 25634
พฤศจิกายน 2564–กันยายน2565
กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
นายธเนศร
นายธเนศร
นายธเนศร
นายธเนศร

5. งบประมาณ งบประมาณ 100,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
ดําเนินการปรับปรุง อาคารเรียน
อาคารประกอบ
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

-

-

100,000

100,000

-

-

100,000

100,000
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

เชิงปริมาณ
- โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ อยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยและ สํารวจ
ใชงานไดดี รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
สังเกต
- โรงเรียนมีอาคารสิ่งกอสรางที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ความพึงพอใจ
- ผูเกี่ยวของหรือผูมีสว นรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

เครื่องมือที่ใช
แบบสํารวจ
แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 อาคารเรียนอาคารประกอบอยูในสภาพพรอมใชงานอยางปลอดภัย และนักเรียนมีสุขภาพจิต
สุขภาพกายดี มีความปลอดภัยเมื่อใชอาคารเรียน อาคารประกอบ
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายธเนศร เจริญเนือง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมใชปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
ครู
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
- อาคารเรี ยน อาคารประกอบมี ค วาม - ตองการใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม
แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสม เพียงพอ ทีด่ ี เปนสถานที่แหงการเรียนรู
และใชงานไดดี
- เลือกวัสดุ สิ่งกอสรางที่เหมาะสมกับ
การปรับปรุง ซอมแซมอาคาร

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- กํ า หนด วางแผนเพื่ อ ปรับ ปรุ ง ซ อ มแซม
อาคาร
- เตรียมวัสดุ สิ่งกอสรางในการใชปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร

เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรูเกี่ยวกับสิ่งกอสราง อาคารเรียน อาคารประกอบ - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มีวินัย ตั้งใจทํางาน
- รูการเลื อกใชวัส ดุ สิ่ง กอสรางในการปรับ ปรุง ซอมแซม - มีจิตสาธารณะ
อาคารเรียน อาคารประกอบ
นักเรียน
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- มีระเบียบ วินัย ดูแล รักษาอาคารเรียน - ตองการใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม - รูจักเลือกวัสดุ สิ่งกอสรางที่เหมาะสมกับ
อาคารประกอบใหแข็งแรง ปลอดภัย
ทีด่ ี เปนสถานที่แหงการเรียนรู
การปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
เงื่อนไขความรู
- รูวิธีการดูแล รักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ
- มีความรูเกี่ยวกับสิ่งกอสรางเบื้องตน

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย เสียสละ มีวินัย
- มีจิตสาธารณะ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืน ยอมรับตอการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
รูจักเลือกวัสดุ สิ่งกอสรางได รูวิธีการทํางานรวมกับ รูจักวิธีการดูแล
รูวิธีการชวยเหลือ แบงปน
อยางเหมาะสม
ผูอื่นไดอยางมีความสุข รักษาสภาพแวดลอม ซึ่งกันและกัน
ใชวัสดุ สิง่ กอสรางไดอยาง
ถูกตอง

ทํางานกลุมรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข

ดูแล รักษา
สภาพแวดลอม

ชวยเหลือ แบงปนซึ่งกัน
และกัน

เห็นคุณคา รักษา ดูแล
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ

เห็นประโยชนของการ
ทํางานกลุมรวมกับผูอื่น

มีจิตสํานึกในการ
ชวยดูแล รักษา
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ

ตระหนักถึงการชวยเหลือ
แบงปนซึ่งกันและกัน
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กิจกรรมที่ 3
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

กิจกรรมคาสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน
ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่ม
ความลองตัวใน การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสรางธรรมมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1
ตอเนื่อง
นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน
1 ตุลาคม 2564 - 30 ธันวาคม 25๖5

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
วางแผนงาน เพื่อการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินงานกิจกรรมคาสาธารณูปโภคในการ
ดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน
การตรวจสอบติดตาม การประเมินผล และการ
รายงานผลการใชจา ยเงิน และผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ
สรุปผลรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
นางสาวกรนันท กลิน่ สละ

ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565 นางสาวกรนันท กลิ่นสละ
ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565

นางสาวกรนันท กลิ่นสละ

ธันวาคม 2565

นางสาวกรนันท กลิ่นสละ

5. งบประมาณ งบประมาณ 250,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมคาสาธารณูปโภคในการ
ดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
๒-๔

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

-

250,000

-

250,000

-

250,000

-

250,000
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

๖.๑ เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนมีสาธารณูปโภคเพียงพอตลอดปงบประมาณ
๖.๒ เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนไมมีหนี้สินคาสาธารณูปโภค
๒. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ ๘๐

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบเอกสารตางๆ

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบเอกสารตางๆ

ความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษามีงบประมาณใชจายคาสาธารณูปโภค
7.2 ปริมาณการใชน้ําและไฟฟา อยางเพียงพอและประหยัด
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวกรนันท กลิ่นสละ)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

183
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมคาสาธารณูปโภคในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับการใช
สาธารณูปโภคในโรงเรียน

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

- มีความรูเรื่องการใชไฟฟาอยางประหยัด
- มีความรูเรื่องการใชน้ําอยางประหยัด

เงื่อนไขความรู

- ตระหนั ก และเห็ น ความสํ าคั ญ ของ
การประหยัดไฟฟา
- ตระหนั ก และเห็ น ความสํ าคั ญ ของ
การประหยัดน้ํา

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรูเรื่องการใชน้ําและไฟฟาอยางประหยัด
- นําความรูไปประยุกตใชในรูปแบบตางๆ
- เกิดทักษะในการปฏิบัติจริง

- การประหยัด
- การใชสติและปญญา

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดลอม

ฝกการใชสาธารณูปโภคออยาง เกิดความสามัคคีชวยเหลือ นักเรียนไดรับการปลูกฝง
คุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุด
โรงเรียนและสวนรวม
เรือ่ งความประหยัด

วัฒนธรรม

ปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก
จัดการกับชีวิตของตนเอง
และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม
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โครงการที่ 15
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นางสาวศิวพร บุญแท
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายใหทุกโรงเรียนดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ ใหเห็นเปน
รูปธรรมและใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงมีโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อคุณภาพของนักเรียน รวมทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนโดยมีการทํางาน
อยางเป น ระบบ ตามระเบีย บกระทรวงศึ กษาธิการ วาดวยการสง เสริม คุม ครองสิ ทธิเด็กและเยาวชนโดย
สถานศึกษา พ.ศ. 2543 ขอ 19 กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษามีความรู
ความเขาใจในสิทธิเด็กและเยาวชนฝกฝนทักษะและพัฒ นาการความสามารถในการใหคําปรึกษาและรวม
แกปญ หาของเด็กและเยาวชน เพื่อดําเนิน การพิจารณา ตรวจสอบ แกไขปญ หาที่เกิดขึ้นและใหการปกครอง
คุมครองอยางมีเหตุผล รวมทั้งเสริมสรางจิตสํานึ กใหมีทัศนคติที่ดีในการคุมครองและสิทธิในการไดรับการ
พัฒนา
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ ให โรงเรียนมี ระบบดู แลช วยเหลือ นั กเรี ยนโดยมีก ระบวนการวิธีก ารและเครื่องมื อ ที่ มี
คุณภาพไดมาตรฐานสามารถตรวจสอบได
2.2 เพื่ อส งเสริม ให นัก เรียนเป น คนดีมีค วามสุ ข มี ความสามารถทางสติป ญ ญาเพี ย บพรอมดว ย
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
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสหกรณรานคา
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
นางสาวจุฑารัตน
นางสาวศิวพร
นางสาวนภาพรรณ
นางสาวศิวพร
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5. งบประมาณ งบประมาณ 47,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1
2
3
4

กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสหกรณรานคา
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน
รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4) คาตอบแทน คาใชสอย
1
1
1
1
-

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนไดรับความชวยเหลือ และพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
เปนระบบ
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80

รวม

คาวัสดุ
2,000
10,000
15,000
20,000
47,000

2,000
10,000
15,000
20,000
47,000

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

สังเกต

แบบสังเกต

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถอยางเต็มศักยภาพ
7.2 นักเรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในทุกดาน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวศิวพร บุญแท )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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กิจกรรมที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 2, 3
ตอเนื่อง
วาที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน ภิญโญสิริพันธุ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสัง คมปจจุบัน นี้มีสิ่ง แวดลอมที่เปนตัวกระตุนและยั่วยุหลายดาน อันอาจกอใหเกิดปญ หา
ใหกับผูเรียนซึ่งอยูในวัยที่กําลังพัฒ นาทุกดานและควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเจริญ งอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความหางเหิน
ไมไดอยูรวมกัน เนื่องจากภาระหนาที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแตละครอบครัว
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปน กระบวนการดําเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการสงเสริม
พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยยึดหลักการมีสวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติรวมแกไขปญหาจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพชี วิตของนั ก เรียนใหมี ทั กษะการดํ ารงชีวิต อยูในสั ง คมที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็วได อย างมี
ความสุข
โรงเรีย นโรตารี่กรุง เทพ ตระหนั กและเห็ นความสํ าคั ญ ดัง กลาว จึง ไดดํ าเนินการพั ฒ นาระบบดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสมบูรณและเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นทุกดาน
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
1. นักเรียนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
1. นักเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นทุกดาน
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม/ขั้นตอน
ประชุมวางแผน
จัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖4
ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน 2565
ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน 2565
กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
วาที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน
วาที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน
วาที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน
วาที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน
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5. งบประมาณ งบประมาณ 2,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

1

ดําเนินกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
2

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
2,000
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นทุกดาน

วิธีการดําเนิน

รวม
2,000
2,000

เครื่องมือที่ใช

- สังเกต
- สัมภาษณ

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ

- สังเกต

- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือ และพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2. นักเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นทุกดาน

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(วาที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน ภิญโญสิริพันธุ)
ตําแหนง ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอ ํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ครู
ความมีเหตุผล

- กําหนดการชวยเหลือนักเรียนใหเหมาะสม - เพื่อใหกิจกรรมบรรลุผลตามจุดประสงค
กับเวลาในการชวยเหลือนักเรียน
ทีต่ ั้งไวในแผน
- กําหนดการดูแลชวยเหลือใหเหมาะสม
- เพือ่ ใหไดนักเรียนไดรับการแกไขปญหา
กับปญหาของนักเรียน

เงื่อนไขความรู

ครูตองมีความรูความสามารถในการออกแบบการชวยเหลือได
หลากหลาย เพื่อแกไขปญหาและสงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคล
รวมถึงมีการสรางและใชเครื่องมือในคัดกรอง การวัดผล ประเมินผล
นักเรียนไดอยางเหมาะสม

ความพอประมาณ

- ได รั บ การดู แ ลช ว ยเหลื อ ที่ เหมาะสมกั บ
ปญหาที่เกิดขึ้น
- การเรียนรูการแกไขปญหาใหเหมาะสม
- การวางแผนในการดําเนินการแกไขปญหา
ไดเหมาะสม

มีความเมตตา กรุณา มีจิตใจโอบออมอารีตอนักเรียนทุกคน

- กระตุ น ให ผู เ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรคในการแกไขปญหา
- นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดํารงชีวิต

นักเรียนเรียนมีทักษะกระบวนการในการแกไขปญหา

- ครูตองวางแผนดําเนินกิจกรรม
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
- ครูตองคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล
รูพื้นฐานครอบครัว รูสงิ่ แวดลอมรอบๆ
ตัวนักเรียน

เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียน
ความมีเหตุผล

เงื่อนไขความรู

การมีภูมิคุมกันที่ดี

การมีภูมิคุมกันที่ดี

- นักเรียนไดการชวยเหลือแกไขปญหาและ
คําแนะนําจากครู
-นักเรียนรูจักการวางแผนและกระบวนการ
แกไขปญหา
- นั ก เรี ย นสามารถปรั บ ตั ว ในการดํ า เนิ น
ชีวติ

เงื่อนไขคุณธรรม

ปฏิบัติตนอยางรอบคอบ มีเหตุผ ล ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
มีความเพียรพยายามไมทอถอยกับปญหา แกไขปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงซึ่งกอใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

- เรียนรูการแกไขปญหา

นําความรูไปประยุกตใชใน นําสิ่งที่อยูรอบๆตัวมา
ชีวิตจริง และอยูในสังคม ประยุกตในการแกไขปญหา
ไดอยางมีความสุข

มีความเพียร ความอดทน

- วางแผนในการ

เกิดทักษะในการคิด

ความรู ใหเหมาะสม
(K)

ทักษะ
ดําเนินการแกไขปญหาได แกปญหา
(P) เหมาะสม

นําสิ่งที่อยูรอบๆตัวมา
ประยุกตในการแกไขปญหา

มีความเพียร ความอดทน

คานิยม - ตระหนักและเห็นคุณคา เกิดเจคติที่ดีในตนเอง
(A) ของตนเอง

เกิดเจคติสิ่งที่อยูรอบๆตัว

มีความเพียร ความอดทน
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิวพร บุญแท
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนไดมุงเนนที่จะสงเสริม พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีการคิดเปน
ทําเปน อีกทั้ง การวิเคราะหและสามารถแกปญ หาไดอยางมีระบบ รวมไปถึงการพัฒ นาทางดานรางกายใหมี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ การดําเนินโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนั้น มุงเนนใหนักเรียนรูจักตนเอง
ในด านสุข สภาวะ แก ไ ขป ญ หาทุ พ โภชนาการในโรงเรีย น รวมไปถึ ง การประสานงานระหว างโรงเรีย นกั บ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสุขสภาวะที่ดี
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนใหนักเรียนมีสุขสภาวะที่ดี
2.2 แกปญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ใหนักเรียนตระหนักเกี่ยวกับการรับประทานอาหารการ
ดูแลตนเองสงผลใหนักเรียนในโรงเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
2.3 ประสานงาน และสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดูแลสุขสภาวะของนักเรียน
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.๑.1 นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และแปรงฟน รอยละ 90
3.1.๒ โรงเรียนมีความพรอมดานยาสามัญ รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.๑ นักเรียนมีสุขสภาวะที่ดีขึ้น
3.2.๒ นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดหายาและเวชภัณฑสามัญประจําโรงเรียน
2.1 ขันเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
ตุลาคม 2564
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2.2 ขั้นดําเนินการ
พฤศจิกายน 2564
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑสามัญประจําโรงเรียน
2.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

นางสาวศิวพร
นางสาวนิศานารถ
ผูอํานวยการโรงเรียน
นางสาวศิวพร
นางสาวนิศานารถ
นางสาวศิวพร
นางสาวนิศานารถ
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5. งบประมาณ งบประมาณ 10,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
๕.๑

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
3

กิจกรรม/รายการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
1๐,๐๐๐
10,๐๐๐
วิธีการดําเนิน

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนไดเขารับการตรวจสุขภาพ การฉีดวัดซีน และ -บันทึกการตรวจสุขภาพ
การแปรงฟน ไมนอยกวารอยละ 90
-บันทึกการแปรงฟน
2. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง รอยละ 2
บันทึกภาวะทุพโภชนาการ
นักเรียน
3. โรงเรียนมีความพรอมดานยาสามัญ รอยละ 80
แบบสํารวจ
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุข
การสังเกตพฤติกรรม
สภาวะตนเอง
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไม การสังเกตพฤติกรรม
นอยกวารอยละ 80

รวม
1๐,๐๐๐
1๐,๐๐๐

เครื่องมือที่ใช
-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
-แบบบันทึกการแปรงฟน
แบบบันทึกและประเมินภาวะ
ทุพโภชนาการนักเรียน
แบบสํารวจ
แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนมีการรวมกิจกรรมและมีสุขสภาวะที่ดี
7.2 สามารถแกปญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ใหนักเรียนตระหนักเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารการดูแลตนเองสงผลใหนักเรียนในโรงเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
7.3 โรงเรียนสามารถประสานงาน และสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดูแลสุขสภาวะของ
นักเรียน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวศิวพร บุญแท)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

กํา หนดตั วยาที่ ใช ให เพี ย งพอต อ ความ เลือกใชยาใหถูกกับโรคหรืออาการที่นักเรียน มีความรูเกี่ยวการปฐมพยาบาลในเบื้องตน
ตองการใชบริการของนักเรียน และใชยา บอก และเลือกตัวยาใหเหมาะสมกับวัยของ และรูส รรพคุณ รวมไปถึงอาการเบื้องตน
ในปริมาณที่เหมาะสม
นักเรียน
ของโรคตางๆ

เงื่อนไขความรู

- ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน
- รูวิธีการเลือกยาใหเหมาะสมกับอาการของโรค
- รูสรรพคุณของยาชนิดตางๆ วิธีใชและปริมาณการใชให
เหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก

เงื่อนไขคุณธรรม

มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ และเมตตาตอผูเรียน

นักเรียน
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

- ใชยาในปริมาณที่เหมาะสม
- ใชอุปกรณที่มีอยูในหองพยาบาลอยางคุมคา

เงื่อนไขความรู

- เลือกใชยาใหตรงกับโรคและอาการของ
ผูรับบริการ ในปริมาณที่เหมาะสม และ
ตรงกับวัยของผูรับบริการ
- จัดเก็บยาไดถูกวิธี

- ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน
- รูวิธีการเลือกยาใหเหมาะสมกับอาการของโรค
- รูสรรพคุณของยาชนิดตางๆ วิธีใชและปริมาณการใชใหเหมาะสมกับชวง
วัยของเด็ก

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- วางแผนการทํางานในหอง
พยาบาล แบงเวรรักษาความ
สะอาดและดูแลหองพยาบาล

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรับผิดชอบในการเรียนและการทํางาน
- มีความขยันและมุงมั่นในการทํางาน
- มีความสามัคคีภายในกลุมในการทํางาน

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

ความรูในการปฐมพยาบาล
เบื้ อ ง ต น ก า ร ใ ช ย า ใ ห
เหมาะสมกับอาการและชวง
วัยของผูรับบริการ
บอกวิ ธี ก ารปฐมพยาบาล
เบื้องตน เพื่อบรรเทาอาการ
ตางๆได
เห็ นคุ ณ คา ความหมายของ
การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น
และการรั บ ประทานยาใน
ป ริ ม าณ ที่ เห ม าะ ส ม กั บ
อาการและวัย

รูวิธี ก ารทํ างานกลุ ม รว มกั บ รู วิ ธี ก ารเลื อ กใช ย าและ รู จั ก เอื้ อ เฟ อ แ บ ง ป น
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
อุปกรณที่มีอยางคุมคา
รูม ารยาทในการฟ ง การ
พูด และการถาม
ทํ า งานกลุ ม ร ว มกั บ ผู อื่ น ได เลือกใชยาและอุปกรณ ที่ มี ค วามเอื้ อ เฟ อ แบ ง ป น
อยางมีความสุข
มีอยางคุมคา
นักเรียนมีมารยาทในการ
ฟง การพูด และการถาม
เห็นประโยชนของการทํางาน ปลู ก ฝง นิ สั ยการเลื อกใช เห็นคุณคาของการเอื้อเฟอ
กลุมรวมกับผูอื่น
ยาและ อุปกรณ ที่มีอยาง แบ ง ป น เห็ น คุ ณ ค า ของ
การมี ม ารยาทในการฟ ง
คุมคา
การพูด และการถาม
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กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสหกรณรานคา
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวนภาพรรณ ปนทอง
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณรานคาเกิดจากการรวมหุนของคณะครู นักเรียน ตามระบบของรานสหกรณซึ่งมีขอบังคับและ
วิธีดําเนินการเพื่อจัดจําหนวยสินคาประเภทเครื่องเขียนและของใชในชีวิตประจําวันทั่วไป
สหกรณรานคาในโรงเรียนมีหลักการสําคัญ ที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยมุงใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจาก
ประสบการณตรงขั้นพื้นฐานในดานกิจการสหกรณ อีกทั้งยังเปนการปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยไดเปนอยาง
ดี เพราะระบบสหกรณ เป น ระบบที่ สมาชิ กตอ งรวมกัน ทํา รวมกัน คิด รวมกั นแก ปญ หา 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
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นเตรียมการ
- ประชุมชี้แจงผูที่เกี่ยวของ
1
ตุลาคม 2564
- วางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
ขั้นดําเนินการ
- จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2
พฤศจิกายน 2564–กันยายน2565
- ประชาสัมพันธ รับสมาชิก
- ดําเนินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสหกรณรา นคา
ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
๓
กันยายน 2565
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน

น.ส. นภาพรรณ

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

กิจกรรม/รายการ

1 การเรียนการสอนเพื่อสหกรณรานคา
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน
คาใชสอย
-

รวม

คาวัสดุ
15,000
15,000

15,000
15,000

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. ครู นั ก เรี ย น และผู เกี่ ย วข อ งมี ค วามรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การสหกรณ
รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับการปลูกฝงนิสัยประหยัด มัธยัสถ และการออมทรัพย
2. ผูเกี่ยวของและผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- การสังเกต
การปฏิบัติจริง

แบบสังเกต

- การสังเกต
- สอบถาม

แบบบันทึกการสังเกต
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสหกรณ
7.2 นักเรียนไดเรียนรูประสบการณจริงจากการทํางานในสหกรณ
7.2 นักเรียนไดรับการปลูกฝงนิสัยประหยัด มัธยัสถ และการออมทรัพย
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวนภาพรรณ ปนทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสหกรณรานคา
ครู
ความมีเหตุผล

- วางแผนการดําเนินงาน
- ใชเครื่องมือ สมุดบันทึกตางๆ ที่เหมาะสม
กับงาน
- ฝกนักเรียนใหรูระบบการจัดการของ
สหกรณ

เงื่อนไขความรู

- ชวยใหงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
- ลงมือปฏิบัติหรือมีสวนรวมเพื่อใหเกิด
ความรูความสามารถที่ยั่งยืน
- นําองคความรูและหลักการไป
ประยุกตใชได

- มีความรอบรูในระบบการบริหารสหกรณ
- มีความรอบคอบในการวางแผน การจัดการปญหาไดอยาง
เหมาะสมกับนักเรียน

การมีภูมิคุมกันที่ดี

- กําหนดขั้นตอนการการดําเนินงาน
- ศึกษา ขั้นตอน รูปแบบการ
ดําเนินงาน

เงื่อนไขคุณธรรม

- ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ขยัน หมั่นเพียร อดทน มีจิต
สาธารณะ
- รอบคอบในการวางแผน

นักเรียน
ความพอประมาณ

- นักเรียนรูระบบการจัดการของสหกรณ
- นักเรียนรูจักการซื้อสินคาตอง
พอประมาณกับราคา คุณภาพของสินคา
และพอประมาณกับปริมาณของสินคา
และมีประโยชนในการบริโภค

เงื่อนไขความรู

ความมีเหตุผล

- ปฏิบัติและมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความรู
ความสามารถที่ยั่งยืน
- นําองคความรูและหลักการไป
ประยุกตใชได
- มีเหตุผลในการพิจารณาเลือกซื้อสินคา
วาจําเปนในการที่จะใชหรือบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน มากนอยเพียงใด

- นักเรียนมีความรูในการเลือกซื้อสินคาที่จําเปน มีคุณภาพ ราคา
เหมาะสมกับปริมาณ และไมเลือกซื้อสินคาตามโฆษณาชวนเชื่อ
และตองไมเปนสินคาฟุมเฟอย

การมีภูมิคุมกันที่ดี

- ศึกษา ขั้นตอน รูปแบบการดําเนินงาน
- นักเรียนมีการวางแผนกอนที่จะเปนผูซื้อ
สินโดยรูจักอานสวนประกอบของสินคา
วันผลิตสินคา วันหมดอายุของสินคา และ
ประโยชนของสินคา และรูจักเปรียบเทียบ
ราคาสินคาหลาย ๆ ราน เพื่อมิใหถูก
หลอกในการซื้อสินคาได

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีค วามประหยัด ไม ฟุมเฟอ ย มี วินั ยในตนเอง ในการซื้ อ
สินคา

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู - เรียนรูระบบการจัดการของสหกรณ - รูจักหาความรูเรื่อง
- มีความรูในการเลือกซื้อสินคา
สินคาจากผูอื่น
(K) - มีความรูในการอานฉลากสินคา
- ทํางานรวมกับผูอื่นได

- มีความรูที่มาของ
แหลงผลิตสินคา

- มีความรูในความซื่อสัตย
ของผูผลิตสินคา เชน
ปริมาณกับราคาสินคา
- ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการ
- เรียนรูกระบวนการ
- มีทักษะในการ
- ปฏิบัติตนเปนผูบริโภคที่
สหกรณและ การผลิต
วิเคราะห สังเคราะห รอบคอบในการเลือกซื้อ
ทักษะ จัดการของสหกรณ
- วางแผนในการเลือกซื้อสินคา
สินคา และการเลือกซื้อ จากสินคาที่จะซื้อ
สินคา
(P) - มีทักษะในการเลือกซื้อสินคาที่มี
- มีมารยาทในการเลือกซื้อ
สินคา
ประโยชนและจําเปนในการดํารงชีวิต
สินคา
- ตระหนักและเห็นคุณคางานสหกรณ - ยอมรับฟงความ
- เห็นคุณคาของการ - เกิดความภูมิใจในสินคาที่
คานิยม - ตระหนักและเห็นคุณคาของการ
คิดเห็นของคนอื่น
เลือกซื้อสินคาที่
ผลิตจากภูมิปญญาใน
เหมาะสมกับราคา ทองถิ่น
(A) เลือกซื้อสินคา
และไดคุณคา
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กิจกรรมที่ 4
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ตอเนื่อง
นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
การบริการอาหารกลางวันเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่งสําหรับนักเรียน เพราะการรับประทานอาหาร
กลางวั น ที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการและมี ก ารจั ด ทํ า อาหารกลางวั น อย า งเพี ย งพอ จะทํ า ให นั ก เรี ย น
มีสุขภาพดีและแข็งแรง มีภูมิตานทานโรค เมื่อนักเรียนมี่สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงยอมสงผลให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมี
พัฒนาการเรียนที่ดีขึ้นชวยสงเสริมการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันไดรับประทานอาหารกลางวันทุกคน
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน ที่สะอาด มีคุณคา ถูกหลักโภชนาการ
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทานรอยละ 100
3.1.2 นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดมีคุณคาถูกหลักโภชนาการ รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.2.1 นักเรียนขาดแคลนและทุพโภชนาการมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน
3.2.2 นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการและ
พอเหมาะกับความตองการของรางกาย
3.2.3 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ/ วางแผนการปฏิบัติงาน
1.1 รวมปรึกษา/เสนอ/แนะนํา/วางแผน/จัดตั้งคณะกรรมการ/
มอบหมายงานใหครูปฏิบัติดูแลนักเรียน
กิจกรรมที่ 2 การดําเนินงาน
๒.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๓ ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ อาหารกลางวัน
3.1 จัดซื้ออุปกรณเครื่องครัว
กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงานผล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูล/รายงานขอมูล

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวสุรัชดา
ผอ.โรงเรียน

พฤศจิกายน 2564 –กันยายน 2565

ผูผอ. โรงเรียน

พฤศจิกายน 2564

นางสาวสุรัชดา

กันยายน 2565

นางสาวสุรัชดา
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5. งบประมาณ งบประมาณ ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
๕.๑

กิจกรรม/รายการ
จัดซื้ออุปกรณเครื่องครัว
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันไดรับประทานอาหารกลางวัน
ทุกคนรอยละ ๑00
- นั ก เรี ย นได รั บ ประทานอาหารกลางวัน ที่ ส ะอาดมี คุ ณ ค า ถู ก หลั ก
โภชนาการ รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดมีคุณคาถูกหลัก
โภชนาการ
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80

คาวัสดุ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

รวม
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ความพึงพอใจของ
นักเรียน

แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.1 นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันไดรับประทานอาหารกลางวันทุกคน
๗.2 นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดมีคุณคาถูกหลักโภชนาการ

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวสุรัชดา ชื่นชมนอย)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

ความพอประมาณ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- ดําเนินกิจ กรรมอาหารกลางวันใน - เพื่ อใหนั กเรียนมีอ าหารกลางวัน - วางแผนการจัดทําอาหารกลางวัน
โรงเรียนตามวัตถุประสงค สพฐ.
รับประทานทุกคน
- จั ด เตรี ย มส ถานที่ ป ระกอบ อาห าร
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- จัดทําอาหารใหเพียงพอกับจํานวน - เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการและมี อุปกรณ ตางๆ
นักเรียน
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ แข็งแรง - กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม
- ทําอาหารเสร็จทันเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

- รูขั้นตอน วิธีทําอาหารและประกอบอาหาร
- รูการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
- รูเทคนิคการทําอาหารใหถูกตอง

- มีความประหยัด
- มีความรับผิดชอบ
- มีความเมตตา

นักเรียน
ความมีเหตุผล

ความพอประมาณ

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- รูจั ก เลื อกรับ ประทานอาหารที่ มี - นักเรียนบอกประโยชนของอาหาร - วางแผนการทําอาหารตามที่กําหนดไวได
ประโยชนตอรางกาย
ทีร่ ับประทาน
สําเร็จ พรอมกับ นําความรูไปปฏิบั ติใชใน
- ทํากิจกรรมเสร็จทันเวลาที่กําหนด - นําความรูไปใชในชีวิตจริง
ชีวิตประจําวันไดถูกตอง

เงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

- รูประโยชนของอาหารกลางวัน
- รูผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เห็นคุณคาทางโภชนาการชวยใหมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ

-

มีความประหยัด
มีความขยันหมั่นเพียร
มีความรับผิดชอบ
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ

สังคม

ความรู นักเรียนรูจักอาหารที่ รูว ิธีการรับประทาน
รวมกับผูอื่น
(K) มีประโยชน
ทักษะ
(P )
คานิยม
(A)

นักเรียนประกอบ
อาหารได

ทํางานรวมกับผูอื่น

เห็นคุณคาและ
ประโยชนของอาหาร

เห็นคุณคาประโยชน
ของอาหาร

โครงการที่ 16
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

สิ่งแวดลอม

วัฒนธรรม

รูจักหาวัสดุที่มีในทองถิ่น
หรือตามฤดูกาลมา
ประกอบอาหาร
ทําอาหารจากวัสดุใน
ทองถิ่น

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
แบงปน
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
แบงปน

เห็นประโยชนของวัสดุใน
ทองถิ่น

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
แบงปน

โครงการงานกิจการนักเรียน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ประเด็นที่ 1๒ การพัฒนาการเรียนรู
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ ๑,2,๓
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายปณณวัฒน โกลากุล
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
งานกิจการนักเรียนเปนสิ่งที่มุงสงเสริมเติมเต็มคุณภาพของผูเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ตามปกติและเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูความสามารถที่ไดไปใชจริง เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูสู
การปฏิบัติ ดัง นั้น โรงเรียนโรตารี่กรุง เทพไดจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับ งานกิจการนักเรียนขึ้น มาเพื่อพั ฒ นา
ศักยภาพของผูเรียนซึ่งสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการนักเรียนที่
โรงเรียนไดจัดขึ้น
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
2.3 เพื่อชวยเสริมสรางพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการ
นักเรียนที่โรงเรียนไดจัดขึ้น รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
3.2.2 นักเรียนมีพฒ
ั นาการดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาขึ้น
3.2.3 ผูเกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
๔. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
1
2
3
4
5
6
๗

กิจกรรม
กิจกรรมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
กิจกรรมดนตรีไทย
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมงานปกครอง
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา
กิจกรรมความสัมพันธชุมชน
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานนาฏศิลปไทย/ประยุกต

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
นายปณณวัฒน
น.ส.เบญจวรรณ
นายขวัญชัย
นายสุวิทย
นายสุวิทย
น.ส.ศิวพร
น.ส.ธันยกมล

๕. งบประมาณ งบประมาณ 146,๐๐๐ บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
1
2
3
๔

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
กิจกรรมดนตรีไทย
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมงานปกครอง

เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4) คาตอบแทน คาใชสอย
๑,2
๑
๑
-

คาวัสดุ
30,000
2๐,๐๐๐
5,๐๐๐
๕,๐๐๐

รวม
30,000
20,000
5,๐00
๕,๐๐๐
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๕ กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา
๖ กิจกรรมความสัมพันธชุมชน
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน
๗
นาฏศิลปไทย/ประยุกต
รวมทั้งสิ้น

๑-๓
๑

-

-

6๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

5๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑

-

-

25,๐๐๐

25,๐๐๐

-

-

146,๐๐๐

146,๐๐๐

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารีก่ รุงเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการ
นักเรียนที่โรงเรียนไดจัดขึ้น รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
2. นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาขึ้น
3. ผูเกี่ยวของหรือผูที่มีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- สํารวจ
- การสังเกต

- แบบสํารวจ
- แบบสังเกต

- การสังเกต
- สํารวจ
- การสังเกต
- สอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสํารวจ
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมงานกิจการนักเรียนที่โรงเรียน
ไดจัดขึ้น
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง พรอมทั้งมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญาที่เพิ่มมากขึ้น

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายปณณวัฒน โกลากุล)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
กิจกรรมที่ 1
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ

กิจกรรมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ ๑,๒,๓
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ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายปณณวัฒน โกลากุล
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเปนสังคมแรก
ที่ผูเรียนไดมีโอกาสใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่น จึงจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองฝกใหผูเรียนรูจักประชาธิปไตย
กระบวนการในเรียนรูตองมุงปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
ความรูเกี่ย วกับ ตนเอง และความสัม พัน ธของตนเองกั บสั งคม ไดแก ครอบครัว ชุม ชน ชาติ และสัง คมโลก
รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยเพื่อ ปลูกฝงใหเด็กเปนบุคคลที่ดีของการเปน
ประชาธิปไตยอยูในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวในสังคมดวยความสมัครใจ จริงใจ
ทางสถานศึก ษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสง เสริมใหผูเรียนทุก คนในสถานศึกษาได เรียนรูและนําวิถี
ประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวันตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรับการปลูกฝงประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเพื่อใช
เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
2.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสามารถนําหลักประชาธิปไตยมาปรับใชในชีวิตประจําวันได
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพทุกระดับชั้นไดรับการปลูกฝงประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนเพื่อใชเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นั ก เรี ย นโรงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพสามารถนํ า หลั ก ประชาธิ ป ไตยมาปรั บ ใช ใ น
ชีวิตประจําวันได
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจ รอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
1.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นดําเนินการ
- เปดรับสมัครผูร ับการเลือก
- ใหมีการหาเสียง และจัดการเลือกตั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๓ ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2.2 ขั้นดําเนินการ
- แบงเขตพื้นที่รับผิดชอบแตละหองเรียน
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
2.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 2565

ผูอํานวยการโรงเรียน
นายปณณวัฒน โกลากุล

มิถุนายน 2565 กันยายน 2565

นายปณณวัฒน โกลากุล

มิถุนายน 2565 กันยายน 2565

นายปณณวัฒน โกลากุล

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการโรงเรียน
นายปณณวัฒน โกลากุล

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

นายปณณวัฒน โกลากุล

กันยายน 2565

นายปณณวัฒน โกลากุล

5. งบประมาณ งบประมาณ ๓0,000 บาท แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๕.๑
๕.๒

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
๓
๑,๒

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

๖. ดัชนีวัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นั ก เรี ย นโรงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพทุ ก ระดั บ ชั้ น ได รั บ การปลู ก ฝ ง
ประชาธิปไตยขั้นพื้ นฐานในโรงเรียนเพื่อใชเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสามารถนําหลักประชาธิปไตยมาปรับ
ใชในชีวิตประจําวันได
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจ รอยละ 80

คาวัสดุ
๑,๐๐๐
๒๙,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

รวม
๑,๐๐๐
๒๙,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

- สังเกต

-แบบประเมินการ
สังเกต

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
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๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรบั การปลูกฝงประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเพื่อใชเปน
พื้นฐานในการดําเนินชีวิต
9.2 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสามารถนําหลักประชาธิปไตยมาปรับใชในชีวิตประจําวันได

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายปณณวัฒน โกลากุล)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

- จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยได
อยางเหมาะสม
- สรางระเบียบ วินัย ใหนักเรียนอยาง
เหมาะสม

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมประชาธิปไตย
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- เพื่อใหนักเรียนสามารถนําหลัก
- วางแผน เตรียมการจัดกิจกรรมสําหรับ
ประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนมีสวนรวม
- เพื่อปลูกฝงความเปนนัก
- กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม
ประชาธิปไตยแกนักเรียนทุกคน

เงื่อนไขความรู

- รูถึงการเลือกกิจกรรม เทคนิคและวิธีการปลูกฝง
ความคิดแบบประชาธิปไตย
- รูวิธีการแสดงออกแบบประชาธิปไตย

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ประหยัด มีวินัย
ตั้งใจทํางาน

นักเรียน
ความพอประมาณ

- รวมกิจกรรมประชาธิปไตยไดอยาง
เหมาะสม
- แสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม
- มีระเบียบ วินัย ในตนเอง

ความมีเหตุผล

- สามารถนําหลักประชาธิปไตยไป
ใชในชีวติ จริงได
- มีความคิดเปนนักประชาธิปไตย

เงื่อนไขความรู

- รูวิธีการแสดงออกแบบประชาธิปไตย
- รูวิธีการออกเสียงเลือกตั้ง
- รูในสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- รูจักสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง
- รูจักวางแผน เตรียมงานเพื่อใหกิจกรรม
หรืองานนั้นสําเร็จ

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ประหยัด มีวินัย
ตั้งใจทํางาน

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณอยาง
(K) ประหยัด ปลอดภัย
ทักษะ
(P)

เลือกใชวัสดุ อุปกรณอยาง
ประหยัด ปลอดภัย

คานิยม เห็นคุณคาวัสดุ อุปกรณที่ใช
(A)

รูสิทธิ หนาที่และ
ความรับผิดชอบของ
ตนเอง
ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของโรงเรียน
และสังคม
ตระหนักถึงความเปน
ประชาธิปไตยที่ดี

รูจักวิธีการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม

รูวิธีการชวยเหลือ แบงปนซึ่ง
กันและกัน

ดูแล รักษา
สิ่งแวดลอม

ชวยเหลือ แบงปนซึ่งกันและ
กัน

มีจิตสํานึกที่ดีตอ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม

ตระหนักถึงการชวยเหลือ
แบงปนซึ่งกันและกัน
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กิจกรรมที่ 2
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะกิจกรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมดนตรีไทย
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,3
ตอเนื่อง
นางสาวเบญจวรรณ สุขสี
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรีย นโรตารี่ก รุง เทพมีน โยบายและภารกิจหลัก ที่สํ าคัญ ดานการทํ านุ บํารุง ศิ ลปวัฒ นธรรมและ
เล็งเห็นประโยชน และความสําคัญ ของการสงเสริมใหเยาวชนเกิดความรู ความเขาใจเห็นคุณคา โดยเฉพาะ
ดนตรีไทย อันเปนมรดกที่ จะตองชวยกันอนุรักษสืบสาน และเรียนรูเพื่อสืบทอดตอไปใหคงอยูกับวิถีชีวิตของ
ชาวไทยอยางยั่งยืน จากเหตุผลดังกลาวโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงจัดใหมีกิจกรรมดนตรีไทยขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพือ่ สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสืบสานดานดนตรีไทย
2.2 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสืบสานความเปนไทยดวยการอนุรักษดนตรีไทย
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
ที่

1

2
3

กิจกรรม

เตรียมการ
- ประชุมชี้แจงผูที่เกี่ยวของ
- วางแผนการปฏิบัติงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยและฝกซอม
เพิ่มเติมในวันหยุดและชวงปดภาคเรียน รวมทั้งเขา
รวมกิจกรรมของชุมชนและหนวยงานภายนอก
สรุป/รายงานผล
- รายงานการประเมินโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564

ผูรับผิดชอบ

ผูอํานวยการ

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565

นางสาวเบญจวรรณ

กันยายน 2565

นางสาวเบญจวรรณ

205
5. งบประมาณ งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
5.1

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมดนตรีไทย
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,2,3,4)
1,2,3

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
20,000
20,000

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสามารถเลนเครื่องดนตรีไทย
ไดอยางนอยคนละ 1 ชนิด
6.7 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพสืบสานความเปนไทยดวยการ
อนุรักษดนตรีไทย
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80

รวม

20,000
20,000

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

การสังเกต พฤติกรรม,
การทดสอบ

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม, แบบทดสอบ

การสังเกตพฤติกรรม,
การสอบถาม

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม,แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นั ก เรี ย นได เรี ย นรู ฝ ก ปฏิ บั ติ และสื บ สานด านดนตรีไ ทยเล น เครื่อ งดนตรีไ ทยได อ ยา งน อ ย
คนละ1 ชนิด
7.2 นั ก เรี ย นที่ ที ค วามสามารถด า นดนตรีไ ทยได เข าร ว มกิ จ กรรมด า นดนตรีไ ทยของชุ ม ชนและ
หนวยงานภายนอก
7.3 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวเบญจวรรณ สุขสี)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมดนตรีไทย
ครู
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- จัดกิจกรรมการเรียนใหมีความเหมาะสม
- สืบคนขอมูลเรื่องการใหเหตุผลจาก
หนังสือ และอินเตอรเน็ต
- เตรียมความรู สื่อ แหลงเรียนรูได
เหมาะสม

- เพื่อใหนักเรียนไดนําความรูไปใช - การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค
ในชีวิตจริง
- ครูเตรียมการสอนดนตรีไทย
- ครูเตรียมความพรอมของเครื่อง
ดนตรีไทย

เงื่อนไขความรู

- มีความรับผิดชอบ
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีความตรงเวลา

- มีความรูความเขาใจเรื่องดนตรีไทย
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียน
ความพอประมาณ

แบงเวลาปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมใชทักษะความสามารถ
การทํากิจกรรมไดเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง

ความมีเหตุผล

เพื่อใหมีความรูเรื่องดนตรีไทยและการนําสิ่งที่
ไดเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะในการทํางาน เพื่อใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห รวมทั้งเพื่อใหมีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

เงื่อนไขความรู

ผูเรียนมีความรูความเขาใจความเปนมาและคุณคาของ
ดนตรี

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

มีการทํางานเปนกลุม มีลักษณะการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี ปรับตัวในการทํางาน
รวมกับเพื่อนได ยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น รูจักการแกปญหาเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป

เงื่อนไขคุณธรรม

มีความใฝรูใฝเรียน มีความมุงมั่นในการทํางานเปนทีม
รับฟงความคิดเห็นผูอื่น มีการชวยเหลือ รวมมือ ตรงตอเวลา
มีความรับผิดชอบ รักษความเปนไทย

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

รูจักใชสื่อ วัสดุ
ความรู อุปกรณไดอยาง
เหมาะสม
(K)

- รูกระบวนการการทํางานกลุม
- มีความรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวม
- การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา
- เกิดทักษะในการทํางานกลุม
- มีทักษะการเปนผูนําและผู
ตามที่ดี
- มีทักษะการคิดและแกปญหา

การเลือกใชวัสดุ
ทักษะ อุปกรณอยาง
ประหยัดและ
(P) คุมคาและ
เหมาะสมกับงาน
เห็นคุณคาความสามัคคี
คานิยม เห็นคุณคา
ความสําคัญของ มีนํา้ ใจ ความเสียสละและจิต
(A) วัสดุอุปกรณที่ใช อาสา

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการจัดกิจกรรม
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม
เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมที่ดีใน
ชุมชนและหองเรียน

- มีความรูความเขาใจและ
การใชเหตุผลเพื่อสนับสนุน
ความจริงและความเชื่ออยาง
มีวิจารณญาณ

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยไดอยางเหมาะสม
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ
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กิจกรรมที่ 3
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานมุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันขัน
ประเทศ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ตอเนื่อง
นายขวัญชัย สุขอยู
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม
พัฒ นาผูเรียนซึ่งแบงออกเปนการจัดกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมตามความสนใจ ซึ่งกิจกรรมนักเรียนได
กํ า หนดให มี วิ ช าลู ก เสื อ - เนตรนารี ขึ้ น ในทุ ก ช ว งชั้ น และในหลั ก สู ต รรายวิ ช าลู ก เสื อ - เนตรนารี
ไดกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเขาคายพักแรม เพื่อตองการใหนักเรียนไดใชความรูเกี่ยวกับวิชา ลูกเสือ - เนตร
นารี และไดรับประสบการณตรง เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน การเขาคายพักแรม เปนการนําลูกเสือ เนตรนารี มารวมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ ฝกใหนักเรียนเปนผูที่มีระเบียบวินัย รูจัก
เสียสละเพื่อสวนรวมบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกันอยูรวมกันอยางมี
ความสุขมีความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึง ไดจัดใหมี
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 นักเรียนนําความรูที่ไดจากการเขาคายลูกเสือ- เนตรนารีไปใชในชีวิตประจําวันได
4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
1.1 กิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี
กิจกรรมที่ 2
2.1 กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ผูกํากับลูกเสือแตระดับ

ธันวาคม 2564

นายขวัญชัย สุขอยู
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5. งบประมาณ งบประมาณ 5,๐๐๐บาท (ถัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี
๒ กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี
รวมทั้งสิน้

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการดําเนิน

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี ไมนอยกวารอย สํารวจ
ละ ๙๐
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารีไมนอยกวา สอบถาม
รอยละ๘๐
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับการพัฒนา มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี
สังเกต
เสียสละและชวยเหลือกิจกรรมตางๆกันมากขึ้น

คาวัสดุ
2,500
2,500
5,๐๐๐

รวม
2,500
2,500
5,๐๐๐

เครื่องมือที่ใช
แบบสํารวจ
แบบสอบถาม

แบบสังเกต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่กําหนด
7.๒ นักเรียนทุกคนมีความรักความสามัคคีเสียสละและชวยเหลือกิจกรรมตางๆกันมากขึ้น
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายขวัญชัย สุขอยู)
ตําแหนง ครู โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครู โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย.)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- จัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ - เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
เนตรนารี
กระบวนการของลูกเสือเนตรนารีที่
สมบูรณ

เงื่อนไขความรู

- เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในกระบวนการ
ของลูกเสือ เนตรนารีที่สมบูรณ

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรูความเขาใจในหลักสูตรของลูกเสือเนตรนารี
- มีความอดทน ขยัน มุมานะ ไมยอทอตอความยากลําบาก
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี

ความพอประมาณ

ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักสูตร
ของลูกเสือเนตรนารี

นักเรียน
ความมีเหตุผล

ผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ

เงื่อนไขความรู

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

เพื่อนําความรูที่ไดจากกระบวนการลูกเสือ
ไปใชในชีวิตประจําวัน

เงื่อนไขคุณธรรม

ผูเรียนความรูความเขาใจในหลักสูตรของลูกเสือ มีค วามสามั ค คี มี วินัย ตรงตอ เวลา มีค วามรับ ผิด ชอบ ช วยเหลื อ
เนตรนารี
แบ ง ป น มี ค วามเอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ ประหยั ด พอประมาณ เสี ย สละ
ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู รูวิธีการใชวัสดุ
(K) อุปกรณอยาง

ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัย

ทักษะ การเลือกใชวัสดุ
(P) อุปกรณอยาง

ประหยัดและคุมคา
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับงาน

คานิยม เห็นคุณคา
(A) ความสําคัญขอวัสดุ
อุปกรณที่ใช

- รูกระบวนการการทํางาน
กลุม
- มีความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนรวม
- การมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา
- เกิดทักษะในการทํางาน
กลุม
- มีทักษะการเปนผูนําและ
ผูตามที่ดี
- มีทักษะการคิดและ
แกปญหา

- การจัดบรรยากาศใน
- เพื่อเปนการพัฒนา
หองเรียนและนอกหองเรียน ผูเ รียนดวยกิจกรรมลูกเสือ
สามารถทําใหผูเรียนมี
เนตรนารี
ความสุขกับการเรียนและ
การจัดกิจกรรม
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- ปฏิบัติตนตามกฏของ
ลูกเสือ

เห็นคุณคาความสามัคคี
มีน้ําใจ ความเสียสละและ
จิตอาสา

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
และหองเรียน

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอยู
รวมกันอยาง
เอื้อเฟอเผื่อแผ
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กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมงานปกครองวินัยนักเรียน
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,3
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายสุวิทย เพ็ชรทอง
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
ในสภาพปจจุบัน ความเจริญ กาวทางเทคโนโลยี ไมวาจะเปนดานวัตถุ หรือแนวความคิดที่หาจุดที่
สิ้นสุดไมไดเด็กนักเรียนถือเปนวัยที่กําลังเรียนรู พัฒนาอยูอยางตอเนื่อง หากไดรับการสงเสริมที่ไมถูกทางก็
ยอมทําใหอนาคตมืดมนตามไปดวย ดังนั้นระเบียบวินัยจึงเปนสวนหนึ่งที่จะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
ใหประพฤติปฏิบัติและเดินไปตามเสนทางที่ถูกตองตามกรอบที่กําหนด โดยการแสดงออกอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามที่สังคมตองการ ในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน นอกจากในดานวิชาการเพื่อใหนักเรียนเปน
คนเกง มีความรูความสามารถนั้นยังไมเพียงพอที่จะทําใหนักเรียนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จึงตองมี
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนประพฤติดี อยูในระเบียบวินัย ตามขอกําหนดของโรงเรียน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน
๒.๒ มอบรางวัลใหนักเรียนที่ประพฤติดี อยูในระเบียบวินัย ยอดเยี่ยม
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน รอยละ 90
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
3.2.2 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
4. กิจกรรมการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานปกครองวินัยนักเรียน
1.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นดําเนินการ
- กําหนดขอตกลงเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบวินัยที่นักเรียนตองปฏิบัติ
- คัดเลือกนักเรียนที่ประพฤติดี อยูในระเบียบ
วินัยยอดเยี่ยม
- มอบรางวัลให
1.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2564

ผูรับผิดชอบ

นายสุวิทย เพ็ชรทอง
ผูอํานวยการโรงเรียน

พฤศจิกายน 2564
กันยายน 2565

นายสุวิทย เพ็ชรทอง

กันยายน 2565

นายสุวทิ ย เพ็ชรทอง
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5. งบประมาณ งบประมาณ 5,000บาท (หาพันบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
4

กิจกรรม/รายการ

1 งานปกครองวินัยนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพอยูในระเบียบวินัยของ
โรงเรียน รอยละ 90
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน
2. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีค วามพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ
5,000

5,000
5,000

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

การสังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

การสังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

การสังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายสุวิทย เพ็ชรทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

รวม

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ความพอประมาณ

จัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย ในเวลาที่เหมาะสม

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมงานปกครอง
ครู
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู

เพื่อใหนักเรียนทราบแนวทางการปฏิบัติ วางแผนการการจัดกิจกรรมที่ทําให
ตนที่ถูกตอง
นักเรียนปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย

- มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมที่สง เสริมนักเรียนมี
ระเบียบวินัย
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย

ความพอประมาณ

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความใฝรูใฝเรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาตอ
ศิษยรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ยืดหยุนมีความเปนกัลยาณมิตร
และมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

นักเรียน
ความมีเหตุผล

นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่สงเสริม นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรู
ดานระเบียบวินัยเหมาะสมกับวัน
และทราบแนววิธีปฏิบัติตนใหอยูใน
และเวลาที่กําหนด
ระเบียบวินัย

เงื่อนไขความรู

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

นักเรียนใชเวลาในการปฏิบัติตามกิจกรรม ได
เหมาะสม ตามขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
ชัดเจนตามวันและเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขคุณธรรม

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตน มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือแบงปน มี
ใหอยูในระเบียบวินัย
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด พอประมาณ เสียสละ ใฝรใู ฝเรียน มีจิต
อาสาและจิตสาธารณะ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

รูวิธีการใชวัสดุ
- รูกระบวนการการ
อุปกรณอยางประหยัด ทํางานกลุม
ความรู และคุมคาปลอดภัย - มีความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนรวม
(K)
- การมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา
การเลือกใชวัสดุ
- เกิดทักษะในการ
อุปกรณอยางประหยัด ทํางานกลุม
ทักษะ และคุมคาปลอดภัย - มีทักษะการเปนผูนํา
(P) และเหมาะสมกับงาน และผูตามที่ดี
- มีทักษะการคิดและ
แกปญหา
เห็นคุณคาความสําคัญ เห็นคุณคาความ
คานิยม ขอวัสดุอุปกรณที่ใช สามัคคี
มีน้ําใจ ความเสียสละ
(A)
และจิตอาสา

- การจัดบรรยากาศใน - วิธีปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย
หองเรียนและนอก
ของสังคมที่ตนเองอยู
หองเรียนสามารถทําให
ผูเรียนมีระเบียบวินัย
ใชวัสดุอุปกรณอยาง
คุมคาและถูกวิธีไมเปน
ปญหากับสิ่งแวดลอม

- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของ
สังคมที่ตนเองอยู

เห็นคุณคาของการ
รักษาสภาพแวดลอมที่
ดีในชุมชนและ
หองเรียน

ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย
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กิจกรรมที่ 5
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 3
ตอเนื่อง
นายสุวิทย เพ็ชรทอง
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนไดมุงเนนที่จะสงเสริม พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีการคิดเปน
ทําเป น อีก ทั้ง การวิเคราะห และสามารถแกป ญ หาไดอ ยางมีระบบ ทางด านรางกายให มีสุ ขภาพที่ แข็ง แรง
สมบูรณ มีนิสัยรักการออกกําลังกาย เพื่อใหเกิดการพัฒ นาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจและสังคม โดยให
ผูเรียนไดมีโอกาสไดแสดงออกถึงความสามารถดานกีฬาและทํางานรวมกันเปนหมูคณะสี ในฐานะที่โรงเรียน
เปนสวนหนึ่งของสังคมที่ใหความรูและวิธีที่จะทําใหผูเรียนที่เปนกําลังสําคัญ ของชาติในอนาคตไดมีการออก
กําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการพัฒ นาศักยภาพของ
ผูเรียน ในการรวมกิจกรรมทางดานกีฬาภายในของโรงเรียน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม
๒.๒ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีวินัยในตนเองมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัยตลอดจนสรางความรัก
สามัคคีในหมูคณะ
๒.๓ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดออกกําลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง รูจักการใชเวลาวางเปน
ประโยชน และหางไกลจากยาเสพติด
๒.๔ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ ความถนัด และความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒.๕ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬาอยางทั่วถึง และยกระดับมาตรฐานการกีฬาชนิดตางๆ
๒.๖ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนของโรงเรียน ไปแขงขันในระดับอื่นๆ ตอไป
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมกีฬาสีที่โรงเรียนจัด รอยละ 85
3.1.2 นักเรียนมีอุปกรณใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 นักเรียนมีสมรรถภาพของรางกายที่ดีขึ้น
3.2.2 นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางดานทักษะกีฬาไปในทางที่ดีขึ้น
3.2.3 นักเรียนมีการออกกําลังกายมากขึ้น
3.2.4 ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กีฬาสีภายในโรงเรียน
1.1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
1.2 ขั้นดําเนินการ กิจกรรมกีฬา
- แบงจํานวนนักเรียนออกเปนกลุมสี 4 สี
- นักเรียนแตละสีไดฝกซอม
- จัดการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
๑.๓ ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดหาสื่อและอุปกรณกีฬา
2.1 ขันเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดซื้ออุปกรณกีฬา
2.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564

นายสุวิทย เพ็ชรทอง

มิถุนายน 2565 –
สิงหาคม 2565

นายสุวิทย เพ็ชรทอง

กันยายน 2565

นายสุวิทย เพ็ชรทอง

ตุลาคม 2564

ผูอํานวยการโรงเรียน

นายสุวิทย เพ็ชรทอง
ผูอํานวยการโรงเรียน

พฤศจิกายน 2564

นายสุวิทย เพ็ชรทอง

พฤศจิกายน 2564กันยายน 2565

นายสุวิทย เพ็ชรทอง

5. งบประมาณ งบประมาณ 60,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้
ที่
๕.๑
๕.๒

กิจกรรม/รายการ
กีฬาสีภายในโรงเรียน
จัดหาสื่อและอุปกรณกีฬา
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
3
1

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1.นักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมกีฬาสีที่โรงเรียนจัด รอยละ 85
2.นักเรียนมีอุปกรณใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ รอยละ 80
2. นักเรียนทุกคนเกิดความรูและมีทักษะในการเลนกีฬา
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีสมรรถภาพของรางกายที่ดีขึ้น
2. นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางดานทักษะกีฬาไปในทางที่ดขี ึ้น
3. นักเรียนมีการออกกําลังกายมากขึ้น
4. ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมทุกฝาย มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80

คาวัสดุ
3๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
3๐,๐๐๐

รวม
3๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
6๐,๐๐๐

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

แบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ

การสังเกต
พฤติกรรม
แบบสอบถาม

แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนมีวินัยในตนเองมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัยตลอดจนสรางความรัก สามัคคีในหมู
คณะ
7.๒ นักเรียนไดออกกําลัง กาย มีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง รูจักการใชเวลาวางเปนประโยชน และ
หางไกลจากยาเสพติด
7.3 สถานศึกษามีระบบดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และอบายมุขอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน

เสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายสุวิทย เพ็ชรทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางดานกีฬา
ครู
ความพอประมาณ

- กําหนดกีฬาแตละชนิดใหเหมาะสมและ
พอเพียง
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมและ
พอเพียงกับชนิดกีฬา
- กําหนดเกณฑการแขงขันใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน

ความมีเหตุผล

- ตองการใหนักเรียนมีทักษะในการเลน
กีฬามากยิ่งขึ้น
- เลือกประเภทกีฬาที่เหมาะสมและเปน
กีฬายอดนิยมของบุคคลทั่วไปเพื่อเปนที่
สนใจของนักเรียน

เงื่อนไขความรู

- แบงกลุมนักเรียนที่มีความสามารถ
เทาเทียมกันเปนเพื่อแขงขัน
- แขงขันกีฬาแตละประเภทที่มีอุปกรณ
ในโรงเรียนอยางเหมาะสมและคุมคา

เงื่อนไขความรู

- วางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมและ
เตรียมอุปกรณกีฬาใหพรอมกอนการ
จัดการแขงขันจริง
- กําหนดเวลาในการแขงขันใหชัดเจน

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรูเรื่องกติกาการแขงขันของกีฬาแตละประเภท
และทําการตัดสินการแขงขันได
- รูวิธีการในการแขงขันกีฬาแตละประเภท

ความพอประมาณ

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละและเมตตาตอนักเรียน

นักเรียน
ความมีเหตุผล

- ใชอุปกรณกีฬาที่มีอยูอยางเหมาะสมกับกีฬา
แตละประเภท
- สามารถเลนกีฬาแตละประเภทไดอยาง
สนุกสนาน
- บอกประโยชนของการเลนกีฬาได

- มีความรูในการเลนกีฬาแตละประเภท และรูกติกาของกีฬา
ตะละประเภท
- รูวิธีการใชอุปกรณกีฬาแตละประเภท

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- วางแผนการแขงขันกีฬาแตละประเภทที่
กําหนดไวสําเร็จพรอมกับใชเวลาวางให
เปนประโยชน
- นักเรียนเลนกีฬาอยางระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดและมีระเบียบวินัย

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู รูจักการเลนกีฬา
(K)
ทักษะ มีทักษะการเลนกีฬา
(P)
คานิยม เห็นคุณคาการเลนกีฬา
(A)

รูวิธีการเลนกีฬาเปนทีม
เลนกีฬาเปนทีมได

เห็นคุณคาการเลนกีฬาเปน
ทีม

รูวิธีการเลนกีฬาจากอุปกรณ
ที่มีในโรงเรียน
เลนกีฬาจากอุปกรณที่มีใน
โรงเรียน
เห็นคุณคาของอุปกรณกีฬา
ทุกประเภท

รูจักมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รู
ชนะ รูอภัย
มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รู
ชนะ รูอภัย
เห็นคุณคาของความมี
น้ําใจนักกีฬา
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กิจกรรมที่ 6
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปดานการศึกษา

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานนาฏศิลปไทย/ประยุกต
ดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทยโรงเรียนขอที่ 2,3
ตอเนื่อง
นางสาวธันยกมล หวลระลึก
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1.หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสื่อและเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมตางชาติเขามีอิทธิพลและบทบาทอยางมากทําใหเยาวชน
รุนใหมละเลยดานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงนาฏศิลปไทย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองสงเสริมให
นักเรียนรูและเขาใจ และมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ดังนั้น
เพื่อมิใหศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปของไทยเราตองสูญสลายจึงควรสงเสริมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป
เพื่อถายทอดความรูใหแกเยาวชนและเปดโอกาสให เยาวชนไดนําศิลปะดานนาฏศิลปเผยแพรสูชุมชนของตน
อัน จะนํามาซึ่งเปาหมายที่พึงประสงค คือเยาวชนได เรียนรู เขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอนาฏศิลปไทย เกิดความ
ซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ รูจักรักและหวงแหนและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูตอไป
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ สง เสริ มความสามารถของนั ก เรี ยนด านนาฏศิ ล ป ในการเข ารว มกิ จ กรรมกับ บุ ค คลและ
หนวยงานภายนอก
2.2 เพื่อจัดหาอุปกรณในการแสดงและจัดทําจัดซื้อสื่อการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
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 นั ก เรี ย นมี ค วามรั ก หวงแหนและมี ค วามภาคภู มิ ใจในการอนุ รั ก ษ และเผยแพร
นาฏศิลปไทย
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4.กิจกรรมการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงกิจกรรม
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จัดกิจกรรมชุมนุม
จัดซื้อเครื่องประดับเครื่องแตงกายนาฏศิลปเพิ่มเติม
จัดซื้อเครื่องสําอางและอุปกรณตางๆ
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2565 - กันยายน 2565
ธันวาคม 2565 - กันยายน 2565
ธันวาคม 2565 - กันยายน 2565
กันยายน 2565

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
นางสาวธันยกมล
นางสาวธันยกมล
นางสาวธันยกมล
นางสาวธันยกมล

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

กิจกรรม/รายการ

จัดซื้อเครื่องประดับเครื่องแตงกายนาฏศิลป
เพิ่มเติม
2 จัดซื้อเครื่องสําอางและอุปกรณตางๆ
รวมทั้งสิ้น
1

6.ดัชนีวัดความสําเร็จ

เงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4) คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

2-4

-

-

20,000

20,000

2-4

-

-

5,000
25,000

5,000
25,000

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
- นั ก เรีย นมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมของโรงเรี ย น ชุ ม ชนและกิ จ กรรมการ
ประกวดแขงขันตามโอกาสอันเหมาะสม รอยละ 80
- สงเสริมความสามารถของนักเรียนดานนาฏศิลป ในการเขารวมกิจกรรม
กับบุคคลและหนวยงานภายนอก รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีค วามรัก หวงแหนและมีค วามภาคภูมิใจในการอนุรักษ และ
เผยแพรนาฏศิลปไทย

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

แบบสํารวจ

แบบสํารวจ

แบบสังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความสามารถดานนาฏศิลป ในการเขารวมกิจกรรมกับบุคคลและหนวยงานภายนอก
7.2 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแขงขันตามโอกาส
7.3 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ และเผยแพรนาฏศิลปไทย
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวธันยกมล หวลระลึก )
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมนาฏศิลปไทย
ครู

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
- จัดกิจกรรมการเรียนใหมีความเหมาะสม - เพื่อใหนักเรียนไดนําความรูไปใช
- สืบคนขอมูลเรื่องการใหเหตุผลจาก
ในชีวิตจริง
หนังสือ และอินเตอรเน็ต
- เตรียมความรู สื่อ แหลงเรียนรูได
เหมาะสม
เงื่อนไขความรู
- มีความรูความเขาใจเรื่องนาฏศิลป
- มีความรับผิดชอบ
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีความตรงเวลา

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค
- ครูเตรียมการสอนนาฏศิลปไทย
- ครูเตรียมความพรอมของทารํา
เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียน
ความพอประมาณ
แบงเวลาปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมใชทักษะความสามารถ
การทํากิจกรรมไดเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง

ความมีเหตุผล
เพื่อใหมีความรูเรื่องนาฏศิลปไทยและการนํา
สิ่งที่ไดเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะในการทํางาน เพื่อใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห รวมทั้งเพื่อใหมีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

เงื่อนไขความรู
ผูเรียนมีความรูความเขาใจความเปนมาและคุณคาของ
นาฏศิลปไทย

ความรู
(K)

ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
มีการทํางานเปนกลุม มีลักษณะการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี ปรับตัวในการทํางาน
รวมกับเพื่อนได ยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น รูจักการแกปญหาเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป

เงื่อนไขคุณธรรม
มีความใฝรูใฝเรียน มีความมุงมั่นในการทํางานเปนทีม
รับฟงความคิดเห็นผูอื่น มีการชวยเหลือ รวมมือ ตรงตอเวลา
มีความรับผิดชอบ รักษความเปนไทย
สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม
- มีความรูความเขาใจและ
รูจักใชสื่อ วัสดุ
- รูกระบวนการการทํางานกลุม - การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
การใชเหตุผลเพื่อสนับสนุน
อุปกรณไดอยาง - มีความรับผิดชอบตอสังคม
หองเรียนสามารถทําให
ความจริงและความเชื่ออยาง
เหมาะสม
สวนรวม
- การมีสวนรวมในการแกไข
ผูเรียนมีความสุขกับการ มีวิจารณญาณ
ปญหา
เรียนและการจัดกิจกรรม
การเลือกใชวสั ดุ - เกิดทักษะในการทํางานกลุม ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา - ยอมรับฟงความคิดเห็น
อุปกรณอยาง
- มีทักษะการเปนผูนําและผู
และถูกวิธีไมเปนปญหากับ ของผูอื่น
- ปฏิบัติตนตาม
ประหยัดและ
ตามที่ดี
สิ่งแวดลอม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
คุมคาและ
- มีทักษะการคิดและแกปญหา
เหมาะสมกับงาน
ไทยไดอยางเหมาะสม
เห็นคุณคา
เห็นคุณคาความสามัคคี
เห็นคุณคาของการรักษา ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของ มีน้ําใจ ความเสียสละและจิต
สภาพแวดลอมที่ดีใน
ความสําคัญของการอยู
วัสดุอุปกรณที่ใช อาสา
ชุมชนและหองเรียน
รวมกันอยางเอื้อเฟอเผือ่ แผ
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กิจกรรมที่ 7
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมความสัมพันธชุมชน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ดานยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นางสาวศิวพร บุญแท
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพป จจุบัน ความเจริญ เติบ โตทางดานวัตถุ เจริญ รวดเร็วมาก ทํ าใหสั งคมเสื่อมโทรม
นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการศึกษาในปจจุบัน ที่มุงเนนใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน เพี ยงอยางเดีย วนั้น ยัง ไม ทําใหนั กเรียนเปน คนที่ สมบู รณ ไ ด จึง ควรมีการประชุม ผูป กครองนั กเรีย น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน ชุมชน ซึ่ง ถือเปน ภารกิจหลักของโรงเรียนที่สําคัญ อยางหนึ่ง ที่ชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และโรงเรียน ทั้งยังเปนการ
สรางขวัญกําลังใจ และดูแลความปลอดภัยใหแกครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวม ตลอดจนเปนการสรางความเขาใจตรงกัน ในดานการอบรมสั่งสอนนักเรียน ระหวางโรงเรียน
กับชุมชนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน
2.2 เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมใหขอมูล ขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
2.3 เพื่อใหผูปกครองไดมีโอกาสพบกับครูที่ปรึกษา
๓. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 โรงเรียนจัดประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.1.2 ผูปกครองนักเรียนไดพบกับครูที่ปรึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง

นักเรียน

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
3.2.1 ผูปกครองนักเรียนรวมใหขอมูลในการพัฒนาโรงเรียน
3.2.2 ผู ป กครองนั ก เรี ยนได พ บกั บ ครู ที่ ป รึก ษาเพื่ อร วมกั น ให ข อ มู ลเกี่ย วกับ การพั ฒ นา
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4. กิจกรรมการดําเนินการ

ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง
2.1 ขันเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง
2.3 ขั้นประเมินผล
- กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

นางสาวศิวพร บุญแท
ผูอํานวยการโรงเรียน

ธันวาคม 2564

นางสาวศิวพร บุญแท
คณะครูในโรงเรียน
นางสาวศิวพร บุญแท

ธันวาคม 2564

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

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
3

กิจกรรม/รายการ

๕.๑ จัดซื้ออุปกรณในการดําเนินการ
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย
-

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. ผูปกครองนักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกดาน ทําใหการจัดบริการทาง
การศึกษาเปนที่นาพอใจของผูปกครองไมนอยกวารอยละ 80

คาวัสดุ
1,0๐๐
1,000

รวม
1,00๐
1,000

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน

ประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารงาน

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน
7.2 ผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมใหขอมูล ขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
7.3 ผูปกครองไดมีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปกครองนักเรียน
อัน เปน การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียนและรวมกัน
สงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหานักเรียนในชั้นเรียนรวมกัน
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางสาวศิวพร บุญแท)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมความสัมพันธชมุ ชน
ครู
ความพอประมาณ

- ระยะเวลาเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม
- งบประมาณเหมาะสมกั บ การ
จัดกิจกรรม

ความมีเหตุผล

- เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับชุมชน
- เพื่ อใหผู ปกครองมี โอกาสไดพ บปะครูท่ี ปรึก ษา
นํ า ไปสู ค วามร ว มมื อ ในเรื่ อ งการดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียน สงเสริม พัฒนา ปองกัน

เงื่อนไขความรู

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- วางแผน เตรี ย ม สถานที่ แบ บ
ล ง ท ะ เบี ย น แ บ บ ป ร ะ เมิ น ให
เหมาะสมและพรอมกอนการประชุม
จริง

เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความรูความเขาใจในการประชุม ชี้แจง วางแผนการปฏิบัติงาน
การดําเนินกิจกรรมและการสรุป รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

- ความขยัน หมั่นเพียร
- ความรับผิดชอบ เอาใจใส รอบคอบ
- มีจิตสาธารณะ

นักเรียน
ความพอประมาณ

- นั ก เรี ย น ได รั บ ป ร ะ โ ย ช น
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนี้

ความมีเหตุผล

- เพื่อพั ฒ นานักเรียนให เปนคนดีและคน
เกงอยูในสังคมอยางมีความสุข
- เพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดี

เงื่อนไขความรู

- รูและเขาใจแนวทางในการรวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน
เพื่อที่จะชวยสงเสริม พัฒนา ปรับปรุงแกไขนักเรียนเพื่อใหนักเรียน
เปนคนดีและคนเกง

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

- เมื่อนักเรียนไดรับการพัฒ นาและสรางเสริม
ลักษณะนิสัยจะทําใหนักเรียนเปนคนดีและคน
เกงพรอมทั้งอยูในสังคมอยางมีความสุข

- ความรับผิดชอบ
- ความซื่อสัตย สุจริต
- ขยันหมั่นเพียร

เงื่อนไขคุณธรรม

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยั่งยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

ความรู
(K)
ทักษะ
(P)
คานิยม
(A)

รูแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
รูแนวทางการอยูรวมกับ รูวิธีการดูแลรักษา
รูวิธีการปรับตัวเพื่อให
เปนคนดีและคนเกงอยู
ผูอื่นในสังคมไดอยางมี
สิ่งแวดลอมทั้งภายใน
เกิดการพัฒนาตนเองและ
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
ความสุข
และภายนอกโรงเรียน นําไปสูการพัฒนาสังคม
ปฏิบัติตนตามแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางการ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้ง ปรับตัวเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติตนเพื่อเปนคนดีและคน อยูรว มกับผูอื่นในสังคมได ภายในและภายนอก
พัฒนาตนเองและนําไปสู
เกงอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
อยางมีความสุข
โรงเรียน
การพัฒนาสังคม
ความสุข
ตระหนักและเห็นคุณคาของ ตระหนักถึงแนวทางการ
การปฏิบัติตนเปนคนดีและคน อยูรวมกับผูอื่นในสังคม
เกง
อยางมีความสุข

ตระหนักและเห็นคุณคา
การดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

เห็นคุณคาของการปรับตัว
เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ตนเองและนําไปสูการ
พัฒนาสังคม
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โครงการที่ 18
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ดานความมั่นคง
ประเด็นการตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดานมุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันขัน
ประเทศ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธของโรงเรียนขอที่ 1,2,3
ตอเนื่อง
นายขวัญชัย สุขอยู
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

แผนงาน
กลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งดานการสื่อสารเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งนอกจากจะ
สงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณเชนกัน เปนตนวา ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตางๆ ปญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข ความวิตกกังวล
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไมเหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ใหเปนไป
ตามความมุงหวังนั้นตองอาศัยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหเติบโตงดงาม
และเปน บุคคลที่มีคุณคาของสังคมการพัฒ นานักเรียน ใหเปนบุคคลที่มีคุณ ภาพทั้ง ดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา มีความรูความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผาน
กระบวนการทางการศึ กษาที่ สถานศึก ษาดําเนิ นการจัดการศึก ษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
ตองการใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข นอกจากดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน ไดรับกระบวนการ
เรีย นรู แล ว การป อ งกั น และการชว ยเหลื อ แก ไ ขป ญ หาต างๆที่ เกิ ด ขึ้ น จากป จจั ย เสี่ ย งรอบสถานศึ ก ษาที่ มี
พฤติกรรมไปเกี่ยวของกับยาเสพติด รานเกมส การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท กออาชญากรรม เปนปญหา
สังคมที่ผูปกครอง ครู ตองเขาไปชวยเหลือและแกไขไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยง
การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง
โดยใชแนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ํา” ซึ่ง 4 ประสาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู/
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียน และสวนของ 2 ค้ํา เดิมเป น ผูแทนชุมชน แตพ้ื นที่เสี่ยงเพิ่ มมากขึ้น จึงได
กําหนดใหมเพื่อใหมีบุคลากรสําคัญที่จะเขามาชวยสถานศึกษาในการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ไดแก ตํารวจ
และพระสงฆ
ซึ่งอยูในบริเวณทองถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อชวยสถานศึกษาใหมีมาตรการปองกันและการปองปราม
ติ ด ตามผู จํ าหน า ยและผู เสพและมาตรการความปลอดภั ย เป น การเพิ่ ม ความมั่ น ใจให กั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษาสีขาวในการตอสูกับปญหายาเสพติดและแหลงอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อใหสถานศึกษามี
ระบบการปองกันที่เขมแข็งและยั่งยืนจึงใหมีการดําเนินงาน 5 มาตรการ ไดแก มาตรการปองกัน มาตรการ
คน หา มาตรการรัก ษา มาตรการเฝ าระวั ง มาตรการบริห ารจัด การ และกลยุ ทธ 4 ตอ ง 2 ไม คือ ต องมี
ยุทธศาสตร ตองมีแผนงาน ตองมีระบบขอมูล ตองมีเครือขาย และ 2 ไม คือ ไมปกปดขอมูล ไมไลออก เปน
แนวทางการดําเนินงาน

224
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดตระหนักถึงความสําคัญ และเล็งเห็นถึงความจําเปน ที่ทางโรงเรียนและผูมี
ส ว นเกี่ ย วข อ งจะต อ งร ว มมื อ กั น ในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และหาแนวทางให นั ก เรี ย นปลอดภั ย จาก
สิ่งเสพติดและอบายมุขตาง 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
ที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
1.1 กิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด
กิจกรรมที่ 2
2.1 กิจกรรมหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
กิจกรรมที๓่
๓.๑ กิจกรรมเขาคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

นายขวัญชัย สุขอยู

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ตามที่เขตพื้นที่กําหนด

ครูประจําชั้น
นายขวัญชัย สุขอยู

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

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด
๒ กิจกรรมหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
๓ กิจกรรมเขาคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
(1,๒,๓,4)
1-4

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
2,๐๐๐

รวม
2,๐๐๐

1-4

-

-

2,๐๐๐

2,๐๐๐

ตามที่เขต
พื้นที่กําหนด

-

-

1,๐๐๐

1,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ
1. หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รอยละ
100
2. นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขคิดเปนรอยละ ๑๐๐
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละ และไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
และอบายมุข
2. นักเรียนนําความรูเรื่องยาเสพติดและอบายมุขไปใชในชีวิตประจําวันและ
ถายทอดใหกับคนรอบขางได

วิธีการดําเนิน

เครื่องมือที่ใช

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สังเกต

แบบสังเกต

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยะธรรม มีจิตอาสา รูจักเสียสละไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและ
อบายมุข ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายขวัญชัย สุขอยู)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นางสาวกรรณิการ ศรีทอง)
ตําแหนง ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ครู
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

จัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนรูจักและ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุข ใน
เวลาที่เหมาะสม

เพื่อใหนักเรียนนักเรียนรูจักและ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุข

เงื่อนไขความรู

- มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมที่สง เสริมใหนักเรียน
รูจักและเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุข
- มีเทคนิคการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย

ความพอประมาณ

นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมให
นักเรียนรูจักและหลีกเลี่ยงสารเสพติด
อบายมุขเหมาะสมกับวันและเวลาที่
กําหนด

เงื่อนไขความรู

วางแผนการการจัดกิจกรรมที่ทําให
รูจักและหลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
อบายมุข

เงื่อนไขคุณธรรม

- รูจักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธสารเสพติดและอบายมุข

นักเรียน
ความมีเหตุผล

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรู
และทราบแนววิธีปฏิบัติตนเพื่อที่จะ
ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
อบายมุข

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

นักเรียนใชเวลาในการปฏิบัติตาม
กิจกรรม ไดเหมาะสม ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติกิจกรรมชัดเจนตามวันและเวลา
ทีก่ ําหนด

เงื่อนไขคุณธรรม

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ ในการที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยง มีความสามัคคี มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
สารเสพติดและอบายมุข
ชวยเหลือแบงปน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด
พอประมาณ เสียสละ ใฝรูใฝเรียน มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ

สงผลตอการพัฒนา 4 มิติ ใหยังยืนยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม

รูวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ -รูกระบวนการการ
อยางประหยัดและคุมคา ทํางานกลุม
ความรู ปลอดภัย
- มีความรับผิดชอบตอ
สังคม สวนรวม
(K)
- การมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ - เกิดทักษะในการ
อยางประหยัดและคุมคา ทํางานกลุม
ทักษะ ปลอดภัยและเหมาะสม - มีทักษะการเปนผูนํา
และผูตามที่ดี
(P) กับงาน
- มีทักษะการคิดและ
แกปญหา
เห็นคุณคาความสําคัญ เห็นคุณคาความสามัคคี
คานิยม ขอวัสดุอุปกรณที่ใช
มีน้ําใจ ความเสียสละ
และจิตอาสา
(A)

- การจัดบรรยากาศใน
หองเรียนและนอก
หองเรียนสามารทําให
นักเรียนปลอดสารเสพ
ติดและอบายมุข

- วิธีปฏิบัติตนเพื่อ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
อบายมุข

ใชวัสดุอุปกรณอยาง
คุมคาและถูกวิธีไมเปน
ปญหากับสิ่งแวดลอม

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
- ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ
วินัยของสังคมที่ตนเอง
อยู

เห็นคุณคาของการรักษา
สภาพแวดลอมที่ดีใน
ชุมชนและหองเรียน

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
อบายมุข

