
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

       เอกสารงานงบประมาณ ล าดับท่ี ........./2562 

โรงเรียนวัดแหลม 
ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 



แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
กลยุทธ ์   1. สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 ให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของส่ิงเสพติด รู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากส่ิงเสพติด 

1.2 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้การเล่นกีฬา ออกก าลังกาย นันทนาการ ดนตรี ศิลปะ และการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด 

1.3 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 นักเรียนทุกคนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปลอดจากส่ิงเสพติด 
2.1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนท้ังหมดต้ังแต่ช้ันอนบุาลปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใช้การเล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย นันทนาการ ดนตรี ศิลปะ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าร่วม  การแข่ง 

กีฬาต่อต้านยาเสพติดต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นตามหน่วยงานต่าง ๆ มีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และไม่อยู่ในภาวะเส่ียงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด 
2.2.2 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. การส ารวจและคัดกรองนักเรียน 
2. การจัดการเรียนรู้และป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
3. ฝึกซ้อมนักกีฬาและท ากิจกรรมนันทนาการและส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน 
4. ต ารวจชุมชนสัมพันธ์  (ครูD.A.R.E.) 

1. นักเรียนทุกคนตระหนักรู้ ถึงพิษภัยจากสิ่ง เสพติดและ                       

ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 

2. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยสารเสพติด 



 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ขณะนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมีนักเรียนบางส่วนเดินไม่เป็นระเบียบและมีบางคนเล่นกัน 

ในแถว 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- คุณครูอบรมเรื่อง ระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ส่งเสริมให้เด็กทุกคนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสนใจของเด็ก 

 
  
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย ) 
        ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย  
        30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 



 
 

  

 

 
 

 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 



 
 

โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.) 
กลยุทธ ์   1.สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชน  
1.2 เพื่อให้โรงเรียนบ้านและชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กปฐมวัย  
1.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนบ้านและชุมชน ตลอดจน
ปลูกฝังทักษะชีวิตท่ีดีต่อไปในอนาคต 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
        นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนวัดแหลม จ านวน 58 คน 

2.2 เชิงคุณภาพ 
    2.2.1  โรงเรียนบ้านและชุมชนมีความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
    2.2.2.  โรงเรียนบ้านและชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กปฐมวัย  
    2.2.3.  โรงเรียนบ้านและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบทบาทหน้าท่ีของ ตนเองใน
การปลูกฝังทักษะชีวิตท่ีดีให้กับเด็ก 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 

- กิจกรรมสายใยรักศิษย์-ลูก โดยใช้บ้าน เป็นฐานในการ
จัดการเรียนรู้  

- กิจกรรมสายใยรักศิษย์-ลูก โดยใชชุ้มชน เป็นฐานในการ
จัดการเรียนรู้  

- กิจกรรมสายใยรักศิษย์-ลูก โดยใชโ้รงเรียน เป็นฐานใน
การจัดการเรียนรู ้

1. มีความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
บ้านและชุมชน  
2. โรงเรียนบ้านและชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก
ปฐมวัย  
3. โรงเรียนบ้านและชุมชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการปลูกฝัง
ทักษะชีวิตที่ดีแก่เด็กปฐมวัย 
 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
5. สรุปและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
              30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 



 
 

โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ ์   1. สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญหทัย  มารวย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ป้องกัน  ส่งเสริม  สนับสนุน ตามศักยภาพ 
1.2 เพื่อให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อให้เด็กพัฒนาตามศักยภาพอย่างมีความสุข 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 
2.1.1. จ านวนนักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ป้องกัน  ส่งเสริม  สนับสนุน ตามศักยภาพ โดยการออก 
เย่ียมบ้านและการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ  ร้อยละ 100   
2.1.2. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพฒันา  ร้อยละ 100   
2.2 เชิงคุณภาพ 
 เด็กมีความสุขและความพึงพอใจในการได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ป้องกัน  ส่งเสริมสนับสนุน ตามศักยภาพ 

มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

กิจกรรมที่ 1 การดูแลช่วยเหลือ  ป้องกัน  ส่งเสริม  สนับสนุน 

ตามศักยภาพ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการร่วมกับครูประจ าชั้น 

1.2 จัดท าเอกสารและข้อมูลต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ 

1.3 ด าเนินการออกเย่ียมบ้านนักเรียน 

1.4 รวบรวมข้อมูลที่ ไ ด้จาการเย่ียมบ้านและจัดท าข้อมูล

สารสนเทศ 

กิจกรรมที่ 1 การดูแลช่วยเหลือ  ป้องกัน  ส่งเสริม  สนับสนุน 

ตามศักยภาพ 

-การออกเย่ียมบ้านนักเรียนครบทุกคน ได้ข้อมูลและสารสนเทศ

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง 

-สามารถคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องโดยใช้ แบบ                            

คัดกรอง 

-ผลการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1.5 ด าเนินให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนตามงบประมาณที่

ได้จัดสรร 

1.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการร่วมกับครูประจ าชั้น 

2.2 ครูประจ าชั้นสังเกตและคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น 

2.3 คัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรอง 

2.4 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

2.5 แยกนักเรียนสอนตามแผน IEP 

2.6 รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 

2.7 สรุปผลการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 

- นักเรียนท่ีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น แล้วเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนวัดแหลมบางคนไม่มีข้อมูล  
ส่งผลให้ครูหรือเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถรู้ข้อมูลได้ 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีแนวทางท่ีชัดเจนจะต้องสอบถามข้อมูล 
ของนักเรียนในการด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อท่ีครูจะรับทราบข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
ท าให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เต็มศักยภาพ 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- โรงเรียนควรเข้มงวดตามแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีวางไว้เพื่อท่ีให้การช่วยเหลือ  
แนะน าแก่นักเรียนในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวขวัญหทัย  มารวย ) 

ต าแหน่ง ครู 
               30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 

ภาพโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษา 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 



 
 

โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 
 

ชื่อโครงการ   ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
กลยุทธ ์   2. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

1.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 

1.3 เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา                 

ในชีวิตประจ าวัน 

1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานท่ี 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 

2.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 100 เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้

จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. ประชุมชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
2. ประชุมครูแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการ
และหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 
3. ประชุมนักเรียนเพ่ือชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ และ                
รับหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินการและรายงาน 

1. ผู้เรียนได้รับความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม
จากแหล่งเรียนรู ้



 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ไม่มีวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีให้ความรู้เฉพาะด้าน ท าให้ในบางสถานท่ีท่ีไปเรียนรู้นักเรียนยัง

ไม่ได้รับความรู้หรือมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเท่าท่ีควร 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- คุณครูท่ีน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีควรศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานท่ีเพื่อถ่ายทอดความรู้
เบ้ืองต้นให้นักเรียน 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ควรน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีภายในท้องถิ่นหรือจังหวัดของตนเองเพื่อให้นักเรียนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
             30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่



 
 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  



 
 

โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 
 

ชื่อโครงการ   โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง 
กลยุทธ ์   2. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อจัดจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
1.2 เพื่อจัดจ้างครูสายงานการสอนทดแทนอัตราก าลังครูในส่วนท่ีขาดแคลน  
1.3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชนภายในเขตเทศบาล          
เมืองปู่เจ้าสมิงพรายให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ/วิชาอย่างมีคุณภาพ 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
จัดจ้างครูสายงานการสอนในสาขา/วิชาท่ีขาดแคลนหรือทดแทนอัตราก าลังครูท่ีขาดแคลนเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก/เยาวชนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 
8,340 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 360,000.00 บาท  

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก/เยาวชนภายในเขตเทศบาล                     เมือง
ปู่เจ้าสมิงพรายทุกระดับช้ันสูงขึ้นร้อยละ 3ตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงานต้นสังกัดและเมื่อเทียบกับผล             
การเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2.2.2  มีบุคลากรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีโรงเรียนต้องการและสามารถ                
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1.ขั้นเตรียมการ (ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562)  

1.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการเพ่ือ
ตรวจสอบความขาดแคลนอัตราก าลังครูตามเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  

1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ  

1. คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก/
เ ย า ว ช น ภ า ย ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ปู่ เ จ้ า ส มิ ง พ ร า ย                                     
ทุกระดับชั้นสูงข้ึนร้อยละ 3 ตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงานต้น
สังกัดและเมื่อเทียบกับผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ประชุมและมอบหมาย

งาน 
2. ขั้นตอนด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กันยายน 2562)  
2.1 ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความเห็นชอบ
งบประมาณ  
2.2 ด าเนินการจัดจ้างครูสายงานการสอนตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0527.6/ว 31 
ลง วันที่  26 เมษายน พ .ศ .  2542 และค าสั่ ง ส า นักง าน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่  29/2546 สั่ ง  ณ                 
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว 
2.3 ตรวจสอบความก้าวหน้าเพ่ือปรับแผนการด าเนินงานเป็น
ระยะ ๆ  
3. ขั้นหลังด าเนินการ (เดือนตุลาคม 2562)  

1.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
1.2 รายงานผลการด าเนินงาน 

 

2. มีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตรงตามสาขา
วิชาชีพที่โรงเรียนต้องการและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- งบประมาณท่ีใช้ในการจัดจ้างครูจ้างสอนมาจากเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนรายหัว  

ซึ่งอาจมีผลกระทบจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- เสนอขออัตราก าลังท่ีขาดแคลน 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- จัดหางบประมาณเพื่อน ามาจัดจ้างครูจ้างสอน ในระหว่างด าเนินการขออัตราก าลัง 
  
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย ) 
        ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
        30 มีนาคม 2563 

ภาพโครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   ป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา 



 
 

กลยุทธ ์   2. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 รู้และเข้าใจหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสากลและเป็น ๆ ไปตามกฎหมาย 

1.2 รู้ธรรมชาติของไฟและอุปกรณ์ในการดับเพลิง 

1.3 รู้และมีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบ้ืองต้น 

1.4 รู้และเข้าใจระบบอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร 

1.5 รู้และเข้าใจขั้นตอนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารฯ 

1.6 รู้และเข้าใจในการช่วยชีวิตและการหนีภัยอย่างถูกวิธี 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลม 
2.2 เชิงคุณภาพ 

2.2.1 โรงเรียนมีการซกัซ้อมถึงวธิีการหลบหลีกอุบัติภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ในการซักซ้อมความปลอดภัย 
4. ติดต่อหน่วยงานที่จะมาให้ความรู้และการซักซ้อม                           
การหลบภัย 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ติดตามและท าการตรวจสอบอุปกรณ์ 
ตามจุดต่าง ๆ 
7. สรุปและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน 

1. โรงเรียนมีการซักซ้อมถึงวิธีการหลบหลีกอุบัติภัยต่าง ๆ ได้   
อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีอุปกรณ์การป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีได้มาตรฐาน 
บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัยต่าง ๆ 
ที่เกิดข้ึน 
3. นักเรียนได้เรียนรู้ต้นเหตุของปัญหาที่ท าให้เกิดอัคคีภัย  
4. นักเรียนได้รู้วิธีแก้ไขปัญหาและการป้องภัยจากอัคคีภยัใน
เบื้องต้นได้  
5. นักเรียนได้เกิดความเคยชินและไม่ตกใจเกินกว่าเหตุเมื่อได้
ปฏิบัติจริง 
 



 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ไม่ก าหนดทิศทางการเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
- การเปล่ียนฐานการเรียนรู้ นักเรียนบางส่วนยังสับสนและเดินเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ไม่ถูกต้อง 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ควรมีผู้น าหรือคนให้สัญญาณในการเปล่ียนฐานการเรียนรู้ 
- คุณครูแนะน าและให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟในโรงเรียนเบื้องต้นแก่นักเรียน                           

เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้  
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ควรประสานงานผู้เช่ียวชาญให้ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์สม่ าเสมอเพื่อให้นักเรียนเข้าระงับเหตุและหนีไฟโดยไม่ ต่ืน       

ตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
              30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ ์   2. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญหทัย  มารวย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

1.3 เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

1.4 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่าน 

1.5 เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาการอ่านในโรงเรียน 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 โรงเรียนวัดแหลมมีผลการทดสอบระดับชาติ  (NTและ O-NET)  เฉล่ียสูงขึ้นร้อยละ 3 

2.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดแหลม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และส่ือ                  

ท่ีหลากหลายร้อยละ 80 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่านและมีนิสัยใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

2.2.2 นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมีพัฒนาการอ่านได้ดีตามระดับช้ัน 

2.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนท่ีมีปัญหาการอ่านให้ความร่วมมือในการพัฒนาการอ่าน 

3. การด าเนินงาน 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
3. ประชุมครูผูร้ับผิดชอบก าหนดกิจกรรม 

- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- ตอบปัญหาจากสารานุกรม 
- จัดนิทรรศการความรู ้
- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
- กิจกรรมหนังสือในดวงใจ 
- กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน(อนุบาล) 
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน(Mind Mapping) 
- กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
- กิจกรรมภาษาไทย-ภาษาอังกฤษวันละค า 
- กิจกรรมเกร็ดความรู้จากหนูน้อย 
- กิจกรรมคลินิกพัฒนาการอ่านการเขียน 

4. นิเทศติดตาม 
5. สรุปและประเมินผล 

1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านและมีนิสัยใฝ่รู้ศึกษาคน้คว้า
ได้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนมีพัฒนาการอ่านได้ดีตามระดับชั้น 
3. ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่มีปัญหาการอ่านให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาการอ่าน 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ผู้ปกครองบางส่วนมีเวลาไม่เพียงพอในการสอนเด็กอ่านหนังสือ 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- พ่อแม่หรือผู้เล้ียงดูถือว่าเป็นผู้เปิดโลกการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน                     

การปลูกฝังการรักการอ่านอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมควรมีนวัตกรรมบญัชีค าพื้นฐานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของเด็ก

ปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาล 3 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวขวัญหทัย  มารวย ) 
        ต าแหน่ง คร ู
              30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ภาพโครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 

 

  



 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนวัดแหลม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
กลยุทธ ์   2. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 
1.3 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
2.1.1 เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับดี 

2.1.2 เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 มีความพร้อมเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

2.1.3 ผู้บริหารและครูผู้สอนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัย                            

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีความพร้อมเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

2.2.2 ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย       

2.2.3 โรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. ประชุมก าหนด  โครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชุมครูชี้แจงโครงการ 

1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
4. จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ 
กิจกรรมโครงการ 

- กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเขียนแผน                              
จัดประสบการณ ์

5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
7. ข้อบกพร่องส าหรับการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

2. ครูปฐมวัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ครูยังเขียนบันทึกแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยไม่ละเอียด ชัดเจนเท่าท่ีควร 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ส้ินภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษาให้ครูน าปัญหาท่ีพบและข้อเสนอท่ีบันทึกไว้ท้ายแผนการจัด

ประสบการณ์เด็กปฐมวัยแต่ละแผนมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนเพื่อน าไปใช้
สอนในปี/ภาคเรียนต่อไป 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- เปิดภาคเรียนใหม่ครูน าแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้สอนจริงและ

บันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับปีแรกและปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไปอีก 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย) 
        ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
        30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค 
กลยุทธ ์   2. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญหทัย  มารวย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค 

1.2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและลดภาวะโรคอ้วนในเด็ก/เยาวชน 

1.3 เพื่อให้เด็ก/เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

1.4 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – 3 จ านวน 52 คนและนักเรียนท่ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนจ านวน 6 

คน รวม 58 คน 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1    เด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรักการออกก าลังกายและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
2.2.2    เด็ก/เยาวชนออกก าลังกายต่อเนื่องเป็นประจ าสม่ าเสมอและลดภาวะโรคอ้วน 
2.2.3    เด็ก/เยาวชนมีทักษะการเต้นแอโรบิค 
2.2.4    เด็ก/เยาวชนห่างไกลส่ิงเสพติดและอบายมุข 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. กิจกรรมการนิเทศ  
     - กิจกรรมแอโรบิคยามเช้า 
5. ประเมินผล 

1. เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
ด้วยการเต้นแอโรบิค ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
2. เด็ก/เยาวชนมีทักษะพ้ืนฐานการเต้นแอโรบิค ร้อยละ 95 
3. เด็ก/เยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะเริ่มอ้วน/
อ้วนและมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยร้อยละ 
98 
 



 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ช่วงท่ีด าเนินการออกกก าลังกายเต้นแอโรบิค ถ้าฤดูฝนจะไม่ได้ออกก าลังกายช่วงท่ีด าเนินการ  

ออกกก าลังกายเต้นแอโรบิค ถ้าฤดูฝนจะไม่ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเพราะสนามกีฬาเปียกช้ืน  
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- ช่วงฤดูฝนหากสนามเปียกช้ืน จะย้ายสถานท่ีไปอาคารโรงอาหาร 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ควรปรับเปล่ียนกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เช่น มวยไทย การเต้น B-boy การเต้น Hiphop      
เป็นต้น 

 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวขวัญหทัย  มารวย ) 
        ต าแหน่ง คร ู
              30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยโครงงานระดับปฐมวัย 
กลยุทธ ์   2. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
1.2  เพื่อให้เด็กมีทักษะความสามารถในการน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
1.3  เพื่อให้เด็กสามารถมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
2.1.1 เด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  1  ถึง  3  ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดร้อยละ  100 
2.1.2 เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  1  ถึง  3   มีผลการประเมินการพัฒนาการคิด อยู่ในระดับเฉล่ียร้อยละ   
80  ขึ้นไป 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1  เด็กมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  
สมเหตุสมผล 
     2.2.2  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติมีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. ประชุมฝา่ยวิชาการเพื่อปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งต้ังคณะท างาน 
4. จัดท ารายละเอียดการจัดกิจกรรม 
5. ติดต่อประสานวิทยากรผู้เก่ียวข้องงานต่าง ๆ 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรม   
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1.  เด็กมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

2.  เด็กมีทักษะกระบวนการคิดในระดับดีขึ้น 

3.  เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 



 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ในขั้นตอนการน าเสนอโครงงาน เด็กไม่กล้าแสดงออก  

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ครูทุกท่านควรฝึกฝนให้เด็กกล้าแสดงออก โดยการให้นักเรียนพูดน าเสนอผลงานตามท่ีเด็กเข้าใจ 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ครูผู้สอนควรพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก โดยการใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย ) 
        ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
        30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยโครงงานระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
กลยุทธ ์   2. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมืออาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย 
1.2 เพื่อวางรากฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยในอนาคต 
1.3 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ ด้วยความสนุกสนาน 
1.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท้ังเด็ก ครู และผู้ปกครอง 
2. เป้าหมาย 
2.1  เชิงปริมาณ 
นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนวัดแหลม   จ านวน  58  คน   
2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
 2.2.2 เด็กปฐมวัยเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
 2.2.3 เด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน 
 2.2.4 นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. ประชุมครูเพ่ือชี้แจงโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการวางแผนการด าเนินโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือท าความเข้าใจและ                 
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย 

1. เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
2. เด็กปฐมวัยเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สนุกสนาน 
3. เด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโดยจัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน  
5. ติดตาม/ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- กิจกรรมการทดลองจ าลองเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัยและความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 

รอบตัวของเด็กปฐมวัยมีจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยเลือกกิจกรรมท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกันแล้วน ามาบูรณาการสอนภายในช่ัวโมงเรียน 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ครูผู้สอนในโรงเรียนต้องด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกสัปดาห์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อใหเ้ด็กมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ เห็นว่าการเรียน 

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
             30 มีนาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

  



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
กลยุทธ ์   3. เด็กมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรพุทธธรรมอย่างบูรณาการ                                   
โดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงาม สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
เด็กระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 - 3 

2.2 เชิงคุณภาพ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามระบบไตรสิกขา โดยจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประกอบด้วย 
ด้านศักยภาพ ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์และ                      
ด้านบริหารจัดการ  
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะท างาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
   3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ในโครงการ 
   3.2 ก าหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน 
   3.3 ด าเนินงานตามข้ันตอน 
4. ประเมินผล 
5. สรุป รายงานผล 

     ผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร

พุทธธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงาม 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ครูผู้สอนขาดการน าเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ครูควรทุ่มเทและบูรณาการการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมให้มากท่ีสุด  



 
 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์หลักธรรมมาใช้บูรณาการในหลักสูตร มีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม 

ควรประชุมวางแผนโดยน าเอาหลักการวิถีพุทธให้เข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกันท้ังระบบ 

 
  
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย ) 
        ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
        30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ ์   3. เด็กมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก  
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 
1.2 เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนของโรงเรียน 
2.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีความประพฤติดี  ไม่ก่อให้เกิดปัญหา              
ในสังคม 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมนักเรียนหน้าเสาธง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
1.3  เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ   
1.4  ด าเนินการตามกิจกรรม 
     -  นักเรียนท ากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง 
     -  ครูเวรประจ าวันอบรมนักเรียนหน้าเสาธง 
     -  บันทึกการอบรมหน้าเสาธง 
1.5  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
1.6  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
1.7  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  
วิเคราะห์  วิพากย์  ให้ข้อเสนอแนะ 

1. นักเรียนมีความพร้อมตามพัฒนาการ 

2. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน 

3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม   



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
กิจกรรมท่ี  2 คุยกันก่อนเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1  ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
2.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
2.3  เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ   
2.4  ด าเนินการตามกิจกรรม 
     -  พบปะพูดคุยกับนักเรียนก่อนเรียนทุกวัน 
     -  ฝึกนับเลข และอ่านพยัญชนะไทย 
2.5  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
2.6  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
2.7  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  
วิเคราะห์  วิพากย์  ให้ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมท่ี  3 สวดมนต์ก่อนนอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1  ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
3.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
3.3  เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ   
3.4  ด าเนินการตามกิจกรรม 
     -  ฝึกนักเรียนสวดมนต์ก่อนนอนที่โรงเรียน 
     -  นักเรียนสวดมนต์ก่อนนอนที่บ้าน 
     -  บันทึกการสวดมนต์โดยผู้ปกครอง 
3.5  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
3.6  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
3.7  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  
วิเคราะห์  วิพากย์  ให้ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมท่ี  4  นั่งสมาธิก่อนเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1  ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
4.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
4.3  เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ   
4.4  ด าเนินการตามกิจกรรม 
     -  พบปะพูดคุยกับนักเรียน 
     -  นักเรียนน่ังสมาธิตอนเช้าก่อนเรียนทุกวัย 
4.5  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
4.6  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
4.7  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  
วิเคราะห์  วิพากย์  ให้ข้อเสนอแนะ 

 
 



 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- งบไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- คณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนด ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- คณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนมีส านึก ความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณต่อ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีมีต่อปวงชนชาวไทย 
- คณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนมีจิตส านึกพร้อมจะเป็นคนไทยผู้หวงแหนและกตัญญูกตเวที 

ต่อแผ่นดินและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย ) 
        ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
        30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยส่ือและเทคโนโลยี 
กลยุทธ ์   4.โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อจัดหาส่ือการเรียนรู้ระบบ  ICT 

1.2 เพื่อพัฒนาการจัดท า Website 

1.3 เพื่อส่งเสริมการใช้ Internet  เพื่อการเรียนรู้ 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนวัดแหลม จ านวน 39 คน 

2.2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดหาส่ือทางเทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา  
น าเสนอโครงการ ขออนุมัติ 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน / มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
• จัดหาสื่อการเรียนรู้ด้วยระบบ  ICT 
• พัฒนาการจัดท า Website 
• ส่งเสริมการใช้ Internet  เพ่ือการเรียนรู้ 
(ค่าบริการเชื่อต่ออินเทอร์เน็ต/ปี) 
สรุปรายงานประเมินผลการด าเนินงานตาม โครงการ 

สถานศึกษามีการจัดหาสื่อเทคโนโลยี  และการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ครูผู้สอนขาดความรู้ขาดประสบการณ์ในการใช้ส่ือเทคโนโลยี 

 



 
 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้งานเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเรียนรู้ท่ีง่ายให้เกิดกับเด็ก 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- จัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
        ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
                       30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยสื่อและเทคโนโลย ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยยุคลบาท 
กลยุทธ ์   4. โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อศึกษา รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามแนวทางแบบเพิ่มพลังสมองBBL ท่ี
เหมาะสมกับโรงเรียน 
1.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
1.3 เพื่อปรับเปล่ียนการสอนของครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
2.1.1  ครูมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL 
2.1.2  โรงเรียนนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 1 นวัตกรรม 
2.1.3  โรงเรียนมีกิจกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมอง 

2.2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนวัดแหลม มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอดคล้องกับนโยบายและนักเรียนทุก
คนได้รับการพัฒนาด้านสมองกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพแต่ละบุคคล 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1.ขั้นเตรียมการ (P) 
1) ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา

และสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
2) ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
3) ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาโครงการฯ 
4) จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 

        โรงเรียนวัดแหลม มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวน 
การเรียนการสอดคล้องกับนโยบายและนักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาด้านสมองกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพแต่ละบุคคล 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
1) ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ

มอบหมายภาระงาน 
2) ด าเนินงานตามโครงการฯ รวมพลังสร้างส่ือ 

BBL 
3. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
      ผู้ รั บ ผิดชอบโครงการฯ  นิ เทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานท่ีโครงการฯ ก าหนด  
4. ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

- สรุปประเมินโครงการฯ 
- จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- สนามเด็กเล่นครูไม่มีการจดบันทึกการเคล่ือนไหวของนักเรียนไว้อย่างชัดเจน 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ครูควรจดบันทึกพัฒนาการของนักเรียนตามวัยที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- จุดแข็ง คือ ครูสังเกตและจดบันทึกพัฒนาการการเคล่ือนไหวของนักเรียนท่ีสนามวันละ 15-20 

นาทีอย่างต่อเนื่อง ห้องเรียนผนังห้องเรียนมีสีสัน กระตุ้นความสนใจ เปิดสมองรับการเรียนรู้ของนักเรียน 
  
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
             30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยยุคลบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   นิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
กลยุทธ ์   4. โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

1.2 ครูจัดการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
1.4 เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
1.5 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนครูจ านวน 14 คน 

2.2 เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอน 14 คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. กิจกรรมการนิเทศ  
     - กิจกรรมตรวจเย่ียมชั้นเรียน 
     - กิจกรรมนิเทศการสอน 
5. ติดตามผลและประเมินผล 

     ครทูุกคนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และน าความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์มาใช้ในด้านการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ครูบุคลากรมีเวลาน้อยส่วนใหญ่ท างานตามนโยบายหรืองานเร่งด่วน ท าให้มีการนิเทศไม่ครบ 

ตามท่ีก าหนด 



 
 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ผู้บริหารและครูวิชาการควรปฏิบัติตามแผนการนิเทศและก ากับ ติดตามการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาอย่างจริงจัง 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- สถานศึกษาก ากับ ดูแลให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องเปิด โอกาสให้ครู  
มีส่วนร่วม สร้างความตระหนักใหค้รูเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการนิเทศภายใน สถานศึกษา 

- ควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท้ังผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน ให้ตระหนักและ 
มีความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในและน าไปปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มองเห็นรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีเหมาะสมกบสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการภายในโรงเรียนของตน 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
             30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเปน็ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลยุทธ ์   4. โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญหทัย  มารวย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อจัดท ามาตรฐานการศึกษาซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัด

การศึกษา 

1.2 เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐานและส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1.3 เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาอันจะน าไปสู่การ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

1.4 เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมและประกาศใช้เป็นคู่มือใน 

การบริหารจัดการศึกษา 

2.1.2 ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีผลประเมินตามระบบมาตรฐานอยู่ในระดับดี 

ขึ้นไปร้อยละ 90 

2.1.3 ผู้มีส่วนร่วมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 สถานศึกษาน าระบบการประกันคุณภาพภายในมาใช้ในระบบบริหารการจัดการคุณภาพของ 

สถานศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของชุมชนตลอดจนผู้ปกครอง 

2.2.2 น าผลการประเมินตามมาตรฐานมาวิเคราะห์และจัดเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ 

บริหารจัดการศึกษา 



 
 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. ชี้แจงการด าเนินงานแก่ผู้เก่ียวข้องรับทราบและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
ภายใน 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าคู่มือประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณภาพภายใน 
- ภาคเรียนที่ 1 
- ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการประเมิน พร้อมจัดท ารายงานประจ าปี 

1. สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม
และประกาศใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีผลประเมิน
ตามระบบมาตรฐานอยู่ในระดับดีข้ึนไปร้อยละ 90 
3. ผู้มีส่วนร่วมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษา 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละด้านยังคงมีปัญหา 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรจัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชาให้มีการตระหนักถึง 

ความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ควรจัดโครงการอบรมครูในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและควรจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก                   
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพสถานศึกษาในสถานศึกษาของตน 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวขวัญหทัย  มารวย ) 
        ต าแหน่ง คร ู
              30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
กลยุทธ ์   4. โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้มี 
ความสอดคล้องทันต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อการพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
1.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถต้ังเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการจัดการหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
1.3 เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ 
การพัฒนาศักยภาพรอบด้านของเด็กปฐมวัย 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 3 คน โรงเรียนวัดแหลม 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 สถานศึกษาได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีสอดคล้องทันต่อการเปล่ียนแปลง  
2.2.2 ครูปฐมวัยได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีสามารถน าไปใช้              ในการ
จัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพรอบด้านของเด็กปฐมวัย 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. ประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งต้ังคณะท างาน 
4. จัดท ารายละเอียดการจัดกิจกรรม 
5. ติดต่อประสานวิทยากรผู้เก่ียวข้องงานต่าง ๆ 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรม   
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1. ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 ให้มีความสอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือการพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 

2. ครูผู้สอนสามารถต้ังเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและ
กระบวนการจัดการหลักสูตร 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่น าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
3. ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 

การพัฒนาศักยภาพรอบด้านของเด็กปฐมวัย 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาตามช่วงวัยของเด็ก และมีความคาดหวังต้องการ

เร่งเรียน เขียนอ่าน 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- ครูสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพัฒนาการ ธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัว 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- โรงเรียนควรมีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความ

สนใจ 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       (นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
             30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
กลยุทธ ์   4. โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2561 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อจัดท าแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับปฐมวัย 
1.2  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวัดผลและประเมินผลของนักเรียนทุกระดับปฐมวัยในแต่ละภาคเรียน  
1.3  เพื่อแสดงสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้บริหาร และผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน                    
ด้านการเรียน ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – 3 โรงเรียนวัดแหลม 

2.2 เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย ผ่านการวัดผลและประเมินผลทุกกิจกรรม 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1.ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการประเมินผลของสถานศึกษา 
2.จัดท าคู่มือเอกสารการวัดและประเมินผลวิชาการ 
3.จัดท าทะเบียนนักเรียน 
4.พัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผล 
5.ก าหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนรู้ และจัดท า
เอกสารการเทียบโอนผลการเรียน 
6.จัดให้มีการวัดและประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงาน
ให้มีการซ่อมเสริมตามระเบียบวัดผล 
7.รวบรวมเครื่องมือวัดผลประเมินผล พัฒนาและวิเคราะห์
แบบทดสอบอย่างเป็นระบบ 
8.จัดท าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสภาพรวมของโรงเรียน                 
สรุปเป็นรายภาคและรายป ี
9.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

เด็กได้เข้ารับการวัดผลและประเมินผลทุกกิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 



 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ครูต้องวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่กับการจัดประสบการณ์ 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ครูปฐมวัยควรศึกษาวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของ

เด็กปฐมวัย วางแผนการประเมินให้เหมาะสมเพื่อช่วยท าให้ครูสามารถจัดประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย ) 
        ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
          29 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการพัฒนาการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ ์   4. โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจักรกฤษณ์  น้อยสวัสด์ิ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกอาคารเรียน 

1.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1.3 เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลและสืบค้นในการอ้างอิงและด าเนินงานต่าง ๆ 

1.4 เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 ครูร้อยละ 90 มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับใช้งาน 

2.1.2 อาคารเรียนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร รวมถึงการใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนไ ด้                           

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การด าเนินงาน 
ข้ันตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
2. ส ารวจอาคารเพ่ือหาจุดติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
3. ส ารวจรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. ทดสอบการใช้งานระบบ 
 

1. ครูและบุคลากรสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุก
อาคารเรียน 
2. ครูและบุคลากรมคีวามสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

 
 



 
 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 
- การประสานงาน ในการติดต้ังอุปกรณ์รวมถึงจุดท่ีใช้ในการติดต้ังอุปกรณ์ไม่ค่อยอ านวย    

ความสะดวกต่อการท างาน 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นเพื่อที่จะจัดซื้อส่ือและอุปกรณ์เพิ่มเติมให้มากขึ้นเพียงพอ 
ต่อการใช้งาน ซึ่งงบประมาณท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ควรจัดโครงการการใช้งานอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารรวมถึงการใช้ 

อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นายจักรกฤษณ์  น้อยสวัสด์ิ ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
              30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   ผลิต พัฒนาและใช้ส่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ ์   4. โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญหทัย  มารวย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตส่ือสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน  
1.2 เพื่อใหเ้ด็กและผู้ปกครองสามารถท ากิจกรรมพร้อมกัน และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  
1.3 เพื่อสามารถส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมโดยการผลิตส่ือการเรียนการ 
สอนได้ 
2. เป้าหมาย 

2.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดแหลม 

2.2 เชิงคุณภาพ 
เด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. ประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งต้ังคณะท างาน 
4. จัดท ารายละเอียดการจัดกิจกรรม 
5. ติดต่อประสานวิทยากรผู้เก่ียวข้องงานต่าง ๆ 
ด าเนินการจัดกิจกรรม   
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1. ผู้ปกครองมีความรูค้วามเข้าใจในด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ในการจัดการเรียนการสอน  
2. เด็กและผู้ปกครองสามารถท ากิจกรรมพร้อมกัน และมคีวาม
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  
3. สามารถส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และ
สังคมโดยการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- บุคลากรขาดความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ในการใช้ส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ให้ครูทุกท่านเข้าอบรมการผลิต พัฒนาและใช้ส่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัย 

 



 
 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ควรจัดอบรมโครงการเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาส่ือการสอนเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างคุณค่าต่อระบบ                   

การเรียนการสอน ช่วยอ านวยความสะดวกให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวขวัญหทัย  มารวย ) 
        ต าแหน่ง คร ู
             30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการผลิต พัฒนาและใช้สื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์   4. โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้ครูปฐมวัยได้ศึกษาหาความรู้  และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 

1.2 เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ 

ของเด็ก 
1.3 เพื่อให้ครูปฐมวัยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาเด็ก 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 ครูปฐมวัยทุกท่านท่ีได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 

2.1.2 ครูปฐมวัยที่ใช้ส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 ครูระดับปฐมวัยทุกคนได้ศึกษาหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  พัฒนาตนเองด้วยการ

อบรมประชุมอย่างต่อเนื่อง 

2.2.2 ครูปฐมวัยทุกคนสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของ

เด็ก 

2.2.3 ครูปฐมวัยทุกคนมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. ประชุมก าหนด  โครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชุมครูชี้แจงโครงการ 
4. จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ 
 

1. ระดับปฐมวัยทุกคนได้ศึกษาหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ 
ๆ  พัฒนาตนเองด้วยการอบรม  ประชุม  อย่างต่อเน่ือง 
2. ครูปฐมวัยทุกคนสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และ สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 
3. ครูปฐมวัยทุกคนมีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
กิจกรรมโครงการ 
   1. กิจกรรมเสริมสร้างความรูค้รูปฐมวัย 
   2. กิจกรรมการผลิตสื่อ 
   3. กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนา 
   4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
   5. น าผลการประเมินมาปรับปรงุแก้ไข 
   6. ข้อบกพร่องส าหรับการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ครูปฐมวัยบางท่านยังไม่มีความเช่ียวชาญด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ                    

การเรียนรู้ของเด็ก 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ครูปฐมวัยต้องฝึกฝนตนเองในการใช้เทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ครูปฐมวัยควรผลิตส่ือในแนวอินโฟกราฟิกเพื่อการบอกเล่าเรื่องราวที่ยาก หรือเป็นเรื่องท่ีมี

รายละเอียดท่ีมากและยาว โดยสรุปข้อมูลเหล่านั้นอย่างกระชับๆ ให้ได้ใจความส าคัญ แล้วน าเสนอไป
พร้อม ๆ กับภาพประกอบกราฟิกเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 

-  
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
        ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย ) 
        ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
กลยุทธ ์   5. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 

1.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน 

อันเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนซึง่จะน าไปสู่

ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกนัและแก้ไขปัญหานักเรียน 

1.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน 

1.4 เพื่อใหผู้้ปกครองนักเรียน ครูมีโอกาสร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนา

ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

1.5 เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. ประชุมชี้แจงคณะคร ู
2. แต่งต้ังคณะท างาน 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
   1) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ชี้แนะ 
เก่ียวกับการจัดการศึกษา 
 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
   2) ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   3) ประชุมสมาคมผู้ปกครองนักเรียน 
5. ประเมินโครงการ 
6. สรุปผลโครงการ 
7. รายงานผลโครงการ 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- ระยะเวลาของกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษาของนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีเวลาน้อยเกินไป 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ครูท่ีปรึกษายืดหยุ่นเวลาให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้สอบถามพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ข้อเสนอแนะและการให้ค าแนะน ากับคณะครู ผู้ปกครองสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องรับความ

คิดเห็นได้ทันที 
  
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
             30 มีนาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
โรงเรียนวัดแหลม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   สะสมและการออมทรัพย์รายวันนักเรียน 
กลยุทธ ์   5. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อฝึกการออมเงินวันละนิด เก็บวันละหน่อยให้เกิดเป็นนิสัยกับนักเรียนทุกคน 

1.2  เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านค่าใช้จ่ายและนักเรียนใช้จ่ายเงินตามความจ าเป็น 

1.3  เพื่อให้นักเรียนมีวินัยทางการเงินและรู้จักเกบ็ออมเงินไว้ใช้จ่ายในระยะยาว 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1  เด็กร้อยละ 90 เก็บออมเงินทุกวันตามความสมัครใจ 

2.1.2  เด็กร้อยละ 90 ใช้จ่ายเงินตามความจ าเป็นและมีเงินส ารองจ่ายท่ีจ าเป็นตามโอกาส 

2.1.3  เด็กร้อยละ 95 เริ่มฝากเงินออมทุกวันต้ังแต่เข้ามาเรียนในโรงเรียนจนจบการศึกษา 

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1  เด็กเก็บออมเงินจนเป็นนิสัย 
2.2.2  เด็กรู้จักวิธีใช้จ่ายเงินและเห็นคุณค่าของเงิน 
2.2.3  เด็กมีเงินเก็บฝากออมไว้ใช้จ่ายในระยะยาว 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2. การอนุมัติโครงการฯ 
3. แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการฯ 
4. ด าเนินการตามโครงการฯ 
- โรงเรียนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                                
(โครงการ “ชวนน้องออมทรัพย์กับสหกรณ์”) กับสถาบัน
การเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด 

1. เด็กเก็บออมเงินจนเป็นนิสัย 

2. เด็กรู้จักวิธีใช้จ่ายเงินและเห็นคุณค่าของเงิน 

3. เด็กมีเงินเก็บฝากออมไว้ใช้จ่ายในระยะยาว 

 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
- คุณครูประจ าชั้นรับฝากเงินออมจากนักเรียนก่อนเรียนวิชา
แรกในแต่ละวัน  ตามความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคนจาก
เงินที่นักเรียนได้รับมาจากทางบ้านในแต่ละวัน 
- คุณครูประจ าชั้นบันทึกการรับฝากเงินออมจากนักเรียนเป็น
รายวันลงในสมุดบันทึก “สะสมและการออมทรัพย์รายวัน
นักเรียน”  
- คุณครูประจ าชั้นเบิกจ่ายเงินจากสมุดบันทึก “สะสมและการ
ออมทรัพย์รายวันนักเรียน” ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลที่
ต้องการน าเงินไปใช้จ่ายตามความจ าเป็นหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
- คุณครูประจ าชั้นน าฝากเงินออมของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มี
เงินเป็นจ านวนมากกับทางโรงเรียนตามความเหมาะสม 
- โรงเรียนรับฝากเงินออมของนักเรียนเป็นรายบุคคลและบันทึก
การรับเงินลงในสมุดบันทึก “ควบคุมการรับฝากเงินสะสมและ
การออมทรัพย์รายวันนักเรียน  ปีการศึกษา ....................” เป็น
รายบุคคล 
- โรงเรียนน าฝากเงินออมรวมของนักเรียนทุกคนทันทีกับ 
“โครงการชวนน้องออมทรัพย์กับสหกรณ์”  
- ทุกสิ้นปีการศึกษาคุณครูประจ าชั้นสง่ต่อเงินพร้อมสมุดบันทึก
“สะสมและการออมทรัพย์รายวันนักเรียน” ให้กับคุณครปูระจ า
ชั้นถัดไปในกรณีที่นักเรียนเลื่อนไปเรียนชั้นสูงข้ึน 
- คุณครูประจ าชั้นจ่ายคืนเงินจากสมุดบันทึก“สะสมและการ
ออมทรัพย์รายวันนักเรียน” ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือ
ทุกคนในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษาหรือจบการศึกษา 
- โรงเรียนเบิกถอนเงินทั้งจ านวนพร้อมดอกเบี้ยจากโครงการ 
“ชวนน้องออมทรัพย์กับสหกรณ์” จ่ายคืนให้กับนักเรียนเป็น
รายบุคคลหรือทุกคนในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษาหรือจบ
การศึกษา  
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
6. สรุป ประเมินผลและรายงาน 

 
4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 

- ผู้ปกครองของนักเรียนบางคนเอาเงินให้นักเรียนเพื่อท่ีจะให้มาออม แต่นักเรียนไม่ได้ออมแล้ว 
น าไปใช้จ่ายในทางอื่น เช่น ซื้อขนม ซื้อของเล่น เป็นต้น แล้วส่งผลให้ยอดเงินออมไม่ตรงกันระหว่างท่ีครูได้
บันทึกและกับผู้ปกครองได้บันทึกไว้ที่บ้าน 

- นักเรียนน าเงนิมาโรงเรียนแล้วท าเงินหล่นหายจึงส่งผลให้ไม่ได้ออมเงิน 



 
 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ครูและผู้ปกครองต้องมีการวางแผนแล้วร่วมมือกันในการท่ีจะต้องให้นักเรียนเอาเงินมาออมทุกวัน 

ก่อนท่ีจะเริ่มการเรียนการสอนในแต่ละวันอย่างเคร่งครัด 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ครูทุกท่านควรปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ เห็นประโยชน์ของการออมเงิน มีการวางแผน ล าดับ 
ความส าคัญ ความจ าเป็นของการใช้จ่ายมีนิสัยจ่ายอย่างประหยัดและน าความรู้เกี่ยวกับการเก็บออมไปใช้วาง
แผนการเก็บเงินออมเพื่อใช้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง 
  
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ. 1 
              30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการสะสมและการออมทรัพย์รายวันนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพอาหารเช้า 
กลยุทธ ์   5.ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
1.2. เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง สามารถท างานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กมาโรงเรียนแต่เช้า ทันเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 
จัดอาหารกลางเช้าให้กับเด็ก/เยาวชนท่ีอยู่ในเขตบริการของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายและ 
ศึกษาอยู่ในระดับช้ันปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
2.2. เชิงคุณภาพ 
เด็กโรงเรียนวัดแหลมมีความพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจท่ีจะเรียนอย่างมีความสุข พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
3. การด าเนินงาน 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1. เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินโครงการ 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

1.1 ส ารวจสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เดิม เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการด าเนินงาน 

1.2 ก าหนดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพ่ิมเติม และ

ก าหนดภาระงาน 

1.3 ด าเนินงานตามแผน 

 

 

1. เด็กได้รับประทานอาหารเพียงพอกับความต้องการของ

ร่างกาย 

2. แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง สามารถท างานประจ าได้อย่าง                   

มีประสิทธิภาพ 

3. กระตุ้นให้เด็กมาโรงเรียนแต่เช้า ทันเวลาในการปฏิบั ติ

กิจกรรมต่าง ๆ 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
- ประกอบอาหาร (ครู, ผู้มีจิตอาสา) 

- จัดอาหาร (ครู, ผู้มีจิตอาสา) 

- รับประทานอาหาร (นักเรียน) 

- ท าความสะอาด (นักเรียน, คร,ู ผู้มีจิตอาสา) 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- นักเรียนจ านวนน้อยท่ีมารับประทานอาหารเช้าท่ีโรงอาหาร 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ท าแบบส ารวจสอบถามเมนูอาหารท่ีอยากรับประทานในมื้อเช้า 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- ครูทุกท่านสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญอาหารในมื้อเช้าท่ีส าคัญ

ท่ีสุดของเด็กวัยเจริญเติบโต เด็ก ๆ ควรได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์ 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย ) 
        ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  
        30 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารเช้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน 
กลยุทธ ์   5.ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญหทัย  มารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพื่อจัดอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและถูกหลักอนามัยบริการนักเรียน 
1.2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคมให้เด็กในวัยเรียนเติบโตตามวัย 

และศักยภาพ 
1.3. เพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก/เยาวชนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
1.4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเด็กไทยแก้มใสตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีและโครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี                  
2. เป้าหมาย 
2.1. เชิงปริมาณ 
จัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก/เยาวชนที่อยู่ในเขตบริการของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายและศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  
2.2. เชิงคุณภาพ 

2.2.1.เด็ก/เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
2.2.2.โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนตลอดปีการศึกษา 
2.2.3.ภาวะทุพโภชนาการในนักเรียนลดลงและมีร่างกายสมส่วน 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. ขั้นเตรียมการ  
 1.1ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
เพ่ือตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาและทรัพยากร      
            1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ  
 

2. เด็ก/เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 

3. โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนตลอดปี

การศึกษา 

4. ภาวะทุพโภชนาการในนักเรียนลดลงและมีร่างกายสมส่วน 

 

 

 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 



 
 

 1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ประชุมและ
มอบหมายงาน  
2.ขั้นตอนด าเนินงาน  
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นชอบ
งบประมาณ  
2.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ                     
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.3 ตรวจสอบความก้าวหน้าเพ่ือปรับแผนการด าเนินงานเป็น
ระยะ ๆ  
3. ขั้นหลังด าเนินการ  
3.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
3.2 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- รายการอาหารบางครั้งไม่ตรงกับโปรแกรม Thai school Lunch เนื่องจากวัตถุดิบในการน ามา 

ประกอบอาหารไม่มีขายและราคาไม่ตรงกับราคากลาง 
5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 

- ได้ประกอบอาหารทดแทนตามท่ีมีวัตถุดิบ 
6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- จัดหาท าอาหารท่ีมีประโยชน์กับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวขวัญหทัย  มารวย ) 
        ต าแหน่ง คร ู  
              30 มีนาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
กลยุทธ ์   5. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพื่อใหเ้ด็กมีน้ าหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
1.2. เพื่อใหเ้ด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
1.3. เพื่อใหเ้ด็กได้รับวัคซีนตามท่ีก าหนด 
1.4. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กเห็นความส าคัญในการออกก าลังกาย 
1.5. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
1.6. เพื่อใหเ้ด็กมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.7. เพื่อใหเ้ด็กมีทักษะการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกนั ปรับปรุง และแก้ปัญหาด้านการสุขาภิบาลอาหาร

ในโรงเรียน 
1.8. เพื่อใหเ้ด็กความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย 
1.9. เพื่อใหเ้ด็กมีความรู้ ทักษะและปรับเปล่ียนพฤติกรรม รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออกและโรคต่าง ๆ 

2. เป้าหมาย 
2.1. เชิงปริมาณ 

2.1.1.เด็กร้อยละ 96 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัย 
2.1.2.เด็กร้อยละ 96 สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีมาก 
2.1.3.เด็กร้อยละ 96 มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 

และโรคอื่น ๆ ได้ 
2.2. เชิงคุณภาพ 

2.2.1.เด็กทุกระดับช้ันมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัยอยู่ในระดับดี 
2.2.2.เด็กทุกระดับช้ันสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีในระดับดี 
2.2.3.เด็กทุกระดับช้ันมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 

และโรคอื่น ๆ ได้ 
 



 
 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2. การอนุมัติโครงการฯ 
3. แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการฯ 
4. ด าเนินการตามโครงการฯ 
- กิจกรรมตรวจสุขนักเรียนโดยครูและเจ้าหน้าท่ี 
- กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมสุขศึกษาเสียงตามสาย 
- กิจกรรมพุทธสุขภาพ ฤาษีดัดตน ดอกไม้บาน 
- กิจกรรมติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ าด่ืม 
- กิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ 
- กิจกรรมบันทึกภาวะโภชนาการ 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
- กิจกรรมด่ืมอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
- กิจกรรมอาหารเช้าเพ่ือน้อง 
- กิจกรรมสง่เสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพด้วย                                    
กีฬาฟุตซอล แอโรบิค 
5. ติดตามผลและประเมินผล 

1. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ   

2. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

3. เด็กรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและ

ปัญหาทางเพศ 

4. เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม 

5. เด็กมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   

6. เด็กสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ    

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- เด็กบางส่วนมีน้ าหนักและส่วนสูงไม่เป็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5.   ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- เน้นให้เด็กท่ีมีน้ าหนักตัวเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค 

6.   สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิคเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงในยามเช้า 

ควรใช้เพลงออกก าลังกายท่ีหลากหลายและเป็นเพลงท่ีทันสมัย 
  
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม ) 
       ต าแหน่ง คร ู อันดับ  คศ.  1 
                30 มีนาคม 2563 
 
 



 
 

ภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

  

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดแหลม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ ์   5. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญหทัย  มารวย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

1.2 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 

2. เป้าหมาย 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1  โรงเรียนมีพืน้สนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสามารถใช้                       
งานได้  ร้อยละ 100 
2.1.2 ภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  ได้รับ                       
การปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสม าเสมอและทันท่วงทีตลอดปีการศึกษา  2562 ร้อยละ 80  

2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจพื้นสนามเด็กเล่นท่ีได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ในระดับ

มากขึ้นไปร้อยละ  80 

2.2.2 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ สภาพภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบ

สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน  อยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ  80 

3. การด าเนินงาน 
ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 

กิจกรรมท่ี 1  การวางแผนการด าเนินงาน(P) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 แต่งต้ังคณะท างาน 
1.2 ประชุมชีแ้จง สร้างความตระหนักและท า                                   
ความเขา้ใจแก่คณะท างาน 
1.3 รว่มหารือเพื่อก าหนดทิศทางและกรอบการด าเนินงาน 
1.4 ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซม
ภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 

1. อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม  ร่มรื่น                    
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน ในโรงเรียน ในชุมชน 
3. ภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน น่าอยู่ น่าอาศัย 
 



 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม ผลการปฏิบัติจริง 
1.5 รว่มก าหนดคาดการณ์งบประมาณที่ใช้สอยใหส้อดคล้องกับ
ความจ าเป็นจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการตามแผน(D) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามเด็กเล่น 
2.2 การปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทศัน์และทัศนียภาพ 
2.3 การปรับปรุงซ่อมแซม สิ่งอ านวยความสะดวก  
     ต่าง ๆ  
2.4 การปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค   
     ประปา ไฟฟ้า  ระบบเสียงตามสาย 
2.5 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
กิจกรรมท่ี  3  การก ากับ  นิเทศ  ติดตาม(C) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 หัวหน้าโครงการและคณะท างาน  ก ากับ ติดตาม ดูแล ส ารวจ
ตรวจสอบ  การปรับปรุงซ่อม การใช้งานหลังการปรับปรุงซ่อมแซม 
อุปสรรคและข้อก าจัดในการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหา และการจัดท าโครงการในปีการศึกษาถัดไป 
3.2 รายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
กิจกรรมท่ี  4  การปรับปรุงและการพัฒนา(A) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1  จัดท ารายงานสรุปโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ 

4. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติจริง 
- แหล่งเรียนรู้หลายแห่งสร้างมาเป็นเวลานาน มีสภาพเส่ือมโทรม 

5. ผลการแก้ไขและพัฒนา 
- ควรจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม 
- พื้นท่ีบริเวณของโรงเรียนมีมากและมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมหลายแห่ง 

ควรมีการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................................ 
       ( นางสาวขวัญหทัย  มารวย ) 
        ต าแหน่ง คร ู  
              30 มีนาคม 2563 
 
 



 
 

ภาพโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


