
  แผนปฏิบติัการประจ าปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
           

 
 

 
 
 

โรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสิทธ์ิวิทยาคม) 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย ์เขต ๓ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  



  แผนจดัสรรงบประมาณ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
           

 
 

 
 
 

โรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสิทธ์ิวิทยาคม) 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย ์เขต ๓ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ฉบับนี้         
เป็นการระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง ครู  เพื่อก าหนดทิศทางในการบริหาร               
จัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก                      
โดยแผนปฏิบัติการประจ าปี ฉบับนี้จะกล่าวถึงข้อมูลแผนปฏิบัติราชการพ้ืนฐานของโรงเรียน ผลการด าเนินงาน   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2564      
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  และแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน
และเป็นไปในแนวทางที่ต้องการ 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการ  บุคลากร  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564   ในครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์
วิทยาคม) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนปฏิบัติการประจ าปี  2564  ฉบับนี้  จะน าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ                     
อย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

 
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง  
(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

      หน้า 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน                    1 

ส่วนท่ี 2  ทิศทางการจัดการศึกษา            9 

ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา                 18 

ส่วนท่ี 4  แผนงาน โครงการและกิจกรรม         25 

ภาคผนวก           

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  2564 

 คณะท างาน  

 
 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณ ปี  2564 

ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม)                   

………………………………………………………………………………………………… 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นหนองมดแดง                                        

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม)  คร้ังท่ี  1/2564  เม่ือวนัท่ี   วนัท่ี   15  มกราคม  2564   ไดพ้ิจารณา

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ  2564  ของโรงเรียนบา้นหนองมดแดง                                          

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) แลว้ 

1.  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดงัน้ี 

                        1.1 งบบริหารงานวชิาการ 194,000.00    บาท  คิดเป็น 39.63  เปอร์เซ็นต ์
                1.2 งบบริหารงานบุคคล            40,000.00   บาท  คิดเป็น       8.17  เปอร์เซ็นต ์
                        1.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ     130,000.00  บาท  คิดเป็น 26.56  เปอร์เซ็นต ์
                        1.4  กลุ่มบริหารทัว่ไป              103,675.00  บาท   คิดเป็น       21.18  เปอร์เซ็นต ์
                        1.5  งบส ารองจ่าย               21,825.00  บาท   คิดเป็น   4.46  เปอร์เซ็นต ์

2. เห็นชอบใหด้ าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ  2564 ได ้

 

(ลงช่ือ)   วโิรจน ์ ชินพลชาย   
           (นายวโิรจน ์ ชินพลชาย) 

            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียน 
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ประวตัิและความเป็นมา 

 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์วทิยาคม)  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 100  หมู่ท่ี 16  ต าบลตาจง อ าเภอ
ละหานทราย  จงัหวดับุรีรัมย ์โทร.044-630097   http://school.obec.go.th/moddang18   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปัจจุบนัมีนกัเรียน 180  คน  
ขา้ราชการครู 16   คน ลูกจา้งชัว่คราว  1 คน ธุรการโรงเรียน  1  คน ช่างไฟฟ้า  1 คน  มี   นายวสิิต  สุธรรม  
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 เดิมเคยเป็นโรงเรียนมาแลว้คร้ังหน่ึง เม่ือ พ.ศ.2517 แต่เหตุการณ์ไม่สงบเพราะโรงเรียนตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
ชายแดน ไทย-กมัพชูา และเป็นพื้นท่ีปฏิบติัของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ในปี พ.ศ.2519 โรงเรียนบา้นหนอง
มดแดงถูกผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์เผาพร้อมหมู่บา้น ชาวบา้นตอ้งอพยพออกจากพื้นท่ี ท าใหโ้รงเรียนตอ้งยบุ
ลง เม่ือ พ.ศ.2520  ต่อมาเม่ือเหตุการณ์สงบลง ในระหวา่งปี พ.ศ.2525 ประชาชนไดอ้พยพเขา้มาอยูอ่าศยัอีก
คร้ังหน่ึง และในปี พ.ศ.2530 หมู่บา้นหนองมดแดงไดรั้บจดัตั้งใหเ้ป็นหมู่บา้นอยา่งเป็นทางการอีกคร้ัง เป็น
หมู่บา้นหนองมดแดงหมู่ท่ี 16 ต าบลตาจง  อ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยมีนายศูนย ์ นาคเขียว เป็น
ผูใ้หญ่บา้นคนแรกเม่ือประชากรอพยพมาอยูม่ากข้ึน ประชากรในวยัเรียนก็อพยพติดตามเขา้มาอยูด่ว้ย และ
ตอ้งเดินทางไปโรงเรียนในสถานท่ีห่างไกลระยะทาง 5-8  กิโลเมตร  คือโรงเรียนบา้นหงอนไก่(โคกสง่า) 
โรงเรียนบา้นหนองแวง โรงเรียนชุมชนวดัชุมพร สปอ.ละหานทราย  โรงเรียนบา้นสายตรี 16 สปอ.บา้นกรวด  
คณะกรรมการหมู่บา้นไดเ้สนอขอจดัตั้งโรงเรียนผา่นสภาต าบลตาจง และเสนอผา่นตามล าดบั  ส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2532 และโรงเรียนเปิดสอนอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 3 
กรกฎาคม 2532 มีนกัเรียนในวนัเปิดเรียน 199 คน ครูผูช่้วยราชการ  4  คน นายชยัวฒัน์   จู๋นางรอง รักษาการ
ต าแหน่งครูใหญ่  และส านกังานประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ต่งตั้งใหน้ายนรินทร์  ลีกระโทก 
มาเป็นผูบ้ริหารคนแรก  ปัจจุบนัมี นายวสิิต  สุธรรม  เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

 

ปรัชญา (philosophy) 
ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง 

 
จดัการศึกษาพฒันา  ส่งเสริมนกัเรียน  เยาวชน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

โดยใหชุ้นชมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญา 
มีทกัษะ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

รักถ่ินฐานบา้นเกิด  และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

http://school.obec.go.th/moddang18
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คตธิรรมของโรงเรียน 

ปํฺญา  นราน   รตฺตน   : ปัญญาพาไปสู่ความเจริญ 

 
ค าขวญัของโรงเรียน 

ศึกษาเด่น     เนน้วนิยั     ใฝ่กีฬา     พฒันาสังคม 

 
 สีประจ าโรงเรียน 

แสด-เทา 

  
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

ตน้ทองกวาว  (ตน้จาน) 

 
อกัษรย่อโรงเรียน 

ท.ม.ด. 
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ข้อมูลพืน้ฐานในการจดัการศึกษา  ปีการศึกษา  2563 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563   ณ  วนัที ่  10  มถุินายน  2563 

 

ช้ันเรียน จ านวนนักเรียน (คน) ครูประจ าช้ัน 

อนุบาล 2 11 นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ 
อนุบาล 3 15 นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 

รวมระดับอนุบาล 26  
ประถมศึกษาปีท่ี 1 18 นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์
ประถมศึกษาปีท่ี 2 15 นายอาทิตย ์ บูรณะเจริญศิริ 

นางสาวศิรินนัท ์ดวงนิล 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 20 นางสาวอสัรา ทองอม้ 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 นางสาวสุภทัรา  พรมสร 

นางนิตยา  สานนท ์
ประถมศึกษาปีท่ี 5 15 นางสมนึก  ป่ินเพชร 

นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 18 นายฉตัรชยั  ตีเงิน 

รวมระดับประถมศึกษา 97  
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 25 นายสันติ  อาสานอก 

นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 17 นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย 

นางสาวสุรีรัตน์  วงเวยีน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 16 นางสาวอ าภา  บุปผา 

นายภูษิต  สวายพล 
รวมระดับมัธยมศึกษา 59  

รวมทั้งส้ิน 182  
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ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ประจ าปีการศึกษา  2563 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายวิสิต  สุธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 นางสมนึก  ปิ่นเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ   

3 นางกนกกานต์  ยิ่งประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ   

4 นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย ครูช านาญการพิเศษ   
5 นายสันติ  อาสานอก ครูช านาญการ 

6 นางสาวอ าภา  บุปผา ครู คศ.1 

7 นางสาวชยณัฐ  ศรีลาโพธิ์ ครู คศ.1 

8 นางสาวปฐมา  โพธิ์แสงดา ครู คศ.1 

9 นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย์ ครู คศ.1 

10 นางสาววนิดา  จะรอนรัมย์ คร ูคศ.1 

11 นางสาวสุภัทรา  พรมสร ครู คศ.1 

12 นายฉัตรชัย  ตีเงิน ครู คศ.1 

13 นายภูษิต  สวายพล ครู คศ.1 

14 นางสาวอัสรา  ทองอ้ม ครูผู้ช่วย 
15 นางสาวสุรีรัตน์  วงเวียน ครูผู้ช่วย 

16 นายอาทิตย์ บูรณะเจริญศิริ ครูผู้ช่วย 

17 นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล ลูกจ้างชั่วคราว 
18 นายบุญยัง  จีนเก่า ช่างไฟฟ้า 4 

19 นางนิตยา  สานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
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ข้อมูลเกีย่วกบัทรัพยากร 
อาคารเรียน  อาคารประกอบและส่ิงปลูกสร้าง 

รหสั อาคารเรียน แบบอาคาร ชั้น จ านวน
หอ้ง 

พ.ศ.ท่ีสร้าง งบประมาณ
(บาท) 

อร.001 อาคารเรียน สปช.105/29 2 8 2533 1,471,710 
อร.002 อาคารเรียน สปช.105/29 1 3 2534 540,000 
อร.003 อาคารเรียน สปช.105/29 1 4 2542 1,834,000 
อร.004 อาคารเรียน

อนุบาล 
ชุมชนสร้าง

ให ้
1 2 2544 228,000 

อส.001 อเนกประสงค ์ สปช.202/26 1 1 2533 250,000 
บพ.001 บา้นพกัครูหลงัท่ี 1 สปช.302/28 1 1 2533 81,334 
บพ.002 บา้นพกัครูหลงัท่ี 2 สปช.302/28 1 1 2533 81,334 
บพ.003 บา้นพกัครูหลงัท่ี 3 สปช.302/28 1 1 2533 81,334 
ฝ.001 ถงัน ้าฝนชุด  1 ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 3  คอลมัน์ 2533 60,000 
ฝ.002 ถงัน ้าฝนชุด  2 ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 3  คอลมัน์ 2533 60,000 
ฝ.003 ถงัน ้าฝนชุด  3 ฝ.33 1 ชุด 2  คอลมัน์ 2533 60,000 
ฝ.004 ถงัน ้าฝนชุด 4 ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 3  คอลมัน์ 2533 72,000 
สม.001 ส้วม สปช.601/26 1 3  ท่ี 2532 37,500 
สม.002 ส้วม สปช.601/26 1 4  ท่ี 2533 49,090 
สม.003 ส้วม สปช.601/26 1 4 ท่ี 2542 111,000 
อป.001 หอ้งสหกรณ์ ชุมชนบริจาค 1 1 2535 15,000 
อป.002 หอ้งสมุด ชุมชนบริจาค 1 1 2536 25,000 
อป.003 อาคาร

อุตสาหกรรม 
วค.บุรีรัมย ์ 1 1 2534 26,000 

อป.004 หอ้งคหกรรม ชุมชนบริจาค 1 1 2536 25,000 
อป.005 หอ้งจริยศึกษา ชุมชนบริจาค 1 1 2538 20,000 
อป.006 หอ้งพยาบาล ชุมชนบริจาค 1 1 2539 18,000 
อป.007 โรงจอดรถยนต์ ชุมชนบริจาค 1 6  ท่ี 2543 28,000 
ลก.001 โรงเรือนเล้ียงไก่

เน้ือ 
ชุมชนบริจาค 1 1 2542 19,800 

ลก.002 โรงเรือนเล้ียงไก่
ไข่ 

ชุมชนบริจาค 1 1 2543 19,800 
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รหสั อาคารเรียน แบบอาคาร ชั้น จ านวน
หอ้ง 

พ.ศ.ท่ีสร้าง งบประมาณ
(บาท) 

สฬ.001 สนาม
บาสเกตบอล 

สปช. 1 1 2542 182,096 

สฬ.002 สนามตะกร้อ ชุมชนบริจาค 1 1 2539 23,000 
สฬ.003 สนามวอลเลยบ์อล ชุมชนบริจาค 1 1 2540 30,000 
บป.001 บ่อเล้ียงปลา  

สปช. 
สปช  10x 

20 
1 1 2533 209,000 

อป.008 หอ้งตดัผม
นกัเรียน 

ชุมชนบริจาค 1 1 2545 30,000 

อป.009 หอ้งวทิยโุรงเรียน ชุมชนบริจาค 1 1 2545 25,000 
อป.010 โรงอาหาร ชุมชนบริจาค 1 1 2549 110,540 

 อาคารฝึกทกัษะ
วชิาชีพ 

ชุมชนบริจาค 1 2 2556  

 อาคารอนุบาล ชุมชนบริจาค 1 2 2562  
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แผนภูมแิสดงการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์วทิยาคม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการบริหารงานโรงเรียน (administrative) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายวสิิต  สุธรรม 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทัว่ไป การบริหารบุคคล 

- นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย 
- นายสนัติ  อาสานอก 
- นายฉตัรชยั  ตีเงิน 

- นายภูษิต  สวายพล 

-  นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ 

- นางสาวสุภทัรา  พรมสร 
-  นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ 

-  นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์
-  นางสาวอสัรา  ทองอม้ 

-  นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์
-  นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 
-  นางสาวศิรินนัท ์ดวงนิล 
-  นายอาทิตย ์บูรณะเจริญศิริ 

- นายบุญยงั  จีนเก่า 
- นางนิตยา  สานนท ์

 
 

- นางสาวอ าภา  บุปผา 
- นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์
- นายภูษิต  สวายพล 
- นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 
-  นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ 

-  นายฉตัรชยั  ตีเงิน 

-  นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์
 

งานการเงิน 

- นางสมนึก  ป่ินเพชร 
- นางสาวอสัรา  ทองอม้ 

- นางสาวสุรีรัตน์ วงเวยีน 

งานพสัดุ 

- นายสนัติ  อาสานอก 

- นางสาวสุภทัรา  พรมสร 
- นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 
 

 
 

 

- นายวสิิต สุธรรม 

-  นางสมนึก   ป่ินเพชร 
- นางสาวอ าภา  บุปผา 
- นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย 
 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 
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 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ดา้น
ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทัว่ไป และกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม  (เช่น การพฒันาตามกระบวนการ PDCA, 
SBM ฯลฯ) 

วสัิยทศัน์  (VISION) 
จดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีคุณธรรมน าความรู้  ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ

วฒันธรรมพื้นบา้นน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการศึกษา  และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนื 
 

พนัธกจิ  (MISSION) 
โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) จดัการเรียนการสอนโดยยดึนกัเรียนเป็นส าคญั 

มุ่งไปสู่การพึ่งตนเอง การอยูดี่กินดีของชุมชนมีการจดักิจกรรมเตม็ตามศกัยภาพ  คือ 
1. จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาภาคบงัคบั 
2. จดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบัใหน้กัเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพไดต้าม

มาตรฐานการศึกษา 
3. จดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเตม็ตามศกัยภาพ 
4. พฒันาผูเ้รียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละพฒันาตนเอง 
5. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ตามหลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมใหมี้การน าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  มาบูรณาการ  การเรียนการสอนกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี

ก าหนด 
7. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
8. พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ  เป็นการบริการทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม 
9. จดัใหมี้การเรียนการสอนโดยโครงการ  มีการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
10.  ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดี  ระหวา่งโรงเรียน   ชุมชน และองคก์รต่างๆในการพฒันาการศึกษา

ตลอดจนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

อตัลกัษณ์ 
คุณธรรมน าความรู้     อยูอ่ยา่งพอดี    อนุรักษ ์ดนตรีพื้นบา้น   สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

เอกลกัษณ์ 
เด่นดนตรีพื้นบา้น   สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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ค่านิยมหลกั 12 ประการ 
หลกัสูตรโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) มุ่งใหผู้เ้รียนเกิด ค่านิยมหลกั                        

12   ประการ  เพื่อสร้างคนไทยท่ีเขม้แขง็น าไปสู่การสร้างสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แข็ง ดงัน้ี  
           1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจุบนั  
           2. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
           3. กตญัํูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
           4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางออ้ม  
           5. รักษาวฒันธรรมไทย ประเพณีไทยอนังดงาม  
           6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน  
           7. เขา้ใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง  
           8. มีระเบียบวนิยัเคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัเคารพผูใ้หญ่  
           9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท  า รู้ปฏิบติั ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
           10. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย จ าหน่ายและขยายกิจการ 
เม่ือมีความพร้อมโดยมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  
           11. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่าหรือกิเลสมีความละอาย 
เกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา  
           12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
  หลกัสูตรโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)   มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั                
5 ประการ ดงัน้ี 

 1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา  
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง  ตลอดจน
การเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์      การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศ  เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่์าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  เขา้ใจความสัมพนัธ์และ
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การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆไปใชใ้นการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  
การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม  ในดา้นการเรียนรู้  การส่ือสาร  การ
ท างานการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม)  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษะอนัพึง
ประสงค ์ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3.  มีวนิยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล  ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา  หลกัสูตร
แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
 1.  ภาษาไทย 
 2.  คณิตศาสตร์ 
 3.  วทิยาศาสตร์ 
 4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
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 6.  ศิลปะ 
 7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8.  ภาษาต่างประเทศ 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได ้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงคท่ี์ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญั  ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบเพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบวา่ตอ้งการ
อะไร  จะสอนอยา่งไร  และประเมินอยา่งไร  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือ  ในการตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  ซ่ึงรวมถึงการทดสอบ
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และการทดสอบระดบัชาติ  ระบบการตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้
ก าหนดเพียงใด 
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายไดรั้บโอกาสในการศึกษาภาคบงัคบัตามสิทธิอยา่งทัว่ถึง  เสมอภาค  และตรง

ตามศกัยภาพ 
2. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ตัวช้ีวดั  เป้าหมายจุดเน้นของโรงเรียน 
       โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) มีเป้าหมายการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ 
ภารกิจ จึงก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการดงัน้ี 

1. สนองนโยบาย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดา้น 
  - การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  - การพฒันาการจดัการ และพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
  - การเพิ่มมาตรฐานการศึกษา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของนกัเรียน 
  - การคาราวานเสริมสร้างเด็กใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมระดบัก่อนประถมศึกษาเพื่อเขา้เรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 100% 

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ และวนิยัใหก้บันกัเรียน 
4. ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
5. เนน้การใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้ง ตามหลกัภาษา อนุรักษถ่ิ์น 
6. พฒันาครูให้จดัการเรียนการสอนใหย้ดึเด็กเป็นส าคญั 
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7. จดัการศึกษาโดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม และจดัใหมี้หอ้งเรียนในชุมชน 
8. พฒันาระบบดูแลนกัเรียน นกัเรียนท่ีเรียนจบตอ้งเป็นท่ียอมรับของสังคม และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุขและปลอดภยั 
9. เพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ ปลูกฝังใหน้กัเรียนรักทอ้งถ่ินของตน และคงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี

ของไทย 
10. ส่งเสริมความกา้วหนา้พฒันาบุคลากรมีความสามารถสร้างและปรับปรุงแนวทางปฏิบติัท่ีจะท าให้

เกิดความเจริญแก่ตนและชุมชน 
11. สนบัสนุนน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการงบประมาณตามระเบียบการวางแผน

งบประมาณแบบมุ่งผลงาน 
12. รายงานผลการศึกษาใหชุ้มชน และสาธารณชนทราบทุกปี 

 

เป้าประสงค์ที ่1 ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคบั (9) ปีตามสิทธิอย่าง
ทัว่ถึง เสมอภาค และและตรงตามศักยภาพ 
 

ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 
2561-2564 

2561 2562 2563 2564 

1. จ  านวนนกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา(ปฐมวยั)  38 36 37 26 
2. จ  านวนนกัเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั  163 163 153 156 
3. จ  านวนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย - - -   

4. ร้อยละของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ผา่นการประเมินระดบัชาติในระดบัดี  

 130 130 122 124 
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 เป้าประสงค์ที ่2 : ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษา                      
ขั้นพืน้ฐาน 
 

 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 
2561-2564 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาดา้นภาษา
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและอาชีพ
เพื่อการพึ่งตนเองและเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนั 

100 84 86 88 90 

3. ร้อยละของผูป้กครองท่ีมีความพึงพอใจต่อ 
คุณภาพนกัเรียน 

 

100 95 97 100 100 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง 
           โรงเรียนบ้านหนองมดแดงไดรั้บแนวทางและกลยทุธ์ การบริหารการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
เลือกใชก้ลยทุธ์เพื่อใชส้อดคลอ้งกบัแนวทางและกลยทุธ์ ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรท่ีส่งเสริม 
ความสามารถ ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
 กลยทุธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยทุธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัง่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 
 กลยทุธ์ท่ี 4  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอ านาจตาม                           
หลกัธรรมาภิบาล 
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  โครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง 
  
กลยุทธ์ 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตรทีส่่งเสริมความสามารถ  
 ด้านเทคโนโลย ีเพือ่เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 

โครงการตามกลยุทธ์ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ 

โครงการพฒันาบุคลากร 30,000.0 
โครงการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 40,000.00 
โครงการจดัซ้ือส่ือวสัดุการศึกษาฝึกสอนสอบ 70,000.00 
โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 40,000.00 
โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 20,000.00 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 15,000.00   
โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 20,000.00 
โครงการจดัซ้ือครุภณัฑโ์รงเรียน 80,000.00 
โครงการพฒันาระบบ 5 ส  15,000.00 
โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ 20,000.00 

 

กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถิีชีวติตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    โครงการตามกลยุทธ์ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ 

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 50,000.00 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 35,000.00 
โครงการวนัส าคญั 5,000.00 
โครงการสาธารณูปโภค 50,000.00 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 35,000.00 
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 กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัง่ถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพฒันาเต็ม
ศักยภาพ 
 

 โครงการตามกลยุทธ์ 
 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 2,000.00 
โครงการจดัซ้ือวสัดุการศึกษา  ฝึก  สอน  สอบ 70,000.00       
โครงการอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน 132,000.00 
โครงการอาหารกลางวนั 488,000.00 
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนฟรี  15  ปี 

 

  

กลยุทธ์ 4   พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
  โครงการตามกลยุทธ์ 
 

ช่ือโครงการ งบประมาณ 

โครงการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร 30,000.00 
ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 10,000.00 

 
กลยุทธ์ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจตามหลกัธรรมาภิบาล 

 โครงการตามกลยุทธ์ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ 

โครงการแข่งขนักีฬา 20,000.00 
โครงการอาหารกลางวนั 488,000.00 
โครงการอาหารเสริมนม        - 
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ส่วนที่  3 
ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 
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สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 การจัดการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา 
 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) จดัการศึกษาระดบัอนุบาล 2 - 3   
อาย ุ4  -  5 ขวบ  จ านวน 26  คน  มีจุดมุ่งหมายใหน้กัเรียนก่อนวยัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  ตามศกัยภาพ  และมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อใหมี้ความพร้อมในการเขา้ศึกษา
ภาคบงัคบัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

 ดา้นปริมาณ  นกัเรียนก่อนประถมศึกษาไดรั้บการเตรียมความพร้อมเพื่อข้ึนเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1  จ  านวน  26 คน 

 ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนก่อนประถมศึกษาไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญา  ตามศกัยภาพ  และมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อใหมี้ความพร้อมในการเขา้ศึกษาภาคบงัคบัตาม
ความสามารถและวฒิุภาวะ 
 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 เป็นการจดัการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวนนกัเรียน 97  คนโดยในปีการศึกษา 2563
โรงเรียนไดจ้ดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ใหน้กัเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น และท างานอยา่งเป็นระบบ สามารถพฒันา
คุณภาพชีวติใหพ้ร้อมท่ีจะท าประโยชน์ใหก้บัสังคม และจดัการศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุมเขตบริการ 
 ในส่วนของการพฒันาคุณภาพการศึกษา และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนนั้น โรงเรียนได้
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้อยา่งเตม็เวลา เต็มกระบวนการ เตม็ศกัยภาพ โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั
ในการจดัการเรียนรู้ และจดักิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมนกัเรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสภา
นกัเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกลุ่มสนใจ นอกจากน้ียงัส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
สุขอนามยัทุกดา้น เช่น การออกก าลงักายในชัว่โมงสุดทา้ยวนัพฤหสับดี สวดมนประจ าสัปดาห์ทุกระดบัชั้น 

 การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนเปิดท าการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้                   
( มธัยมศึกษาปีท่ี1-3 )ตามโครงการการขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2539 ส าหรับปีการศึกษา 
2563  มีจ  านวนนกัเรียนทั้งส้ิน  52   คน โดยเนน้การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช  2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -3 

จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา  
      ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก 
  จุดเด่น   เด็กมีพฒันาการท่ีสมวยัทั้ง 4  ดา้น โดยเฉพาะดา้นร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
  จุดท่ีควรพฒันา   ควรมีการพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
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 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น ครูมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตรปฐมวยั มีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน มีความรู้ 
ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจในการพฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยั 
  จุดท่ีควรพฒันา ควรใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 

 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครู ผูป้กครองและชุมชน 
  จุดท่ีควรพฒันา ควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 4) ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น  มีการจดัโครงการเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั เช่น โครงการกลว้ยอบยดัไส้มะพร้าวอ่อน 
โครงการทศันศึกษานอกสถานท่ี 
                   จุดท่ีควรพฒันา ควรน าวสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งงถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น มีการพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหค้รูมีความรู้ ความสามารถดา้นการจดัการเรียน
การสอน การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัใหส้ามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  เช่น 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  จุดท่ีควรพฒันา ควรมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้พฒันาการครบทุกดา้น จดักิจกรรมเพื่อพฒันา
ใหน้กัเรียนมีทกัษะในการด ารงชีวติ 

    ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น   สถานศึกษาไดจ้ดัการศึกษาโดยเนน้ พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม                    
จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม โดยมีพระอาจารยไ์ดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาจิตใจ
ของนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี และสามารถอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  จุดท่ีควรพฒันา  ควรเนน้การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียน เนน้การปฏิบติั         
ท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษาให้ชดัเจน 
 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่นจุดเด่น     สถานศึกษาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพของครู โดยส่งครูเขา้รับ
การอบรมพฒันาทุกคน และจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
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  จุดท่ีควรพฒันา   ควรมีการจดัการศึกษาโดยใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ
ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพฒันาการศึกษา 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น  สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึงแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี โดยน านกัเรียนไปทศันศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนไดน้ าความรู้มาประยกุตใ์ชแ้ละปรับตวัให้เขา้กบัสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข  
  จุดท่ีควรพฒันา  ควรมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนในช่วงชั้นอ่ืนไดเ้ขา้ร่วมการในโครงการวงดนตรี
พื้นเมือง (โปงลาง) เพื่อใหน้กัเรียนไดต้ระหนกั และเห็นคุณค่า และร่วมกนัอนุรักษซ่ึ์งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
พื้นบา้นต่อไป 

 4) ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น     สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมโดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีสุนทรียภาพ โดยไดด้ าเนินโครงการ
วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ข้ึน โดยไดฝึ้กซอ้มนกัเรียนระดบัประถมศึกษา สามารถน าวงดนตรีเขา้ร่วมงานใน
ชุมชนได ้และจากการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการในระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วงดนตรีพื้นเมือง 
(โปงลาง)  ของสถานศึกษาไดรั้บรางวลัชนะเลิศเหรียญทองระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 ปี ติดต่อกนั คือ 
ปี  2553 – 2556  ซ่ึงการด าเนินโครงการไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนเป็นอยา่งดี 
 จุดท่ีควรพฒันา    ควรมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนในช่วงชั้นอ่ืนไดเ้ขา้ร่วมการในโครงการวงดนตรี
พื้นเมือง (โปงลาง) เพื่อใหน้กัเรียนไดต้ระหนกั และเห็นคุณค่า และร่วมกนัอนุรักษซ่ึ์งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
พื้นบา้นต่อไป  

 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น    ส่งเสริมใหค้รู และชุมชมและหน่วยงานอ่ืนเขา้มามีบทบาทและสนบัสนุนการจดั
การศึกษาและเนน้ใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางทางดา้นความรู้ คู่คุณธรรม และมีทกัษะชีวติสามารถใชชี้วติอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 จุดท่ีควรพฒันา   กระตุน้ให้ทุกฝ่ายตระหนกัและเห็นความส าคญัของการศึกษา และร่วมมือกนั
พฒันาการศึกษาเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 ปัจจุบนัโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม จาก
มูลนิธิศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมวงัไกลกงัวล โดยโรงเรียนไดติ้ดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณรับโทรทศัน์ทางไกล
ทุกหอ้งเรียน และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงของบุคลากร ท าให้โรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เกิดความสนใจแก่ผูเ้รียนมากข้ึนส่งผลถึง
พฒันาการ และผลส าฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งข้ึนตลอดจนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนกลุ่มสนใจในทอ้งถ่ิน                     
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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ความต้องการและการช่วยเหลอื  
 ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
 ในรอบปีท่ีผา่นมาโรงเรียนไดด้ าเนินการตามแผนปฏิบติังานประสบผลส าเร็จหลายดา้นแต่ในส่วนท่ี
ประสบผลส าเร็จก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายท่ีจะตอ้งน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ดงัน้ี 

1. ปัญหาด้านงบประมาณ 
จากการจดัสรรงบประมาณของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ในส่วนของงบค่าใชส้อย

วสัดุยงัไม่พอเพียงเพราะสภาพชุมชนร้อยละ 80 มีฐานะยากจน นกัเรียนยงัขาดวสัดุอุปกรณ์อีกจ านวนมาก                  
งบท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการพฒันาในโรงเรียนไม่พอเพียง  เพราะงบประมาณบางส่วนท่ีโรงเรียนจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการ ผูมี้อ  านาจจะขอน างบประมาณไปด าเนินการเอง ซ่ึงมกัไม่ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน               
ครู และผูเ้รียน อยา่งแทจ้ริง 

2. ปัญหาการจัดการศึกษา 
2.1 ระดบัก่อนประถมศึกษา นกัเรียนยงัไม่มีความพร้อมตามเกณฑ ์เขตบริการของโรงเรียนตั้งอยูใ่น

ชนบท มีปัญหาดา้นการเตรียมความพร้อม   ผูป้กครองยงัใหค้วามสนใจต่อบุตรหลานนอ้ยเกินไป อนั
เน่ืองมาจากสภาพฐานะทางครอบครัวท่ียากจน   ตอ้งหาเชา้กินค ่า  

2.2  ระดบัประถมศึกษา  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาสามารถเกณฑเ์ด็กเขา้เรียนไดต้ามเกณฑเ์พราะ
รับเด็กนกัเรียนท่ีเตรียมความพร้อมมาจากระดบัก่อนประถมศึกษา  ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใช้
โดยเฉพาะ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ  วทิยาศาสตร์  ปัญหาเกิดจากระบบ  วชิาการสอนและการ
วดัผลประเมินผลของครู  ยงัเนน้เน้ือหา  ยงัยดึครูเป็นศูนยก์ลาง  และตดัสินผลการเรียนจากการสอบวดัผลการ
เรียนรู้ความจ าเป็น  หลกัดา้นสุขภาพอนามยั นกัเรียนบางคนมีภาวะทุพโภชนาการของนกัเรียนยงัไม่ไดต้าม
เกณฑม์าตราของกระทรวงสาธารณสุข  ปัญหาหลกัเกิดจากสภาพความเป็นอยูข่องนกัเรียนและผูป้กครองส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจนขาดความรู้วธีิเล้ียงบุตรหลานท่ีถูกวธีิประกอบกบัโรงเรียนขาดปัจจยัท่ีจะส่งเสริม
สนบัสนุนในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยัไดอ้ยา่งถูกวธีิและทัว่ถึง 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียน  สามารถจดัการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  
เป็นการลดค่าใชจ่้ายใหผู้ป้กครองส่วนหน่ึงส าหรับปัญหาการพฒันาการคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นกัเรียนยงัไม่สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการในกระบวนการพฒันาคนในสังคม 
ใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วในดา้นต่างๆ  ความรู้ความสามารถของบุคคลในยคุ  IT  ท่ีพึ่งมีไดแ้ก่  
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  Computer  และอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงการเรียนการสอนเร่ืองเหล่าน้ี 
นกัเรียนยงัอ่อนอยูม่ากอนัเน่ืองมาจากวสัดุอุปกรณ์ในการเรียนมีนอ้ยและไม่ทนัสมยัตามความตอ้งการ  และ
เน้ือหาบา้งกลุ่มสาระมีมากเกินความจ าเป็น  ไม่เอ้ือต่อการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้และแสวงหาความจริง  
อีกทั้งปัจจุบนันกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาทางครอบครัวและ  ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  และส่ิงย ัว่ย ุ ท าใหมี้ความ
สนใจกบัส่ิงภายนอกมากกวา่  มีความสนใจท่ีจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนอ้ย  จึงท าใหก้ารจดัการศึกษามีอุปสรรคไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
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3. ปัญหาด้านการบริหารสนับสนุน 
    ขา้ราชการครูในสังกดัส่วนใหญ่มีหน้ีสินมาก  ซ่ึงเกิดจากความจ าเป็นพื้นฐานในการครองชีพหน้ีสิน
ส่วนมากเกิดจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  และหน้ีนอกระบบต่างๆโดยเฉพาะขา้ราชการท่ีเป็นหน้ีจะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติังาน  และท าให้ความคิด  จิตใจขาดความมุ่งมัน่ต่อการปฏิบติังานอยา่งจริงจงัและขาดลกัษณะผู้
ใฝ่รู้  การเพิ่มประสบการณ์  รวมทั้งขาดความคิดท่ีกา้วไกล  หรือขาดวสิัยทศัน์ 
 ประสิทธิภาพการบริหารสนบัสนุนของหน่วยงานในสังกดับางส่วนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจแมว้า่
ปัจจุบนัจะมีการรณรงคใ์หป้ระชาชน  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รของรัฐและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษามากข้ึน  โดยการระดมทรัพยากรและสรรพก าลงัทั้งมวลในสังคม  เพื่อจดัการศึกษาใหก้วา้งขวาง
แลว้ก็ตาม  แต่ยงัมีกฎ ระเบียบ  ขอ้บงัคบัและขั้นตอนต่างๆ  ของทางราชการไม่เอ้ือต่อการบริหารการตดัสินใจ
ใหไ้ปเป็นโดยฉบัไว  แมจ้ะเป็นการกระจายอ านาจการบริหารแลว้ก็ตาม 
             
ข้อจ ากดัเงื่อนไขในการจัดการศึกษา 
 นกัเรียนสถานศึกษาส่วนใหญ่ผูป้กครองมีฐานะยากจนโอกาสท่ีจะช่วยเหลือสนบัสนุนบุตรหลาน
มีนอ้ย  นกัเรียนขาดความพร้อมในการพฒันาดา้นการเรียนรู้  สุขภาพอนามยั  อารมณ์  
 สถานศึกษาตั้งอยูใ่นชุมชน  อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั  และกนัดาร  ตามประกาศของกระทรวงการคลงั
สถานศึกษายงัขาดความพร้อมในดา้นการบริหารพื้นฐาน  เช่น  น ้าอุปโภคบริโภคมีใชไ้ม่ตลอดปี  ขาดน ้าท า
การเกษตร 
 สถานศึกษาขาดส่ือและอุปกรณ์ประเภทเทคโนโลยสีมยัใหม่ค่อนขา้งมากกระบวนการเรียนการ
สอน  การวดัผลประเมินผลยงัมีบางส่วนท่ียงัไม่เป็นไปตามหลกัสูตรก าหนด  การวดัผลและประเมินผลยงัเป็น
รูปแบบวดัความรู้และแข่งขนัเพื่อคดัคนเก่ง  แต่ไม่ไดแ้ข่งกบัการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 การบริหารยงัเป็นระบบราชการแบบรวมศูนยแ์ละสั่งการจากส่วนกลาง สถานศึกษาจึงได้
พฒันาการคิดและพฒันาตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเป็นจริงนอ้ย และขอ้จ ากดัในการเปิดโอกาสใหชุ้มชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา     

ด้านคุณภาพ 
 1.  ดา้นคุณภาพนกัเรียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  โดยโรงเรียนมีบริการอาหารกลางวนั อาหารเสริม
(นม) และจดัตารางออกก าลงักายตามความถนดัในวนัพฤหสับดี 
 2.  ดา้นระเบียบวินยั มีกิจกรรมสภานกัเรียนท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ วางแผนด าเนินงานโดยแบ่งเป็น
คณะกรรมการฝ่ายงานต่างๆ รับผดิชอบงานตามมอบหมาย และจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
ทุกวนัพุธ 
 3.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีการจดัการสวดมนตทุ์กวนัศุกร์สุดสัปดาห์ และเชิญวทิยากร ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มาอบรบ และคณะครูเวรอบรมนกัเรียน  และจดักิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมปีละ  1  คร้ัง 
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 4.  ดา้นคุณภาพการเรียนการสอน มีการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาจดัการ
กิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์  CD  การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม กลุ่มสนใจ ฯลฯ และโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนในวชิาเลือกไดเ้ลือกเรียนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามกลุ่มสนใจ 8 สาขา โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
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ส่วนที่  4     
แผนงาน   โครงการและกจิกรรม 
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โครงการ   จัดซ้ือวสัดุการศึกษาเพือ่พฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์   สพป.บร. 3 ท่ี    1 
    2. กลยทุธ์โรงเรียน  ท่ี   2   
    3.  มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  3,4,5 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  การบริหารงานวชิาการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายสันติ  อาสานอก นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา   
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………………………………………………… 

1. หลกัการและเหตุผล 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบนั  มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาเป็น  

ดงันั้นการจดัท าหลกัสูตรการสถานศึกษาตอ้งมีความครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ครูผูส้อนจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนใหมี้ความหลากหลายและตรงตามความถนดัของผูเ้รียน จดัเตรียมส่ือ
การเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความตอ้งการโดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตาม
ศกัยภาพ โรงเรียนจึงจดัท าโครงการน้ีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจดัซ้ือวสัดุการศึกษา ให้นกัเรียนน าไปใชใ้นการเรียนการสอน 
2.2 เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้วสัดุการศึกษาใชอ้ยา่งเพียงพอ 
2.3 เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงและไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน 
2.4 เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 

3. เป้าหมาย 
3.1 นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1 -  2  
3.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
3.3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
3.4 หอ้งปฏิบติัการพิเศษ  :  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวทิยาศาสตร์  ห้องศิลปะ มีวสัดุการศึกษาท่ีจ าเป็นให้

นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการ 

        4.  วธีิด าเนินการ 
     4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
     4.2   ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
     4.3   ด าเนินการตามโครงการ 
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4.4 สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.5 สรุปและรายงานผล 

 
5. ผลผลติ (Out Put) และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
กิจกรรมท่ี 1 จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตร
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 2 จดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 3  

- จดัซ้ือวสัดุการศึกษา ระดบัปฐมวยั  จ  านวน  
2  หอ้งเรียน 

- จดัซ้ือวสัดุการศึกษาระดบัประถมศึกษา
จ านวน 6 หอ้งเรียน 

- จดัซ้ือวสัดุการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้  จ  านวน  3  หอ้งเรียน 

- จดัซ้ือวสัดุการศึกษาห้องปฏิบติัการ 
จ านวน  3  หอ้งเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 
- จดัท าวสัดุการศึกษาใหเ้พียงพอกบัความ

ตอ้งการ 

ด้านปริมาณ 
1.  นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1-2  มีวสัดุการศึกษา
เพียงพอต่อตามความตอ้งการ 
2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 มีวสัดุ
การศึกษาเพียงพอต่อตามความตอ้งการ 
3.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  - 3  มีวสัดุ
การศึกษาเพียงพอต่อตามความตอ้งการ 
 
ด้านคุณภาพ 
1. นกัเรียนตั้งแต่ระดบัปฐมวยัถึง  มธัยมศึกษา
ตอนตน้ไดว้สัดุการศึกษาตามความตอ้งการทุก
ระดบัช่วงชั้น ร้อยละ100 
2.  นกัเรียนตั้งแต่ระดบัปฐมวยัถึง  มธัยมศึกษา
ตอนตน้ไดว้สัดุการศึกษาตามความจ าเป็นและ                     
ตามวตัถุประสงค ์ร้อยละ100 

  
 
6. กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 

 

กจิกรรมหลกั จ านวนหน่วย งบประมาณ ระยะเวลา 
กิจกรรมท่ี 1  

- จดัซ้ือวสัดุการศึกษา ระดบัปฐมวยั   
- จดัซ้ือวสัดุการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา  
- จดัซ้ือวสัดุการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้   
- จดัซ้ือวสัดุการศึกษาห้องปฏิบติัการ  

 
2  หอ้งเรียน 
6 หอ้งเรียน 

 
3  หอ้งเรียน 

 
3  หอ้งเรียน 

 
70,000.00 

 
 
 
 
 

 
ปีการศึกษา 
2564 
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7.  การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีภาพส าเร็จ 
วธีิการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.  นกัเรียนไดรั้บบริการในการใชว้สัดุ
การศึกษาฝึกสอนสอบ 

สังเกต   
สอบถาม 

แบบสังเกต   
แบบสอบถาม 

2.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อวสัดุ
การศึกษาท่ีไดรั้บ 
3.  ผูป้กครองมีความพึงพอใจ                
ในการใหบ้ริการ 
4.  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  มีความ
พึงพอใจต่อการใหบ้ริหาร 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต  
 แบบสอบถาม 

 
8.  งบประมาณ (งบด าเนินงาน)  70,000  บาท  

-  งบประมาณปี 2564     จ านวน      70,000.00        บาท 
รวมทั้งส้ิน  จ านวน      70,000.00       บาท 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
7.1 นกัเรียนมีวสัดุการศึกษาฝึกสอน  สอบ  ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการครบทุกระดบัชั้น 
7.2  นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัตรงตามความถนดัของตนเองทุกระดบัชั้น 
7.3  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขั้นอยา่งนอ้ยร้อยละ  5 

 
                          ( ลงช่ือ)      ผู้เสนอโครงการ 

        (นายสันติ  อาสานอก) 
                 ครู ค.ศ. 2 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงช่ือ)        
(นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ)

       (นายวสิิต  สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

 (ราษฎร์ประสิทธิวทิยาคม) 
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โครงการ   พฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย     สพป.บร.3/โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา  
     1.กลยทุธ์  สพป.บร 3 ท่ี 1   
    2.กลยทุธ ์โรงเรียน ท่ี 3 
    3.มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 5 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ              กลุ่มบริหารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
งานบริหารที่รับผดิชอบ  วชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ   นายภูษิต  สวายพล,นางสาววนิดา  จะรอนรัมย,์นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  การเรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการสอนหรือเทคโนโลยทีางการสอนมีอยูม่ากมายท่ีจะเลือกใช ้เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดียิง่ข้ึน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูจะตอ้งจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีส่ือประกอบการสอน ทั้งส่ือในทอ้งถ่ินและส่ือทางเทคโนโลย ี นกัเรียนจึงจะไดพ้ฒันา
ศกัยภาพ  เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ดา้นต่างๆหลายประการ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ช่วยแกปั้ญหาพื้นฐาน
หรือภูมิหลงัของผูเ้รียน และช่วยใหโ้อกาสในการเรียนของผูเ้รียนเท่าเทียมกนั  
 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง มีส่ือเทคโนโลย ีส่ือส่ิงพิมพแ์ละอ่ืนๆ ไวใ้หบ้ริการในการจดัการเรียนการสอน 
และการใหบ้ริการแก่ผูเ้รียน ครู และชุมชน ซ่ึงส่ือบางชนิดมีสภาพเก่า ช ารุด ไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็
ประสิทธิภาพและลา้หลงัไมท่นัสมยั ดงันั้นจึงจดัโครงการพฒันาส่ือ เทคโนโลยข้ึีน เพื่อท่ีจะจดัซ้ือ จดัหา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ส่ือการเรียนการสอนใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งทนัสมยั ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ครู และ
ชุมชน เพื่อใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

2.  วตัถุประสงค์ 
     2.1  ผลผลติ (Output) 
  1.  เพื่อจดัซ้ือ จดัหา ปรับปรุงหรือพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
  2.  ครู นกัเรียนและชุมชน มีส่ือท่ีทนัสมยั เพื่อจดัการเรียนการสอน 
     2.2  ผลลพัธ์ (Outcomes) 
  1.  โรงเรียนมีส่ือท่ีพร้อมจะใชง้าน ในการจดัการเรียนการสอน 
  2.  มีส่ือ นวตักรรมท่ีเพียงพอ 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 นกัเรียนทุกคนเขา้ถึงส่ือ เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 ด้านคุณภาพ 
 นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  
4.  กจิกรรมและวธีิด าเนินงาน 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

 
1. 
2. 
3. 

ขั้นวางแผน  (PLAN : P) 
ขออนุมติั ด าเนินงานตามโครงการ 
ประชุมคณะครูผูเ้ก่ียวขอ้ง 
วางแผนกิจกรรมในโครงการ 

 
พฤษภาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 

 

 
นายภูษิต  สวายพล  
 

 
 

4. 
 
 

5. 

ข้ันด าเนินการแก้ปัญญาและพฒันาผู้เรียน (DO : O) 
กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ือ เทคโนโลย ี
ส ารวจส่ือการเรียนการสอนท่ีช ารุด เสียหายและ
ตอ้งการซ่อมแซม  
กิจกรรมท่ี 2 การจดัซ้ือ จดัหาส่ือ เทคโนโลยี 
ด าเนินการซ่อมแซม จดัซ้ือ ส่ือ เทคโนโลย ี

 
 

พฤษภาคม  2564 
 
 

มิถุนายน  2564 

 
นายภูษิต  สวายพล  
นางสาววนิดา จะรอนรัมย ์
นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 

 
6. 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C) 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
มิถุนายน  2564 

    -มีนาคม 2565 

 
นายภูษิต  สวายพล 

 
5.  งบประมาณทีใ่ช้ 
  5.1  เงินงบประมาณ  40,000 บาท  (ส่ีหม่ืนบาทถว้น) 
  5.2  เงินนอกงบประมาณ ............-...............บาท 
   รวม 40,000 บาท  (ส่ีหมื่นบาทถ้วน)  *(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กจิกรรรายละเอยีด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ นอกงบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วสัดุ อืน่ๆ 

1. ประชุม ส ารวจ
ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีช ารุด 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- - 
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เสียหายและ
ตอ้งการซ่อมแซม  
 

  

รวม - - - - - - - 

2. ด าเนินการ
ซ่อมแซม จดัซ้ือส่ือ 
เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 

 
- 

 
     - 

 
 

 
40,000 

 

 
- 

 
 

 
- 
 

 

 
- 

 

 
40,000 

 

รวม - - 40,000 - - - 40,000 

รวมทั้งส้ิน 40,000 - 40,000 

 

6.  การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีภาพส าเร็จ วธีิการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.  นกัเรียนและครูมีส่ือ เทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนการสอน 

สังเกต   
สอบถาม 

แบบสังเกต   
แบบสอบถาม 

2.  นกัเรียนทุกคนเขา้ถึงส่ือ เทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 
3.  นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบทดสอบ 

แบบสังเกต  
 แบบสอบถาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
7.  งบประมาณ (งบด าเนินงาน)  40,000  บาท  

-  งบประมาณปี 2564     จ านวน      ................. บาท 
รวมทั้งส้ิน  จ านวน      40,000.00       บาท 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
    8.1 ครู นกัเรียนและชุมชน มีส่ือท่ีทนัสมยั เพื่อจดัการเรียนการสอน 
    8.2  โรงเรียนมีส่ือท่ีพร้อมจะใชง้าน ในการจดัการเรียนการสอน 
    8.3  นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
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ผู้เสนอโครงการ 

(ลงช่ือ)    
   (นายภูษิต  สวายพล) 

               ครู คศ. 1                                                                
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงช่ือ)                           
 

(นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(ลงช่ือ) 

                   (นายวสิิต  สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

  (ราษฎร์ประสิทธิวทิยาคม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

โครงการ       ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
แผนงาน       บริหารงานวชิาการ 
สนองนโยบาย       สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
         1. กลยทุธ์ สพป.บร.3  ขอ้ 1  
     2. กลยทุธ์ของโรงเรียน  ขอ้  3 
     3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  5 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง   
หน่วยงานที่รับผดิชอบ    โรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบ   นางสาวอ าภา  บุปผา  นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 

………………………………………………………. 
1.  หลกัการและเหตุผล 

         ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี้การรณรงคแ์ละส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
โดยใหน้กัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  อ่านหนงัสือออก  เขียนได ้ ซ่ึงครูจ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกนิสัยผูเ้รียน
ใหมี้นิสัยรักการอ่าน  และจดักิจกรรมเพื่อฝึกใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือออก  การจดัมุมหนงัสือ  หรือห้องสมุดเป็นอีก
แหล่งเรียนรู้หน่ึงท่ีจะช่วยให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้  อ่านเพิ่มเติม   

        เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของห้องสมุดซ่ึงใชเ้ป็นแหล่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ จึงได้
เสนอโครงการพฒันาหอ้งสมุดและจดัมุมหนงัสือ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนกัเรียน ครู และประชาชน
ในเขตบริการ และยงัตอ้งพฒันาใหเ้ป็นห้องสมุดตามเกณฑม์าตรฐานต่อไป 

 2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1    นกัเรียน และชุมชนมีห้องสมุดเพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้  หาความรู้ 
 2.2    เป็นการปลูกฝังใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าของหนงัสือ 

2.3   นกัเรียนและชุมชนไดรั้บความรู้และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
2.4   เพื่อเป็นการพฒันาใหมี้ห้องสมุดท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด 

 
3.  เป้าหมาย  
            เชิงปริมาณ 
 3.1   นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6    ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 – 3  

3.2  ชุมชนในเขตบริการไดเ้ขา้มาศึกษา คน้ควา้หาความรู้ 
 เชิงคุณภาพ 
3.3 นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถอ่านหนงัสือออกร้อยละ  80   
3.4 ประชาชนในเขตบริการไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง  

4.  วธีิด าเนินการ 
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4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.4  สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.5  สรุปและรายงานผล 
 

5.  ผลผลติ (OUT  PUT)ตัวช้ีวดัผลส าเร็จ 

ผลผลติ ตัวช้ีวดัผลส าเร็จ 
กิจกรรมท่ี 1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ สรุปปัญหา หาแนวทางแกไ้ข  สรุป 
ประเมินผล รายงานผล 
กิจกรรมท่ี  2   จดัหาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม และส่ือ
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
กิจกรรมท่ี  3  ปรับปรุงหอ้งสมุดใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

ดา้นปริมาณ 
1. นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1  จนถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการในห้องสมุด 
2.  ประชาชนในเขตบริการไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
ดา้นคุณภาพ 
1. นกัเรียนและประชาชนในเขตบริการมีความรู้จาก
การศึกษาคน้ควา้ 
2. นกัเรียนรู้จกัวธีิการเขา้ใชบ้ริการห้องสมุด 
3. นกัเรียนและประชาชนมีความพึงพอใจในการเขา้ใช้
บริการจากห้องสมุดอยา่งนอ้ยอยูใ่นระดบัดี 

6. งบประมาณ  จ านวนเงิน  2,0000.00      บาท 
- งบประมาณ ปี 2564   จ านวน 2,000.00 บาท     

 
7. การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีภาพส าเร็จ 
วธีิการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.  การเขา้ใชบ้ริการของนกัเรียน ร้อยละของการใชบ้ริการ บนัทึกการใชห้อ้งสมุด 
2. การเขา้ใชบ้ริการของชุมชน ร้อยละของการใชบ้ริการ บนัทึกการใหบ้ริการ 
2.  ความพึงพอใจ สังเกต แบบสอบถาม 

-  
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.      นกัเรียนและประชาชนในเขตบริการมีความรู้จากการเขา้ศึกษาคน้ควา้ 

2.      มีหอ้งสมุดท่ีไดม้าตรฐานและจดับริการไดต้ามระบบสากล 
3.      นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยูต่ลอดเวลา 
4.      หอ้งเรียนมีมุมหนงัสือไวค้อยบริการ 
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(ลงช่ือ)      ผูเ้สนอโครงการ 
(นางสาวอ าภา  บุปผา) 
      ครู   ค.ศ. 1 
     

(ลงช่ือ)                            ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

              (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

 (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
 

 
(ลงช่ือ)      ผูอ้นุมติัโครงการ 

    (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์   สพป.บร. 3 ท่ี    1 
    2. กลยทุธ์โรงเรียน  ท่ี   2   
    3.  มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานท่ี  3,4,5 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  การบริหารงานวชิาการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายภูษิต  สวายพล  นางสาวอ าภา  บุปผา  นางสาวอสัรา  ทองอม้   

นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………………………………………………… 
1. หลกัการและเหตุผล 

เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของโรงเรียน วา่ดว้ยการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเนน้ 
วธีิการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้ท่ี 5 ท่ีเนน้ผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีผล 
การทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูเ้รียนสามารถส่ือความคิดผา่นการพดู 
เขียน หรือน าเสนอผลงานดว้ยวธีิต่าง ๆ ได ้ ผูเ้รียนมีความสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร และใชเ้ทคโนโลย ี
เพื่อการพฒันาการเรียนรู้ได ้
          คณะกรรมการฝ่ายวชิาการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) ตระหนกัถึง
ความส าคญั และเล็งเห็นถึงประโยชน์อนัจะเกิดต่อผูเ้รียนและสถานศึกษา จึงจดัท าโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนทุกวิชา ทุกระดบัชั้นใหสู้งข้ึน
และตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพฒันาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนทุกระดบัชั้นให้สูงข้ึน 
2.2 เพื่อสร้าง ผลิตส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

8 กลุ่มสาระการเรียนทุกระดบัชนั 
2.3 เพื่อส่งเสริมและพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเอง ดา้นการจดัการเรียน 

การสอนสู่เป้าหมายในการสอน และพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร 
2.4 เพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ใหมี้โอกาสเรียนรู้ไดเ้ท่าเทียมกนั 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
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        1. ผูเ้รียนระดบัชั้น อนุบาล 2 – ม.3 ร้อยละ 80 ไดรั้บการสอนเสริมความรู้ทุกรายวชิา เพื่อพฒันา
ความรู้ความสามารถเตรียมพร้อมเขา้รับการทดสอบทุกระดบัชั้น และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 

        2. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 100 มีการผลิตส่ือ นวตักรรมการสอนคนละ 1 ช้ิน / 
1 ภาคเรียน เพื่อใชใ้นการสอนเสริมความรู้และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหแ้ก่ผูเ้รียนระดบัชั้น ป.1 -ม.3               
ใหสู้งข้ึน 
                3. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 100 ไดรั้บการสอนเสริมแบบติวเขม้โดยวิทยากรท่ีมี 
ความรู้ความสามารถจากภายในสถานศึกษา 

        4. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 ไดรั้บการสอนเสริมแบบติวเขม้โดยวิทยากรท่ีมี 
ความรู้ความสามารถจากภายในสถานศึกษา 

        5. ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 100 ไดรั้บการสอนเสริมแบบติวเขม้โดยวทิยากรท่ีมี 
ความรู้ความสามารถจากภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

    เชิงคุณภาพ 
        1. ครูผูส้อน ร้อยละ 100 มีส่ือ นวตักรรมการสอนหรือแบบทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและ 

ตวัช้ีวดั คนละ 1 ช้ินต่อ 1 ภาคเรียน เพื่อใชใ้นการสอนเสริมความรู้และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแ้ก่
ผูเ้รียนระดบัชั้น ป.1- ม.3 ใหสู้งข้ึน 
             2. ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ เฉล่ียสูงข้ึนจากปีการศึกษา 2563 

        3. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 100 ไดรั้บการสอนแบบ 
ติวเขม้และการกวดวชิา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียกลางอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
4.  วธีิด าเนินการ 

     4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
     4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 

4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.4  สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.5 สรุปและรายงานผล 
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5. ผลผลติ (Out Put) และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมครูวชิาการ 
กิจกรรมท่ี 2 การจดัเตรียมส่ือ 
กิจกรรมท่ี 3 การสอนเพิ่มเติม 
กิจกรรมท่ี 4 คลงัปัญญา 
กิจกรรมท่ี 5 การจดัค่ายวชิาการ 
กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วม
การแข่งขนัทกัษะในระดบัต่าง ๆ 
กิจกรรมท่ี 7 การประเมินคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
กิจกรรมท่ี 8 การสรุปรายงาน 
 

  เชิงปริมาณ 
        1. ผูเ้รียนระดบัชั้น อนุบาล 2 – ม.3 ร้อยละ 80 ไดรั้บการสอนเสริม
ความรู้ทุกรายวชิา เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถเตรียมพร้อมเขา้รับ
การทดสอบทุกระดบัชั้น และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
สูงข้ึน 
        2. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 100 มีการผลิตส่ือ 
นวตักรรมการสอนคนละ 1 ช้ิน / 1 ภาคเรียน เพื่อใชใ้นการสอนเสริม
ความรู้และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหแ้ก่ผูเ้รียนระดบัชั้น ป.1 
- ม.3 ใหสู้งข้ึน  
        3. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 100 ไดรั้บการสอนเสริม
แบบติวเขม้โดยวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายในสถานศึกษา 
        4. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 ไดรั้บการสอนเสริม
แบบติวเขม้โดยวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายในสถานศึกษา 
        5. ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 100 ไดรั้บการสอนเสริม
แบบติวเขม้โดยวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา 
       6.  สถานศึกษาผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกจากองคก์ร
มหาชน 
    เชิงคุณภาพ 
        1. ครูผูส้อน ร้อยละ 100 มีส่ือ นวตักรรมการสอนหรือ
แบบทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั คนละ 1 ช้ินต่อ 1 
ภาคเรียน เพื่อใชใ้นการสอนเสริมความรู้และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนระดบัชั้น ป.1- ม.3 ใหสู้งข้ึน          
        2. ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
จ  านวนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
เฉล่ียสูงข้ึนจากปีการศึกษา 2563 
        3. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ร้อยละ 100 ไดรั้บการสอนแบบติวเขม้และการกวดวชิา และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียกลาง
อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ข้ึนไป  
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6. กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 
 

กจิกรรมหลกั จ านวนหน่วย งบประมาณ ระยะเวลา 
กิจกรรมท่ี 1 การจดัเตรียมส่ือ 
กิจกรรมท่ี 2 การสอนเพิ่มเติม/แบบติวเขม้ 
กิจกรรมท่ี 3 การเขา้ค่ายวชิาการ 
กิจกรรมท่ี 4 การแข่งขนัความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 
กิจกรรมท่ี 5 เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากองคก์รมหาชน 

11  หอ้งเรียน 
  11  หอ้งเรียน 

 
11  หอ้งเรียน 
11  หอ้งเรียน 

 

 
20,000.00 

 
 
 
 
 

 
ปีการศึกษา 

2564 
 

 
7.  การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีภาพส าเร็จ 
วธีิการวดัผลและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.  ครูประจ าวชิาร้อยละ 100 มีแบบทดสอบท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.  ผูเ้รียนชั้น ป.1-ม.3 ร้อยละ 100 ไดรั้บการ
สอนเพิ่มเติม/แบบติวเขม้ และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกวชิาสูงข้ึนจาก 
ปีการศึกษา 2563 

ส ารวจ แบบรายงานผลการสอบ 

3.  ผูเ้รียนชั้น ป.6และ ม.3 ร้อยละ 50 มีผลการ
ทดสอบ O-Net หรือขอ้สอบกลาง สูงกวา่
ค่าเฉล่ียระดบักลางของประเทศ 

ส ารวจ แบบรายงานผลการสอบ 

 
8.  งบประมาณ (งบด าเนินงาน)    

-  งบประมาณปี 2564     จ านวน      20,000.00 บาท 
รวมทั้งส้ิน  จ านวน      20,000.00       บาท 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูประจ าวชิาทุกคนมีแบบทดสอบท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพใชใ้นการทดสอบผูเ้รียน 
9.2  ผูเ้รียนชั้น ป.1 - ม.3 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีผลการทดสอบ O-Net, NT , LAS และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สูงข้ึนจากปีการศึกษา 2563 อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 
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9.3   ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถ ตามหลกัสูตร 
 

 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 

         (นายภูษิต  สวายพล)                                           
     ครู คศ. 1                                                            

 
ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงช่ือ)        

(นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ)

 
(นายวสิิต  สุธรรม) 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธิวทิยาคม) 
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โครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย     สพป.บร.3/โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา  
     1.กลยทุธ์  สพป.บร 3 ท่ี 1   
    2.กลยทุธ ์โรงเรียน ท่ี 2 
    3.มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3,4,5 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ              กลุ่มบริหารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
งานบริหารที่รับผดิชอบ  วชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ   นางสาวอ าภา  บุปผา , นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์ นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจต
คติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน
ความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  โรงเรียนบา้นหนอง
มดแดงไดจ้ดัการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ  ไดน้ าเสมอผลงานตวัเองเขา้ร่วมแข่งขนั
ทกัษะทางวชิาการ  เขา้ค่ายพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศทางวชิาการพฒันา
กระบวนการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมศกัยภาพ
ผูเ้รียนเตม็ความสามารถ  จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการข้ึน 
 
2.  วตัถุประสงค์ 
     2.1  ผลผลติ (Output) 
  1.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
  2.  นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะกระบวนการคิด  และทกัษะดา้นต่างๆ  ของนกัเรียนในการประเมินคิด
วเิคราะห์  และสังเคราะห์อยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึนไป 
  3.  นกัเรียนไดป้ระสบการณ์ตรง  เพื่อสามารถน าไปพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
     2.2  ผลลพัธ์ (Outcomes) 
  1.  นกัเรียนเกิดทกัษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาท่ีก าหนดใหใ้นระดบัดีข้ึนไป 
  2.  นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถแกปั้ญหาได ้
  3.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเกณฑทุ์กกลุ่มสาระเพิ่มข้ึน 
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  4.  นกัเรียนเป็นตวัแทนเขา้ร่วมแข่งขนัไดรั้บรางวลัระดบัเขตพื้นท่ีและระดบัประเทศ 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง (ร้อยละ 100  ของนกัเรียนทั้งหมด) 
 ด้านคุณภาพ 
 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานขั้นต ่า  ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ  80 
4.  กจิกรรมและวธีิด าเนินงาน 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

ขั้นวางแผน  (PLAN : P) 
ประชุมครูช้ีแจงนโยบายของโครงการ  เพื่อสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนัในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผดิชอบแต่ละกิจกรรมใน
โครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบติัการในการปฏิบติังานแต่ละกิจกรรม  
โดยใหค้รูผูรั้บผิดชอบแต่ละกิจกรรมช้ีแจงนโยบายเพื่อ
สร้างความเขา้ใจร่วมกนั 
ประชุมเชิงปฏิบติัการออกแบบและสร้างแบบประเมิน
แต่ละกิจกรรมและโครงการเม่ือเสร็จส้ินในการปฏิบติั
ในปีการศึกษา 
ประชุมครูเพื่อจดัท าปฏิทินการปฏิบติัของแต่ละ
กิจกรรมของโครงการ  เพื่อใหด้ าเนินการตามแผนงาน 

 
พฤษภาคม  

2564 
พฤษภาคม  

2564 
พฤษภาคม  

2564 
 

พฤษภาคม  
2564 

 
พฤษภาคม  

2564 

 
นางสาวอ าภา  บุปผา 
นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์
นางกนกกานต ์ยิง่ประเสริฐ 
 
 

 
6. 
 

7. 
 
 
 
 

 
 

ข้ันด าเนินการแก้ปัญญาและพฒันาผู้เรียน (DO : O) 
ด าเนินการช้ีแจงในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้นกัเรียน
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึน  ตลอดปีการศึกษา  2564 
งานศิลปหัตถกรรมทางวชิาการของนักเรียน  เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยให้
นกัเรียนไดน้ าศกัยภาพท่ีอยูภ่ายในตวัออกมาใชอ้ยา่ง
เตม็ท่ี  นอกจากน้ียงัเป็นการแลกเปล่ียนรู้ระหวา่ง
นกัเรียนกบันกัเรียน  นกัเรียนกบัครู  เพื่อเกิดองค์
ความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถหลอมรวมมาเป็นองค์
ความรู้ของตนเอง 

 
พฤษภาคม  

2564 
 

มิถุนายน  2564 
 
 
 
 

 

 
นางสาวอ าภา  บุปผา 
นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์
นางกนกกานต ์ยิง่ประเสริฐ 
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4.  กจิกรรมและวธีิด าเนินงาน (ต่อ) 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
8. 
 
 
 
 

 

กจิกรรมการแข่งขันทกัษะวชิาการภายในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมและ
ใชค้วามรู้ความสามารถ  ทกัษะต่างๆเพื่อคน้หาตวัแทนแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัเขตพื้นท่ี  
และระดบัประเทศ  โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนเขา้
ร่วมแข่งขนั 

สิงหาคม 2564 – 
มีนาคม  2565 

 

นางสาวอ าภา  บุปผา 
          และคณะ 
 

 
9. 
 

10. 
 
 
 
 
 
11 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK : C) 
ประเมินผลการด าเนินงานแบบประเมินท่ีร่วมกนัจดัท าข้ึน  
เพื่อตรวจสอบขอ้บกพร่องในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
รายงานผลแต่ละกิจกรรมท่ีด าเนินการเรียบร้อยหา
ขอ้บกพร่องเพื่อไดข้อ้เสนอแนะแลว้น าไปปรับปรุงในการ
จดักิจกรรมคร้ังต่อไป  และน าเสนอต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ประชุมครูเพื่อสรุปภาพรวมของแต่ละกิจกรรม  เพื่อจดัท า
รายงานโครงการประจ าปีการศึกษา  เม่ือด าเนินตามแผนงาน
เสร็จส้ิน 
รายงานประเมินผล/สรุปผลการด าเนินโครงการต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั  และสาธารณชน 

 
ทุกคร้ังท่ีจดักิจกรรม 

 
ทุกคร้ังท่ีจดักิจกรรม 

 
 
 
 
 

มีนาคม  2565 

 
ครูท่ีรับผิดชอบแต่ละ

กิจกรรม 
ครูท่ีรับผิดชอบแต่ละ

กิจกรรม 
 
 
 
 

ครูท่ีรับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 

 
5.  งบประมาณทีใ่ช้ 
  5.1  เงินอุดหนุนรายหวันกัเรียน  15,000 บาท  (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น)   
   รวม 15,000 บาท  (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  *(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กจิกรรรายละเอยีดการใช้
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

นอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วสัดุ อืน่ๆ 

1. ประชุมวางแผนงาน/

ประชุมเชิงปฏิบติัการ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 
 
 

- - 
 
 

รวม - - - - - - - 
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2. งานศิลปหตัถกรรมทาง
วชิาการ   
  -  ค่าพาหนะ 
  -  ฝึกซอ้มแต่ละกลุ่ม
สาระ 
  -  กิจกรรมอ่ืนๆ 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

5,000.00 
- 
 
- 

 
 
 
- 

6,000 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

5,000.00 
6,000.00 

 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

5,000.00 
6,000.00 

 
- 

รวม - 5,000.00 6,000.00 - 11,000.00 - 11,000.00 

3. กิจกรรมการแข่งขนั
ทกัษะวชิาการภายใน
โรงเรียนและนอก
โรงเรียน   
  -  รางวลั 
  -  ค่าตกแต่งสถานท่ี 

 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
 
 
 

3,000 
 
 

 
 
 
 
- 

1,000 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

3,000 
1,000 

 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
 
 
 

3,000 
1,000 

รวม - 3,000 1,000 - 4,000 - 4,000 

รวมทั้งส้ิน 15,000 - 15,000 

 

6.  การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีภาพส าเร็จ วธีิการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.  นกัเรียนเกิดทกัษะและกระบวนการคิด
วเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาท่ีก าหนดให้
ในระดบัดีข้ึนไป 

สังเกต   
สอบถาม 

แบบสังเกต   
แบบสอบถาม 

2.  นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย
ตนเองและสามารถแกปั้ญหาได ้
3.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุ
ตามเกณฑทุ์กกลุ่มสาระเพิ่มข้ึน 
4.  นกัเรียนเป็นตวัแทนเขา้ร่วมแข่งขนัไดรั้บ
รางวลัระดบัเขตพื้นท่ีและระดบัประเทศ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต  
 แบบสอบถาม 
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7.  งบประมาณ  
-  งบประมาณปี 2564     จ านวน      15,000.00 บาท 

รวมทั้งส้ิน  จ านวน      15,000.00       บาท 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
    8.1 นกัเรียนเกิดทกัษะและกระบวนการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาท่ีก าหนดใหใ้นระดบัดีข้ึนไป 
    8.2  นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถแกปั้ญหาได ้
    8.3  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มข้ึน 
    8.4  นกัเรียนเป็นตวัแทนเขา้ร่วมแข่งขนัไดรั้บรางวลัระดบัเขตพื้นท่ีและระดบัประเทศ 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
                           (ลงช่ือ)....…………………………… 
             (นางสาวอ าภา  บุปผา) 
                       ครู คศ. 1 
 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงช่ือ)        

(นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
ลงช่ือ 

 (นายวสิิต  สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธิวทิยาคม) 
 

 
 
 
 



46 

 

โครงการ   พฒันาระบบงานทะเบียนวดัผล ประเมินผล 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์   สพป.บร. 3 ขอ้ท่ี  1,3                      
    2. กลยทุธ์โรงเรียน  ขอ้ท่ี  1,4 
    3.  มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานขอ้ท่ี  2 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  ฝ่ายทะเบียนและวดัผล การบริหารงานวชิาการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง  
    (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์  นายอาทิตย ์ บูรณะเจริญศิริ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 งานทะเบียนเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัการออกเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูแ่ละท่ีจบการศึกษาไปแลว้ และเพื่อให้การปฏิบติังานของงานทะเบียน
สอดรับกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน และกระบวนการการบริหารจดัการโรงเรียน
ทั้งระบบมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการจดัท าโครงการน้ีข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึงการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  นอกจากน้ีงานทะเบียนนักเรียนยงัได้ให้บริการขอ้มูลสารสนเทศ โดยการจดัท าทะเบียนประวติัขอ้มูล
พื้นฐานของนกัเรียน การบนัทึกผลการเรียนลงในโปรแกรมบริหารจดัการผลการเรียน(SchoolMIS) การจดัท าขอ้มูล
และการจดัเก็บหลกัฐานเอกสารส าคญัต่างๆ ของนกัเรียน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะตอ้งจดัเก็บขอ้มูล
ให้ถูกตอ้ง เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานและสะดวกต่อการสืบคน้ ดงันั้น เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการจดัท าโครงการน้ีข้ึนมา 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกเอกสารทางการศึกษาเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
2.2  เพื่อใหก้ารจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบังานทะเบียนมีความเป็นระบบ ครอบคลุม ทนัสมยั และทนัต่อการ

ใชง้าน 
2.3 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบสารสนเทศนกัเรียนโดยมีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล การ

ส่งต่อขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนและเอกสารทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการ
ตรวจสอบและสืบคน้ขอ้มูล 

2.4 เพื่อจดัซ้ือแบบพิมพร์ะเบียนแสดงผลการเรียน, ประกาศนียบตัร, แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา 
(ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3) 

2.5 เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินและหมึกพิมพส์ าหรับน าไปใชใ้นการออกเอกสารทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ไดค้วามคมชดั 
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2.6 เพื่อใหก้ารบริการแก่ผูม้าติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทนัเวลาท่ีก าหนด 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

3.1 จดัท า จดัซ้ือวสัดุและแบบพิมพเ์อกสารงานทะเบียนไดค้รบคิดเป็นร้อยละ 100 
3.2 สามารถสืบคน้ ตรวจสอบขอ้มูลดา้นทะเบียนนกัเรียนไดย้า่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
3.3 มีเอกสารงานทะเบียนครบทุกระดบัชั้นคิดเป็นร้อยละ 100 
3.4 มีการออกเอกสารทางการศึกษาเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลาท่ีก าหนด 

เชิงคุณภาพ 

3.5 สามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.6 มีเอกสารขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนครบ และมีความถูกตอ้ง เหมาะสม 
3.7 การจดัท าและเก็บรวบรวมเอกสาร ระบบงานทะเบียน มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
3.8 การใหบ้ริการดา้นงานทะเบียนโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

  4.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
 4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.5   สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.6  สรุปและรายงานผล 

5. วธีิด าเนินการ 
กิจกรรมและค าช้ีแจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัซ้ือแบบพิมพ ์ปพ.1, ปพ.2, 
ปพ.3 และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานทะเบียน 

2. จดัเคร่ืองเคร่ืองปร้ินทแ์ละหมึก  
3. ตรายาง  

7,000 ปีการศึกษา  2564 
นางสาวเกษมศรี 

ชะลุนรัมย ์
นายอาทิตย ์บูรณะจริญศิริ 

 
 
 
 
 

6. การวดัและประเมินผล 



48 

 

 
7.  งบประมาณ  7,000.00  บาท 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1  โรงเรียนมีเอกสารงานทะเบียนนกัเรียน และขอ้มูลสารสนเทศเป็นระบบ ถูกตอ้งครบถว้น  
8.2  ไดรั้บความพึงพอใจจากทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผูป้กครองและนกัเรียน                                  
ท่ีรับบริการ 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงช่ือ)................................................ 
( นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย)์ 

ครู คศ.1 
 

 
(ลงช่ือ)  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
        (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
(ลงช่ือ  ผูอ้นุมติัโครงการ 
             (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
 

ตัวบ่งช้ีภาพส าเร็จ วธีิการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1. ออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด 

สังเกต   
สอบถาม 

แบบสังเกต   
แบบสอบถาม 

2. ด าเนินการจดัท า ส่งขอ้มูลและ
เอกสารทนัตามก าหนดเวลา 
 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต  
 แบบสอบถาม 

3. ผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจต่อ
การบริการ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต  
 แบบสอบถาม 
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โครงการ ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สนองนโยบาย       สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
       1. กลยทุธ์ สพป.บร.3  ท่ี 4 
        2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี 1 
                 3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 7 
 แผนงาน   จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานทีรับผดิชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสมนึก  ป่ินเพชร  นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย  นางสาวอ าภา  บุปผา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 

.................................................................................................................................. 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหก้บัประชากรในวยัเรียน  ใหเ้ขา้กบัการศึกษา                  
ภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึง  เท่าเทียมและเสมอภาคตามศกัยภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  ดงันั้นบุคลากรในสถานศึกษา
นบัวา่เป็นกลจกัรส าคญัยิง่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมและไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม  
จริยธรรม  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  ตลอดจนสถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบติังาน  โรงเรียนจึงได้
จดัท าโครงการน้ี 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหค้รูและบุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพและพร้อมในการปฏิบติังาน 
 2.2  ส่งเสริมครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการดา้นต่างๆตรงตามความรู้ความสามารถ 
 2.3  เพื่อใหค้รูและบุคลากรไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย น าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัไปพฒันางานของตน
และส่วนรวม 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
 3.2  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ100  ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาทกัษะความรู้  
ความสามารถ 

4.  วธีิด าเนินการ 
4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.4  สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.5  สรุปและรายงานผล 
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5.  ผลผลติ และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ / คุณภาพ) 

กิจกรรมท่ี  1  การพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากร 
โดยการส่งครูและบุคลากรเขา้รับการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ดา้นปริมาณ  ครูและบุคลากรทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  ครูและบุคลากรเขา้อบรม 100 % 

กิจกรรมท่ี  2   ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดเ้พิ่มพนูความรู้และทกัษะตามความถนดั 

ดา้นปริมาณ  ครูและบุคลากรทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  ครูและบุคลากรท่ีสนใจไดรั้บการ
พฒันาตนเองตามความถนดั 

กิจกรรมท่ี  3  สนบัสนุนบุคลากรร่วมประกวดทกัษะ
ความเป็นเลิศตามสาระการเรียนรู้  และความสามารถ
พิเศษ 

ดา้นปริมาณ  บุคลากรทั้งโรงเรียน 
ดา้นปริมาณ  บุคลากรส่งผลงานเขา้ร่วมกิจกรรม  
100 % 

กิจกรรมท่ี  4 สนบัสนุนครูและบุคลากรเขา้รับการอบรม
ตามภาระงาน 

ดา้นปริมาณ  ครูและบุคลากร เขา้รับการอบรมตาม
ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ดา้นคุณภาพ  ครูและบุคลากรน าความรู้ท่ีไดรั้บมา
พฒันางาน 

กิจกรรมท่ี  5  จดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งครูผูส้อน
รายวชิาท่ีขาดแคลน 

ดา้นปริมาณ  มีครูเพียงพอ ครบทุกกลุ่มสาระ 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

 
6. กจิกรรมและระยะเวลา /งบประมาณ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูป้ฏิบติั 
กิจกรรมท่ี  1 กรอบรมเชิงปฏิบติัการตามกลุ่มสาระ 
กิจกรรมท่ี  2  การอบรมตามความสนใจและความถนดั 
กิจกรรมท่ี  3  การส่งผลงานเขา้ประกวดในระดบัต่างๆ 
กิจกรรมท่ี  4  การอบรมตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กิจกรรมท่ี  5 จดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งครูผูส้อน 

ปีการศึกษา  
2564 

30,000.00 ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 

 
 
 
 
 
 
7. การวดัประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดัผล/ เคร่ืองมือวดั 
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ประเมินผล 
ผลผลติ 

 1. การเขา้รับการอบรมตามกลุ่มสาระ 
 2. การเขา้อบรมพฒันาตามความสนใจ 
3.  การเขา้รับการอบรมตามภาระงาน 
4.  การส่งผลงานเขา้ประกวดในระดบัต่างๆ 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- ประชุม ปรึกษาหารือ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบนัทึกการ
ประชุม 

ผลลพัธ์ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวญัและก าลงัใจเพิ่มข้ึน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาตรงตาม
สาขาวชิา  และตามความถนดั 
3.  ความพึงพอใจ 
 

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-  ส ารวจความพึงพอใจ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบต่าง ๆ 
-แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

8.  งบประมาณ     
 -  งบประมาณปี  2564   จ านวน  30,000.00 บาท 
9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 9.1  บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพและพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 
 9.2  บุคลากรไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการดา้นต่างๆตามความรู้  ความสามารถ 
 9.2 บุคลากรน าความรู้ท่ีไดก้ลบัไปพฒันางานของตนและส่วนรวม 
 
                ( ลงช่ือ  )  ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
 

   (ลงช่ือ)   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
(ลงช่ือ  ผูอ้นุมติัโครงการ 

 (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมขวัญแลละก าลงัใจในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สนองนโยบาย       สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
       1. กลยทุธ์ สพป.บร.3  ท่ี 4 
        2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี 1 
                 3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 7 
 แผนงาน   จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานทีรับผดิชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสมนึก  ป่ินเพชร  นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ  นางสาวสุภทัรา พรมสร                 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 
.................................................................................................................................. 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหก้บัประชากรในวยัเรียน  ใหเ้ขา้กบัการศึกษา
ภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึง  เท่าเทียมและเสมอภาคตามศกัยภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  ดงันั้นบุคลากรในสถานศึกษา
นบัวา่เป็นกลจกัรส าคญัยิง่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากภายในและภายนอก  เพื่อน า ความรู้ 
ความสามารถ  มาพฒันาตนเอง และพฒันางานต่อไป  เรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ี 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและพร้อมในการปฏิบติังาน 
 2.2  เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นความรู้และทกัษะ กระบวนการ
ต่างๆ และมีเครือข่าย 
 2.3  เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย น าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัไปพฒันา
งานของตนและส่วนรวม 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
 3.2  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ100  ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ ความรู้  
ความสามารถ 

4.  วธีิด าเนินการ 
4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.4  สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.5  สรุปและรายงานผล 
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5.  ผลผลติ และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ / คุณภาพ) 

กิจกรรมท่ี  1  การทศันศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   ดา้นปริมาณ  ครูและบุคลากรทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  ครูและบุคลากรไดท้ศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 100 % 

กิจกรรมท่ี  2   การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเครือข่าย ดา้นปริมาณ  ครูและบุคลากรทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  ครูและบุคลากรท่ีสนใจไดรั้บการพฒันา
ตนเองตามความถนดั 

กิจกรรมท่ี  3  การสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณ  ครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน 
ดา้นปริมาณ  ครูและบุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน   

 
6. กจิกรรมและระยะเวลา /งบประมาณ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูป้ฏิบติั 
กิจกรรมท่ี  1 ทศันศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
กิจกรรมท่ี  2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเครือข่าย 
กิจกรรมท่ี  3  การสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
 

ปีการศึกษา  
2564 

10,000.00 ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 

 
  7. การวดัประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวดั 
ผลผลติ 

 1. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเครือข่าย 
3.  การสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- ประชุม ปรึกษาหารือ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบนัทึกการประชุม 

ผลลพัธ์ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวญัและก าลงัใจเพิ่มข้ึน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาตรงตาม
สาขาวชิา  และตามความถนดั 
3.  ความพึงพอใจ 
 

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-  ส ารวจความพึงพอใจ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบต่าง ๆ 
-แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 



54 

 

8.  งบประมาณ     
 -  งบประมาณคงเหลือปี  2564  จ านวน  10,000.00 บาท 
9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 9.1  บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพและพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 
 9.2  บุคลากรไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการดา้นต่างๆตามความรู้  ความสามารถ 
 9.2 บุคลากรน าความรู้ท่ีไดก้ลบัไปพฒันางานของตนและส่วนรวม 
 

( ลงช่ือ )    ผูเ้สนอโครงการ 
(นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ  ) 
ต าแหน่ง  ครู ค.ศ. 1 

 
(ลงช่ือ)      ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
(ลงช่ือ ผูอ้นุมติัโครงการ 

 (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ  การจัดซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์ 
สนองนโยบาย       สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
         1. กลยทุธ์ สพป.บร.3  ขอ้ 1,5 
     2. กลยทุธ์ของโรงเรียน  ขอ้  1,3 
     3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  3,7,11,13 
แผนงาน       กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย   นางสมนึก  ป่ินเพชร  นายฉตัรชยั  ตีเงิน  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและหลากหลาย 
เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ มีวสัดุ  ครุภณัฑ ์ ท่ีอ านวยความสะดวกและเพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
และนกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนครบทุกดา้น  โรงเรียนจึงจดัโครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 
 1.  จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา   
3.  เป้าหมาย 
 1.  นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีวสัดุ  ครุภณัฑท่ี์เพียงพอกบั               
ความตอ้งการ 
 2.  โรงเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นต่างๆท่ีอ านวยความสะดวกต่อการจดัการเรียนการสอน 
4.  กจิกรรมและการด าเนินการ  
ล าดบัท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั ปีการศึกษา  2564 นายพีระพฒัน์ 
โจทยพ์ิมาย 

นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
5. รายงานโครงการ 
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5.  กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ  ระยะเวลา   งบประมาณ 
กิจกรรมหลกั จ านวน 

/ หน่วย 
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

กิจกรรมท่ี  1   ตรวจเช็คสภาพของครุภณัฑท่ี์มีอยู ่ -  
 

80,000.- 

 
 
ปีการศึกษา  

2564 
 

 
นายพีระพฒัน์ 
โจทยพ์ิมาย     
นายฉตัรชยั   
ตีเงิน 
 

 

กิจกรรมท่ี  2  จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์ โตะ๊  เกา้อ้ี
ส านกังาน 
กิจกรรมท่ี  3  จดัซ้ือโทรทศัน์สีแอล อี ดี (LED)พร้อม
สายสัญญานต่อพว่ง 
กิจกรรมท่ี 4 จดัซ้ือพดัลม 
กิจกรรมท่ี 5  จดัซ้ือครุภณัฑ์อ่ืนๆ  

- 

กิจกรรมท่ี  4   รายงานสภาพวสัดุ ครุภณัฑ ์ 
   

- 

 
6.  งบประมาณ      

-    งบอุดหนุนรายหวัปี  2564  จ  านวน   80,000.00   บาท  
  
7.  การวดัประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวดั 
1.นกัเรียนมีวสัดุ  ครุภณัฑ ์ท่ีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ 
2.โรงเรียนมีครุภณัฑท่ี์เพียงพอต่อการพฒันา  
 

สังเกต,สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีวสัดุ ครุภณัฑ ์ และอ านวยความสะดวก 
 2.  นกัเรียนมีทกัษะการท างานต่างๆเพิ่มสูงข้ึน 
 

ผูเ้สนอโครงการ 
     (ลงช่ือ) 

      (นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย) 
ครู  คศ. 3  
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(ลงช่ือ)                                                ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 
              (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
(ลงช่ือ                                       ผูอ้นุมติัโครงการ 

 (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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งาน/โครงการ   พฒันาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน   ค่าสาธารณูปโภค 
สนองนโยบาย        สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
         1. กลยทุธ์ สพป.บร.3  ขอ้  1,5 
     2.ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน  ขอ้  1,3 
     3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  11,13 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  โรงเรียนบา้นหนองามดแดง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย   นางสาวสุภทัรา พรมสร นางสาวสุรีรัมตน์ วงเวยีน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564     
............................................................................................................................................................................ 
1.หลกัการและเหตุผล 
                ในการจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนั  จ  าเป็นตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัการศึกษา เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์ ท าใหน้กัเรียนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข                   
ท  าใหโ้รงเรียนตอ้งมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภคเพิ่มสูงข้ึน  ดงันั้นเพื่อให้โรงเรียนมีค่าสาธารณูปโภคใช ้                
เช่น ค่าไฟฟ้า น ้าประปา และค่าโทรศพัท ์ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ใชต้ลอดปีการศึกษา  2564 โรงเรียนจึงไดจ้ดัท า
โครงการน้ี 

2. วตัถุประสงค์ 
 2.1   เพื่อให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค เช่น  ไฟฟ้า  น ้าประปา  โทรศพัท ์ อินเตอร์เน็ตใชต้ลอดปี
การศึกษา 
 2.2   เพื่อใหมี้ระบบไฟฟ้าใชค้รอบคลุมและเพียงพอต่อการใชบ้ริการ 
 2.3  เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไดค้รอบคลุมทุกชั้นเรียน   
 2.4  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  มีระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมและทัว่ถึง 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

 3.1  นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองมดแดงตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 3.2  อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ 
 3.3  คณะครู  ผูป้กครอง  ชุมชนในเขตบริการ 
 เชิงคุณภาพ 

1.4 นกัเรียนไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง 
1.5 คณะครู  ผูป้กครอง  ชุมชนในเขตบริการไดรั้บการบริการอยา่งทัว่ถึง 
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4.  กจิกรรมและการด าเนินการ  
ล าดบัท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั ปีการศึกษา  2564  นางสมนึก  ป่ินเพชร 
นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย 
นางสาวสุภทัรา  พรมสร 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
5. รายงานโครงการ 

5.  ผลผลติ  (OUT  PUT)  และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
                              ผลผลิต          ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
กิจกรรมท่ี  1  ส ารวจค่าสาธารณูปโภค 
-  ค่าไฟฟ้า 
-  ค่าน ้าประปา 
-   ค่าโทรศพัท ์
-   ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
กิจกรรมท่ี 2  วางแผนการใชจ่้ายเงิน 
กิจกรรมท่ี 3  ก าหนดมาตรการการใช้
สาธารณูปโภคอยา่งประหยดั 
กิจกรรมท่ี  4  รายงานการใชจ่้ายสาธารณูปโภค 

ด้านปริมาณ - ครูและนกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองมดแดง  
- อาคารเรียน อาคารประกอบ  หอ้งเรียน   
ด้านคุณภาพ  ครู นกัเรียนไดใ้ชส้าธารณูปโภคอยา่งเพียงพอ 
- มีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปตามหอ้งเรียนครบทุก
หอ้ง 
-  มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมทัว่ทั้งอาคาร 
-  ระบบสาธารณูปโภคต่างๆอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
-  นกัเรียน  ครู  และผูม้าใชบ้ริการไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเต็มท่ี 

                  
6 . กจิกรรม ช้ีวดั ความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 
 

                                  กจิกรรม จ านวน/หน่วย งบประมาณ ระยะเวลา 
-  ไฟฟ้า 
 -  น ้าประปา 
-  อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัท ์
 

1 
1 
1 
1 

50,000.00 ปีการศึกษา 2564 
 

7. งบประมาณ   
 -  งบประมาณปี 2563   จ านวน 50,000.00           บาท 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครู และนกัเรียนมีค่าสาธารณูปโภคใชต้ลอดปี 
 8.2  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงข้ึน 



60 

 

 8.3  โรงเรียนสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในเร่ืองค่าสาธารณูปโภคลงอยา่งนอ้ย  ร้อยละ 5 
 
 
              (ลงช่ือ)  .....................................      ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                 (นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย) 
                                                                            ครู ค.ศ.3    

 
(ลงช่ือ)                                            ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
(ลงช่ือ)                                 ผูอ้นุมติัโครงการ 

(นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ           ซ่อมแซมอาคารสถานทีแ่ละพฒันาส่ิงแวดล้อม 
สนองนโยบาย       สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
         1. กลยทุธ์ สพป.บร.3  ขอ้  1,5 
     2.ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน  ขอ้  1,3 
     3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  11,13 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
หน่วยงาน   โรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
ผู้รับผดิชอบ   นายฉตัรชยั  ตีเงิน  นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย  นายอาทิตย ์ บูรณะเจริญศิริ   

นายบุญยงั  จีนเก่า 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  2564 

........................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล      

ในการจดัการศึกษาสถานศึกษาตอ้งมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการพฒันาการศึกษาทุกๆ ดา้นทั้งใน
ดา้นการจดัการศึกษา  ส่ือต่างๆตลอดจนอาคารสถานท่ี  ตอ้งเพียงพอและมีความพร้อมต่อการจดัการเรียนการสอน                   
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มตลอดจนเคร่ืองอ านวยความสะดวกในโรงเรียนเป็นงานท่ีมีความส าคญัอีกอยา่งหน่ึง           
ในการพฒันาการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  อีกทั้งในสภาพปัจจุบนัสภาพบริบทของ
โรงเรียนในชนบท  จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการซ่อมแซม  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหอ้ยูใ่นความเรียบร้อย  เพื่อป้องกนัการ
สูญหายของวสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือต่างๆ และเพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน ครูและบุคลากร  ตลอดจนผูม้าใช้
บริการ  เพื่อตระหนกัในเร่ืองน้ี  โรงเรียนจึงไดจ้ดัโครงการน้ีข้ึน   

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และภูมิทศัน์ ในโรงเรียนใหน่้าดู  น่าอยู ่ น่าเรียน 
 2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
                  และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง คณะครูนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน 
4.  เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน ครูและบุคลากร  และผูม้าใชบ้ริการ  

3.  เป้าหมาย   (เชิงประมาณ/คุณภาพ) 
1. ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน 
2. ปรับปรุง  ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ 
3. ปลูกไมย้นืตน้และจดัสวนหยอ่มบริเวณรอบ ๆโรงเรียน 
4. จดัท าป้ายนิเทศรอบ ๆโรงเรียน 
5. ปรับปรุงห้องน ้า หอ้งส้วม 
6. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
7. ระบบน ้าประปาโรงเรียน 
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4.  กจิกรรมและการด าเนินการ  
ล าดบัท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั ปีการศึกษา  2564 นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
นายพีระพฒัน์ โจทยพ์ิมาย 
นายอาทิตย ์บูรณะเจริญศิริ 

นายบุญยงั  จีนเก่า 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
5. รายงานโครงการ 

5.  ผลผลติและตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

ที่ ผลผลติ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
 

กิจกรรทท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 2  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
กิจกรรมท่ี 3 ปลูกไมย้นืตน้ และจดัสวนหยอ่ม
บริเวณรอบ ๆโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 4 จดัท าป้ายนิเทศ 
กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุงหอ้งน ้า หอ้งส้วม 
กิจกรรมท่ี 6  ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี  7  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี  8  ปรับปรุงระบบน ้าประปาใน
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. อาคารเรียน อาคารประกอบ  
2.  สวนหยอ่มและบริเวณโดยรอบโรงเรียน 
3. ร้ัวโรงเรียน 
4.  หอ้งน ้าห้องส้วม 
เชิงคุณภาพ 
1.อาคารเรียน อาคารประกอบ ไดรั้บการซ่อมแซมใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมใช ้
2.  สวนหยอ่ม และบริเวณโดยรอบโรงเรียนไดรั้บการดูแล
ใหน่้าดู  น่าอยู ่ น่าเรียน 
3.  จดัท าร้ัวโรงเรียนใหมิ้ดชิด 
4.  หอ้งน ้า ห้องส้วม ไดรั้บการปรับปรุงซ่อมแซมใหพ้ร้อม
ใช ้
5. ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
6.  ระบบน ้าประปาสามารถอยูใ่นสภาพใชง้านได ้
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6. กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ / ระยะเวลา / งบประมาณ 

กจิกรรมหลกั งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรทท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 2  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 
กิจกรรมท่ี 4 จดัท าป้ายนิเทศ 
กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุงหอ้งน ้า หอ้งส้วม 
กิจกรรมท่ี 6  ปรับปรุงโรงประกอบอาหาร 
กิจกรรมท่ี  7  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี  8  ปรับปรุงระบบน ้าประปาใน
โรงเรียน 

60,000.00  ปีการศึกษา  
2564 

นายสันติ  อาสานอก   
นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
นายบุญยงั  จีนเก่า 

 
7.  งบประมาณ    
 -  งบประมาณปี  2564 จ านวน       60,000.00 บาท 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.  มีอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีเพียงพอต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  ภูมิทศัน์ต่างๆ โดยรอบ สวยงาม อยา่ดู น่าอยู ่

 4.  มีป้ายค าขวญัต่างๆ ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาตามความเหมาะสม 
 5.  นกัเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจ 
 
              ผู้เสนอ/ผู้อนุมัติโครงการ     ผู้อนุมัติโครงการ                                         

 
ลงช่ือ     .......................................  ผูเ้สนอโครงการ  ลงช่ือ         

               (นายฉตัรชยั  ตีเงิน)      (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
        ครูอนัดบั คศ. 1 ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง                                                  

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
                     

 
 ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ 

 (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ  กจิกรรมวนัส าคัญ 
แผนงาน  การจดัการศึกษาภาคบงัคบั 
สนองนโยบาย      สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
        1. กลยทุธ์ สพป.บร.3  ขอ้  1,5 
    2.ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน  ขอ้  1,3 

   3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  1,6 
ลกัษณะของโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ การบริหารงานทัว่ไป 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายสันติ  อาสานอก  นางสาวอ าภา  บุปผา  นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา นายฉตัรชยั ตีเงิน                        

นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์ นางสาวสุภทัรา พรมสร นายภูษิต  สวายพล 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา  2564 

.................................................................................................................. 
1.หลกัการและเหตุผล 

   วดั  บา้น  โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมชนบทท่ีมีความส าคญั  มีหน้าท่ีให้    ความช่วยเหลือ 
ซ่ึงกนัและกนั  สนบัสนุนร่วมมือกนั  อนุรักษท์รัพยากร  ส่ิงแวดลอ้ม  ประเพณี ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม  ให้คงอยู่
เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของชุมชนตลอดไป  ดงันั้นเพื่อให้นกัเรียน มีความตระหนกั อนุรักษใ์นศิลปวฒันธรรมของ
ชาติและทอ้งถ่ิน  โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการกิจกรรมวนัส าคญัน้ีข้ึนมา 

2.วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้กัเรียนและผูป้กครอง  ไดร่้วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนาและวนัส าคญัของชาติ 

  2.   เพื่อสนบัสนุน  ส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีศิลปวฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไป 
  3.   เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน วดั  มีความรักความสามคัคีและความภาคภูมิใจในถ่ินก าเนิดของตน 
  4.   เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

3. เป้าหมาย  
-  เชิงปริมาณ  

  1.   นกัเรียนทุกคนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของวนัส าคญัทางศาสนาและวนัส าคญัของชาติ 
  2.  นกัเรียนทุกคนไดร่้วมกิจกรรมวนัส าคญัของชาติเช่น วนัแม่แห่งชาติ  วนัพ่อแห่งชาติ                           
วนัสุนทรภู่  วนัภาษาไทย วนัวทิยาศาสตร์  เป็นตน้ 

3. โรงเรียนและชุมชน วดัไดร่้วมกิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  
-  คุณภาพ 

  1.  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน มีความอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน 
  2.  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนใหค้วามส าคญัต่อวนัส าคญัของชาติ 

4.  วธีิด าเนินการ 
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4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.4  สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.5  สรุปและรายงานผล 

5. ผลผลติ (OUT  PUT)  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

ผลผลติ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
กิจกรรมท่ี  1  ก าหนดวนัส าคญัของชาติเช่น                 
วนัไหวค้รู วนัสุนทรภู่  วนัแม่แห่งชาติ วนัพอ่แห่งชาติ  
วนัภาษาไทย  สัปดาห์วทิยาศาสตร์ วนัข้ึนปีใหม่ ฯลฯ 
 

ดา้นปริมาณ  ก าหนดวนัส าคญัตามปีปฏิทิน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียน คณะครู  ผูป้กครองและชุมชน  
ไดร่้วมกิจกรรมวนัส าคญัของชาติ  ร้อยละ  100 

กิจกรรมท่ี 2  ก าหนดจดังานวนัส าคญัทางศาสนา  เช่น  
วนัมาฆบูชา  วนัวสิาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  วนั
เขา้พรรษา วนัลอยกระทง ฯลฯ 

ดา้นปริมาณ  ก าหนดวนัส าคญัทางศาสนา 
ดา้นคุณภาพ  โรงเรียน ชุมชน และวดัไดร่้วมกิจกรรม
วนัส าคญัทางศาสนา  ร้อยละ 100 

กิจกรรมท่ี 3  ประสานความร่วมมือระหวา่ง  คณะครู  
นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน 

ดา้นปริมาณ  คณะครู  นกัเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม  
100% 
ดา้นคุณภาพ  คณะครู  นกัเรียนและชุมชนใหค้วาม
ร่วมมือ  100% 

กิจกรรมท่ี  4  จดัป้ายนิเทศ  จดันิทรรศการเก่ียวกบัวนั
ส าคญัต่างๆ 

ดา้นปริมาณ  คณะครู  นกัเรียน  ชุมชน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียน  คระครู  และชุมชนใหค้วาม
ร่วมมือ  ร้อยละ  100  

กิจกรรมท่ี  5  จดัประกวดทกัษะผลงานทางวชิาการ  
เช่น  เรียงความ  ค าขวญั  ค  ากลอน  คดัลายมือ  เป็นตน้ 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนส่งผลงานเขา้ร่วมกิจกรรม   
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนไดแ้สดงความรู้ความสามารถของ
ตนเองตามความสามารถ 100% 

กิจกรรมท่ี  6  ประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม
วนัส าคญัต่าง ๆ  

ดา้นปริมาณ  คณะครู  นกัเรียน  และชุมชนเขา้ร่วม  
กิจกรรม 
ดา้นคุณภาพ  คณะครู  นกัเรียน  และชุมชนมี         
ความพึงพอใจในการจดักิจกรรม อยา่งนอ้ยอยูใ่นระดบั
ดี 
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6.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ   ระยะเวลา   งบประมาณ 
 

กจิกรรมหลกั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. วนัไหวค้รู 

ปีการศึกษา  
2564 

นางสาวอ าภา  บุปผา 
2. วนัสุนทรภู่ นางสาวอ าภา  บุปผา 
3. วนัภาษาไทยแห่งชาติ   นางสาวอ าภา  บุปผา 
4. สัปดาห์วทิยาศาสตร์ นายภูษิต  สวายพล 
5. วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
6. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 

นางสาวสุภทัรา พรมสร 

7. สัปดาห์อาเซียน นายสันติ  อาสานอก 
8. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ       
    พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 

9. วนัมาฆบูชา  วนัวสิาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  นายสันติ  อาสานอก 
10.วนัเขา้พรรษา   นายสันติ  อาสานอก 
11.วนัลอยกระทง นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 
12.วนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
13.วนัพอ่แห่งชาติ นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
13.วนัคริสมาสต ์ นางสาวเกษมศรี  ชะลุนนรัมย ์
14.วนัส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์

7.  งบประมาณ  (งบประมาณด าเนินการ)   
-  งบประมาณปี  2564  จ านวน       5,000.00  บาท  

8. การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีภาพส าเร็จ 
วธีิการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.  การใหค้วามร่วมมือของนกัเรียน สังเกต แบบสังเกต 
2. การใหค้วามร่วมมือของชุมชน สังเกต แบบสังเกต 
2.  ความพึงพอใจ สรุปความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนกบัชุมชนไดร่้วมมือร่วมใจกนัอนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  สืบไป 
 2. โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนในการพฒันาปรับปรุง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีดีข้ึน 
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ผู้เสนอ/ผู้ขออนุมัติโครงการ 
 

           ลงช่ือ                  
    (นายสันติ อาสานอก) 

                      ครู คศ. 2 
 

    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                                 ลงช่ือ 
    (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

    ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
                     

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                  ลงช่ือ   
 (นายวสิิต   สุธรรม) 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   ซ่อมแซมวสัดุ ครุภัณฑ์ 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์ สพป.บร.3 ท่ี  ........ 
    2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี........   
    3.  มาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี .........  
แผนงาน   จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลกัษณะโครงงาน  โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  บริหารงานทัว่ไป 
ผู้รับผดิชอบ   นายฉตัรชยั  ตีเงิน  นายสันติ  อาสานอก  นายบุญยงั    จีนเก่า  
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 
................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล      
 เพื่อความปลอดภยั และประโยชน์ใชง้านของครุภณัฑต่์างๆ  จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการตรวจเช็ค  
บ ารุงรักษา เพื่อใหค้รุภณัฑส์ามารถใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่า โรงเรียนบา้นหนองมดแดงไดจ้ดัซ้ือครุภณัฑท์างการศึกษา  
และวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่างๆ มากมาย  ซ่ึงบางช้ินมีอายกุารใชง้านยาวนาน อาจมีการช ารุดเสียหาย จ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการซ่อมบ ารุง  เพื่อประโยชน์ในการใชส้อยและยดือายกุารใชง้าน โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 2.  เพื่อเพื่อยดือายกุารใชง้านของวสัดุครุภณัฑใ์หย้าวข้ึน 

3.  เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน 
3.  เป้าหมาย   (เชิงประมาณ/คุณภาพ) 

1 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2 ซ่อมเคร่ืองตดัหญา้ 
3 ซ่อมรถตดัหญา้ 
4 ซ่อมวสัดุครุภณัฑ์อ่ืนท่ีช ารุด  เช่น เคร่ืองปร้ินเตอร์  ทีว ี เคร่ืองมือช่าง  โตะ๊  เกา้อ้ี 

5.  กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ  ระยะเวลา   งบประมาณ 
กิจกรรมหลกั จ านวน 

/ หน่วย 
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

กิจกรรมท่ี  1   ตรวจเช็คสภาพของครุภณัฑท่ี์มีอยู ่ - 9,460.- ปีการศึกษา  
2564 

นายฉตัรชยั 
นายสันติ  
นายบุญยงั 

กิจกรรมท่ี  2  ซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์ - 
กิจกรรมท่ี  รายงานผล  
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6.  งบประมาณ    
 -   ยอดยกมาจากปีงบประมาณ  2563   จ านวน  9,460 บาท 
7.   การวดัประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวดั 
1. สภาพการใชง้านของวสัดุ ครุภณัฑ์ 
2. ความปลอดภยั 
3.  ความพึงพอใจ  

สังเกต,สอบถาม 
สังเกต สอบถาม 
ส ารวจความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบส ารวจ 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

2.  มีวสัดุ อุปกรณ์ให้นกัเรียนใชอ้ยา่งพอเพียง 
3.  นกัเรียนมีทกัษะดา้นต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

 
 

     ลงช่ือ                                          ผูเ้สนอโครงการ    
                                     (นายฉตัรชยั   ตีเงิน) 

  ครูอนัดบั ค.ศ. 1 
                                                    

   ลงช่ือ                       ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
        (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

      ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
                    (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ     ลงช่ือ 
                  (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
             (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ               พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
สนองนโยบาย       สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
        1. กลยทุธ์ สพป.บร.3 ท่ี 1 
        2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี  1 
    3. มาตรฐานโรงเรียนท่ี 12 
แผนงาน   จดัการศึกษาภาคบงัคบั 
ลกัษณะของโครงงาน  โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารทัว่ไปโรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย นางสาวสุภทัรา พรมสร  นางนิตยา  สานนท ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
........................................................................................................................................................................... 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การด าเนินงานจดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ ท าใหก้ารปฏิบติังานใน                  
กลุ่มบริหารทัว่ไป จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ พร้อมท่ีจะน ามาใชแ้ละ
บริการในการวางแผนบริหารงานของหน่วยงานทุกระดบั เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และใหบ้ริการท่ี
รวดเร็ว  โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึนมา  

2. วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหห้น่วยงานมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็วและเป็นปัจจุบนั 
 2.2   เพื่อให้โรงเรียนมีระบบขอ้มูลเป็นของตนเองในการวางแผนการบริหารงาน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและสมบูรณ์ โดยแยกเป็น 4 กลุ่มงาน 
 3.2 ระบบขอ้มูลสารสนเทศไดรั้บการพฒันาอยูเ่สมอ 

4.  วธีิด าเนินการ 
4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.4  สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.5  สรุปและรายงานผล 

 

 

4. ผลผลติ (OUT PUT) และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
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ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ / คุณภาพ) 

ผลผลิตท่ี 1 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
      กิจกรรมท่ี 1 วางแผนจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
      กิจกรรมท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มูล 
      กิจกรรมท่ี 3 จดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบและ                     

สามารถตรวจสอบได ้

เชิงปริมาณ 
1.  มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบ 4 กลุ่มงาน 
2. กรอกขอ้มูลสารสนเทศครบถว้น 
เชิงคุณภาพ 
1. มีขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนัและถูกตอ้งอยูเ่สมอ 
2. น าขอ้มูลบริหารงานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
3. คน้หาขอ้มูลไดร้วดเร็ว 

 
5. กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ/ ระยะเวลา  
 

กิจกรรมหลกั จ านวน / 
หน่วย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา  

ผลผลิตท่ี 1 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
    กิจกรรมท่ี 1 วางแผนจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
    กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการบนัทึกขอ้มูล 
                     - ขอ้มูลสารสนเทศ หลกั 
                     - ขอ้มูลสารสนเทศ รอง 
   กิจกรรมท่ี 3 จดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ 
   กิจกรรมท่ี 4 อบรมขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
    
 

       1 
 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 

 

ปีการศึกษา  2564 
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6. การวดัประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวดั 

ผลผลติ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับจดัเก็บขอ้มูล 
2. ขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียน 
3. ขอ้มูลสารสนเทศชั้นเรียน 

 
 
- สังเกต 
- ตรวจสอบขอ้มูล 

 
 
-แบบสังเกต 
-  แบบบนัทึก 

ผลลพัธ์ 

1.โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพน าไปพฒันาการ 
   บริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
2. ครูมีขอ้มูลสารสนเทศชั้นเรียน 

 
- สังเกต 
- ขอ้มูลสารสนเทศ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบบนัทึก 
 

 
7. งบประมาณ (งบด าเนินการ)   20,000.00  บาท 
  -  งบประมาณปี 2564    จ านวน  20,000.00 บาท 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 8.1  โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็วและเป็นปัจจุบนั 
 8.2   คณะครูมีขอ้มูลสารสนเทศชั้นเรียนท่ีเป็นปัจจุบนั 
 
                 ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(ลงช่ือ)       (ลงช่ือ)  

      (นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย)             (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
            ต  าแหน่ง ครู ค.ศ.3                       ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

 
                      ผู้อนุมัติโครงการ 

   
ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ                                            

                  (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
             (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   ดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์ สพป.บร.3 ท่ี   
    2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี   
    3.  มาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี   
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนบา้นหนองมดแดง  
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวสุรีรัตน์  วงเวยีน นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ  นายฉตัรชยั   ตีเงิน   
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 

  …….……………………………………………………………………… 
1.  หลกัการและเหตุผล 
   ด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมดแดง  ได้มีความหลากหลายทางความเป็นอยู่  มาจากหลายพ่อ                  
หลายแม่มาอยูร่่วมกนั  ดงันั้นเพื่อใหน้กัเรียนสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข และปลอดจากเช้ือโรคต่างๆ ทาง
โรงเรียน ร่วมกบัสาธารณสุขจ าเป็นตอ้งมีการให้ความรู้ในเร่ืองสุขอนามยัแก่นกัเรียน เช่น การแปรงฟันท่ีถูกวิธี  
การออกก าลงักาย  การรณรงค์โรคระบาด  ไขเ้ลือดออก  การก าจดัเหา การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ตลอดจนมียา
สามญัประจ าบ้านไวบ้ริการเบ้ืองต้นแก่นักเรียนท่ีได้รับบาดเจ็บ  เป็นต้น  เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามยัท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง สามารถดูแลป้องกนัตวัเองใหป้ลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ โรงเรียนจึงไดจ้ดัโครงการน้ี  
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรงทุกคน 
2.2 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ทางดา้นสุขภาพอนามยัและโรคติดต่ออยา่งถูกตอ้ง 
2.3 เพื่อใหส้ามารถป้องกนัตนเองและครอบครัวใหป้ราศจากโรคติดต่อต่าง ๆ ได ้

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 3.1 นกัเรียนชั้นอนุบาล 1  ถึงนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
 เชิงคุณภาพ 
 3.2  นกัเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์และแขง็แรง 
 3.3  นกัเรียนดูแลและป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากโรคติดต่อได ้
 3.4  นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี 
4.  วธีิด าเนินการ 

4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.4  สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  



74 

 

4.5  สรุปและรายงานผล 

5. ผลผลติ   ( OUT  PUT )  และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ผลผลิต   (OUT   PUT) ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  (ปริมาณ  /  คุณภาพ) 

กิจกรรมท่ี  1  จดักิจกรรมให้นกัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการป้องกนัตนเอง   

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนชั้น  อ.1  ถึง  ม.3 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตนเอง   
100%  

กิจกรรมท่ี  2  ติดต่อประสานงานระหวา่ง 
โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนชั้น  อ.1  ถึง  ม.3  หน่วยงานสาธารณสุข 
ดา้นคุณภาพ โรงเรียน  ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้
ความร่วมมือ 100  % 

กิจกรรมท่ี 3  จดัป้ายนิเทศ  จดันิทรรศการให้
ความรู้ดา้นสุขภาพอนามยัและโรคระบาดต่างๆ 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนชั้น  อ.1  ถึง  ม.3 และชุมชน 
ดา้นคุณภาพ  ครู  นกัเรียน   ชุมชน  ไดรั้บความรู้   100% 

กิจกรรมท่ี  4  เดินรณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง
โรคระบาดต่างๆ 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนชั้น  ป.4  ถึง  ม.3 และชุมชน 
ดา้นคุณภาพ  ครู  นกัเรียน  ชุมชน  มีความรู้เพิ่มมากข้ึน 

กิจกรรมท่ี  5  จดัประกวดกิจกรรมทกัษะทาง
วชิาการเก่ียวกบังานดา้นอนามยัเช่น  เรียงความ  
ค าขวญั  วาดภาพ  คดัลายมือ 

ดา้นปริมาณ  ครู  นกัเรียน  ใหค้วามร่วมมือ  100 % 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนส่งผลงานเขา้แข่งขนั  100 % 

กิจกรรมท่ี  6  จดัซ้ือเวชภณัฑย์าสามญัประจ า
บา้น 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียน  อ.1  -ม.3  คณะครู 
ดา้นคุณภาพ  ครู นกัเรียน    มีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรงทุกคน 

กิจกรรมท่ี 7 มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
 (COVID-19) 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียน  อ.1  -ม.3  คณะครู 
ดา้นคุณภาพ  ครู นกัเรียน มีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรง
และปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าทุกคน 

 
6. กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ  ระยะเวลา   งบประมาณ   
 

กิจกรรมหลกั จ านวน/
หน่วย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา  

กิจกรรมท่ี  1  เดินรณรงคใ์ห้ความรู้   1,000.00 
500.00 
500.00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 

ปีการศึกษา  2564 
 
 

กิจกรรมท่ี  2  ติดต่อประสานงาน 
กิจกรรมท่ี  3 จดัป้ายนิเทศ / นิทรรศการ 
กิจกรรมท่ี  4  จดัรายการเสียงตามสาย 
กิจกรรมท่ี  5  จดักิจกรรมทกัษะทางวชิาการ 
กิจกรรมท่ี  6  ค่าเวชภณัฑย์า 
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กิจกรรมท่ี 7 มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

11,500.00 

 
7. งบประมาณ (งบด าเนินการ)    จ านวน   16,000.00        บาท 
  - งบประมาณปี   2564   จ านวน  16,000.00         บาท 
 
8. การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีภาพส าเร็จ 
วธีิการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1. น ้าหนกั  ส่วนสูงของนกัเรียน วดัส่วนสูง  ชัง่น ้าหนกั เคร่ืองมือวดั/ชัง่ 
2. สมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพ ภาคปฏิบติั 
3.  ความพึงพอใจ สรุปความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 นกัเรียนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั 
7.2 นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรงและปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของโรค 
7.3 นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัใหเ้กิดผลดีในชีวิตประจ าวนั 

          ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(ลงช่ือ)...............................................   (ลงช่ือ)  
          ( นางสาวสุรีรัตน์  วงเวยีน)    (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
              ต  าแหน่ง ครูผูช่้วย                ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

                      
         ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ        

                  (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง                        
             (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ    ส่งเสริมการแข่งขนักีฬาและพฒันาสมรรถภาพของนกัเรียน 
แผนงาน  การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย  สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์   สพป.บร. 3 ท่ี  
    2. กลยทุธ์โรงเรียน  ท่ี   
    3.  มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  
ลกัษณะโครงงาน โครงการต่อเน่ือง  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบ   นายฉตัรชยั  ตีเงิน นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา นายอาทิตย ์บูรณะเจริญศิริ  

นางสาวสุรีรัตน์ วงเวยีน   นางสาวศิรินนัท ์ดวงนิล                                      
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2564 
......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

การท่ีจะพฒันานกัเรียนในด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ส่ิงส าคญัเด็กจะตอ้งมีร่างกายท่ีสมบูรณ์มี                       
ภูมิตา้นทานโรคโรงเรียนจึงตอ้งจดัใหมี้การออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ือง และจะส่งผลให้นกัเรียนมีจิตใจท่ีดีงาม รู้จกั
การแพ ้รู้จกัการชนะ ให้อภยัซ่ึงกันและกัน ท่ีส าคญักีฬาในปัจจุบนัยงัสามารถเป็นอาชีพได้อีกด้วยดังนั้นการ
ส่งเสริมกีฬาจึงจะเป็นประตูแรกส าหรับนักเรียนท่ีจะก้าวไปสู่ความส าเร็จทางด้านกีฬา  โรงเรียนจึงได้จดัท า
โครงการน้ี 

2.  วตัถุระสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะทางดา้นกีฬา 
2.2  เพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถทางดา้นกีฬา 
2.3  เพื่อคดัเลือกเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัต่างๆ 
2.4  เพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ    
- นกัเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ไดรั้บการพฒันาทางดา้นกายภาพ 
- นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี  4 – 6  และมธัยมศึกษาปีท่ี  1 – 3  เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาทุก
ระดบัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
- นกัเรียนมีทกัษะทางดา้นกีฬา และพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 

 

4.   กจิกรรมและขั้นตอนด าเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
5. สรุปและรายงานผล 

ปีการศึกษา  2564 นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
และคณะครู 

 

5.   งบประมาณ  เงินอุดหนุน  20,000.00  บาท 
  

กิจกรรมและค าช้ีแจงการใชง้บประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
กิจกรรมท่ี  1   การจดัแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี  2  การจดัการแข่งขนักีฬากลุ่ม 
กิจกรรมท่ี  3  การแข่งขนักีฬาในระดบัอ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ี  4  จดัซ้ือวสัดุกีฬาและปรับปรุงสนาม
กีฬา 
 

20,000.00 
 

   

รวม 20,000.00    
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถวัจ่ายได ้

6.  ประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือและประเมินผล 

- การใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงาน 
- ความสัมพนัธ์และการใหค้วามร่วมมือของทุกฝ่าย 
- นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะกีฬาอยา่งเตม็ความสามารถ 
-  ความพึงพอใจของนกัเรียน  ครู  และชุมชน 

- สังเกต  สอบถาม 
- สังเกต  สอบถาม 
- สังเกต  สอบถาม 
-สังเกต  สอบถาม 

- แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต  สอบถาม 

 
7.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ความส าเร็จในความร่วมมือของครู และนกัเรียน 
2.  สร้างความสมานฉนัท ์ ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 
3.  นกัเรียนไดแ้สดงออกทางทกัษะกีฬาอยา่งเตม็ความสามรถ 
4.  นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ความอดทน และปฏิบติัตามกฎ กติกา 
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ลงช่ือ....................................ผูเ้สนอโครงการ 
( นายฉตัรชยั   ตีเงิน ) 

           ต าแหน่ง ครูอนัดบั คศ.1   
 

 
(ลงช่ือ)  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
 ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ 

 (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   จัดห้องเรียนมาตรฐานและพัฒนาระบบ 5 ส 
สนองนโยบาย       สพป.บร. 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
         1. กลยทุธ์ สพป.บร.3  ขอ้  1,5 
     2.ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน  ขอ้  1,3 
     3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  11,13 
แผนงาน   จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเน่ือง   
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารทัว่ไปโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวอสัรา  ทองอม้ นางนิตยา  สานนท ์ นางสาวศิรินนัท ์ ดวงนิล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 
.......................................................................................................................................................................... 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การด าเนินงานจดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาสภาพ
หอ้งเรียนให้อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ เพื่อเอ้ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมของนกัเรียนบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามเป้าหมายของโรงเรียนและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  การจดัห้องเรียนให้น่าดู  น่าอยู ่ น่าเรียน  จะช่วย
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้  ท าใหน้กัเรียนอยากเรียน อยากท ากิจกรรม  เพื่อให้เห็นความส าคญัของระบบ 5 ส  
โรงเรียนจึงจดัโครงการน้ีข้ึน   

2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหห้้องเรียนและหอ้งประกอบมีสภาพ น่าดู น่าอยู ่น่าเรียนและเป็นปัจจุบนั 
 2.2 เพื่อใหห้้องเรียนและหอ้งประกอบจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
 2.3 จดัเก็บเอกสารธุรการชั้นเรียนและผลงานนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 จดัห้องเรียนและหอ้งประกอบใหมี้สภาพ น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน จ านวน 14  หอ้ง 
 3.2 ปรับปรุง ตกแต่ง สภาพภายในหอ้งใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจและพฒันาอยูเ่สมอ 

4.  วธีิด าเนินการ 
4.1  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
4.2  ประชุมช้ีแจงลกัษณะโครงการ 
4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
4.4  สรุปปัญหา แนวทางแกไ้ข  
4.5  สรุปและรายงานผล 
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5. ผลผลติ (OUT PUT) และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ / คุณภาพ) 

ผลผลิตท่ี 1 ประชุมก าหนดเกณฑห์อ้งเรียน 
 กิจกรรมท่ี 1 ห้องเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 ห้องประกอบ 
ผลผลิตท่ี 2 จดัห้องเรียนมาตรฐานเป็นระบบ 
 กิจกรรมท่ี 1  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของหอ้งเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2  จดัหาตูเ้ก็บแฟ้มผลงานนกัเรียน 
 กิจกรรมท่ี 3 จดัหาตูเ้ก็บเอกสารธุรการห้องเรียน 
 กิจกรรมท่ี 4 จดัท าแฟ้มพฒันางานนกัเรียน 
กิจกรรมท่ี  5 จดัหาอุปกรณ์ท าความสะอาด

หอ้งเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีตูเ้ก็บเอกสารธุรการชั้นเรียนและผลงานนกัเรียน 
2. หอ้งเรียนและหอ้งพิเศษอ่ืนไดรั้บการปรับปรุงตาม
ระบบ 5 ส  
3. มีมุมประสบการณ์ต่างๆ ครบตามกลุ่มสาระ 
ดา้นปริมาณ 
1.  มีหอ้งเรียนสะอาด  อยูใ่นสภาพพร้อมเรียน 
2. หอ้งเรียนห้องพิเศษต่างๆ มีการพฒันาตามระบบ 5 ส 
3.  มีแฟ้มเอกสารธุรการชั้นเรียนครบทุกหอ้ง 
4.  การจดัมุมประสบการณ์ต่างๆ ครอบคลุมตามกลุ่มสาระ
ต่างๆ 
5. มีแฟ้มสะสมผลงานนกัเรียนครบทุกคน และจดัเก็บเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 
6. กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 

กิจกรรมหลกั จ านวน / 
หน่วย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

ผลผลิตท่ี 1  ก าหนดเกณฑห์้อง 
  กิจกรรมท่ี 1 ห้องเรียน     
  กิจกรรมท่ี 2 ห้องพิเศษอ่ืน  
ผลผลิตท่ี 2 จดัห้องเรียนมาตรฐานเป็นระบบ 
  กิจกรรมท่ี 1 พฒันามุมประสบการณ์ต่างๆ 
  กิจกรรมท่ี 2 ตูเ้ก็บขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 
  กิจกรรมท่ี 3 จดัท าแฟ้มพฒันางานนกัเรียน 
 กิจกรรมท่ี  4  จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท าความสะอาด
หอ้งเรียน 

 
11  หอ้ง 
3  หอ้ง 

 
11 หอ้ง 
11  หอ้ง 
11  หอ้ง 
11  หอ้ง 

 
 
 
 
15,000.00   

 
 
 
 

ปีการศึกษา  2564 

 
7. งบประมาณ (งบด าเนินการ) ตลอดโครงการ จ านวน   15,000.00  บาท 
 -  งบประมาณ  2564 จ านวน    จ านวน  15,000.00  บาท 
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8. การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีภาพส าเร็จ 
วธีิการวดัผลและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.  ความสะอาด สังเกต แบบสังเกต 
2. ความเป็นระเบียบ สังเกต แบบสังเกต 
2.  ความพึงพอใจ สรุปความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

9.1 หอ้งเรียนและหอ้งประกอบมีสภาพน่าดู น่าอยู ่น่าเรียน 
 9.2 หอ้งเรียนมีการจดัเก็บงานเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นระบบ 
 9.3 นกัเรียนจดัเก็บสะสมผลงานประจ าปีไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
  

               (ลงช่ือ)..............................................ผูเ้สนอโครงการ 
 (นางสาวอสัรา  ทองอม้) 

ต าแหน่งครูผูช่้วย 
 
 
(ลงช่ือ). ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
              (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
 

(ลงช่ือ  ผูอ้นุมติัโครงการ 
 (นายวสิิต   สุธรรม) 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน  การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลกัษณะโครงงานโครงการต่อเน่ือง  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบ   นายฉตัรชยั  ตีเงิน  นายสันติ  อาสานอก  นางสาวสุรัตน์  วงเวยีน  

นายอาทิตย ์บูรณะเจริญศิริ                                          
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2564 
......................................................................................................................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) ไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ท่ีผ่านมาท าให้โรงเรียนสามารถพฒันาการวางรากฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ซ่ึงนบัว่ามีความส าคญัยิ่งต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
เพราะจะได้ฝึกฝนการปฏิบติั การสร้างพฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ในระบบหน้าท่ีท่ีตนเองพึงจะมีต่อ
ประเทศชาติ โดยใหรู้้สิทธิ หนา้ท่ี และบทบาทของตนเองในวถีิประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งต่อไป ทางโรงเรียนตระหนกั
ดีวา่ถา้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เร่ืองประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เม่ือนกัเรียนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้จะเป็น
ก าลงัส าคญัในการน าพาประเทศไปสู่การปกครองท่ีเขม้แข็งและมีความสามคัคี มีความรัก ความผูกพนัและหวง
แหนในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ดว้ยเหตุผลดงักล่าวโรงเรียนจึงด าเนิน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนต่อเน่ืองต่อไป 

2.  วตัถุระสงค์ 
2.1  นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วธีิการปฏิบติัตนตามวถีิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.2  เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิการสรรหาตวัแทนของตนเอง 
2.3  เพื่อคดัเลือกเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัต่างๆ 
2.4  เพื่อใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ    
- นกัเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ไดรั้บการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย 
เชิงคุณภาพ    
- นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม)รู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

4.   กจิกรรมและขั้นตอนด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. ประชุมปรึกษาหารือช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

ปีการศึกษา  2564 นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
และคณะครู 
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4. สรุปปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
5. สรุปและรายงานผล 

5.   งบประมาณ 
  

กิจกรรมและค าช้ีแจงการใชง้บประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
กิจกรรมท่ี  1  การเลือกตั้งสภานกัเรียน 
กิจกรรมท่ี  2  จดัท าป้ายนิเทศ 
กิจกรรมท่ี  3  จดัซ้ือปลอกแขนสภานกัเรียน 
กิจกรรมท่ี  4  อมรบภาวะผูน้ า 
 

5,000.00   5,000.00 

รวม 5,000.00    
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถวัจ่ายได ้

6.  ประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือและประเมินผล 

- การใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงาน 
- ความสัมพนัธ์และการใหค้วามร่วมมือของทุกฝ่าย 
- นกัเรียนไดใ้ชเ้ขา้ใจในระบอบประชาธิปไตย 
-  ความพึงพอใจของนกัเรียน  ครู  และชุมชน 

- สังเกต  สอบถาม 
- สังเกต  สอบถาม 
- สังเกต  สอบถาม 
-สังเกต  สอบถาม 

- แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต  สอบถาม 

 
7.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ความส าเร็จในความร่วมมือของครู และนกัเรียน 
2.  สร้างความสมานฉนัท ์ ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 
3.  นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

ลงช่ือ....................................ผูเ้สนอโครงการ 
( นายฉตัรชยั   ตีเงิน ) 

          ต าแหน่ง ครูอนัดบั คศ.1   
 

(ลงช่ือ)  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
         (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ   

                                                       
(นายวสิิต   สุธรรม) 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   อุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์   สพป.บร. 3 ท่ี    
    2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี      4 
    3.  มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี .......... 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  การบริหารงานวชิาการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง  
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย นางสมนึก  ป่ินเพชร  นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ   
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 
............................................................................................................................................................................ 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยประชากรของบา้นหนองมดแดงส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง และมีบางส่วนท่ีมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง  
ผูป้กครองนกัเรียนบางส่วนตอ้งออกไปหางานท าท่ีต่างจงัหวดั  และอีกส่วนหน่ึงมีอาชีพรับจา้งในบา้น สภาพ
เศรษฐกิจของผูป้กครองส่วนมากมีฐานะยากจนรายไดไ้ม่เพียงพอกบัการใชจ่้ายในครัวเรือน  มีรายไดต่้อครัวเรือน
ต ่ากวา่  40,000  บาท  และมีปัญหาในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก  
 การไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน เพื่อ
จดัหาปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนกัเรียนท่ียากจน 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีรายไดต่้อครัวเรือนต ่า  และมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ใหมี้โอกาส
ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ี 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหน้กัเรียนท่ียากจนมีโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนัทุกคน 
 2.2  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงข้ึน 
 2.3  เพื่อใหน้กัเรียนมีปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติ 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  และมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ท่ีผูป้กครองมีรายไดต่้อครัวเรือนไม่เกิน  
40,000  บาท 
 3.2  นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 
 3.3  นกัเรียนท่ีมีเกณฑร์ายไดต้ามท่ีก าหนด 
 เชิงคุณภาพ 

2.5 นกัเรียนยากจนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
2.6 นกัเรียนยากจนมีปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติ 
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4.     การด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง 
2. จดัท าโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
5.  กจิกรรมและระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐาน
นกัเรียนยากจนระดบัประถมศึกษาและระดบั
มธัยมศึกษา 
1. จดัซ้ือหนงัสือเรียน 
2. จดัซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียน 
3. จดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน  
4. สนบัสนุนค่าอาหารกลางวนั (มธัยม) 
5. เงินใชจ่้ายในการด ารงชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐาน
นกัเรียนยากจนพิเศษ ระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา 
1. ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ 

ปีการศึกษา  2564 นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย 
นางสมนึก  ป่ินเพชร 
นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ 

 
6.  งบประมาณ                                         
 -  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจนระดบัประถมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2/2563  จ  านวน  ……… บาท 
 - เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจนระดบัมธัยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2/2563  จ  านวน     ………. บาท 
 -  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจนระดบัประถมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1/2564  จ  านวน  ........... บาท 
 - เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจนระดบัมธัยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1/2564  จ  านวน     ........... บาท 
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7.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผล 

 - การเบิกจ่ายเงินตรงตาม
วตัถุประสงค ์
- นกัเรียนไดรั้บจดัสรร
งบประมาณ 
-  ความพึงพอใจ 

- สังเกต 
- บนัทึกการเบิกจ่าย 
- สอบถามความพึงพอใจ 

 

- หลกัฐานการรับเงิน  จ่ายเงิน 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนท่ีมีฐานะยากจนมีโอกาสไดรั้บโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
              2. นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีรายไดต่้อครัวเรือนต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเท่าเทียมกนั 
 3. การจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงข้ึน 

 
 

                 ผูเ้สนอโครงการ     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 

(ลงช่ือ).                (ลงช่ือ)  

             ( นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย )            (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
                ต  าแหน่ง ครู คศ.3                       ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
 

                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(ลงช่ือ                                            ผูอ้นุมติัโครงการ 
                  (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
             (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน                          
เรียนฟรี  15  ปี 

สนองนโยบาย      สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
        1. กลยทุธ์ สพป.บร.3 ท่ี  3 
        2. กลยทุธ์โรงเรียน  4 
                 3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 10 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงาน  โรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
ผู้รับผดิชอบ นางสมนึก  ป่ินเพชร   นางสาวอสัรา  ทองอม้ นางสาวสุภทัรา พรมสร 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  2564 

...................................................................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค  1   ประกอบกบัค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไดก้ าหนดเป็น
นโยบายเร่งด่าน โดยก าหนดไวใ้นขอ้ 1.3 การลดค่าครองชีพของประชาชน ขอ้ 1.3.1 วา่ “ ใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาฟรี 15 ปี โดยการสนบัสนุนต าราในวชิาหลกัให้แก่สถานศึกษา จดัใหมี้ชุดนกัเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ฟรี  ใหท้นัในปีการศึกษา 2552 และสนบัสนุนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนเรียกเก็บจาก
(ปกครอง” อีกทั้งนโยบายของรัฐดา้นการศึกษา ขอ้ 3.1.4  ก าหนดวา่ “จดัใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15ปี 
ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหเ้กิดความเสมอภาค
และความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ทั้งผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ                 
ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวฒันธรรม รวมทั้งยกระดบัการพฒันา
ศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน” และโครงการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบา้นหนองมดแดง  เป็นองคก์รทางการศึกษาท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวจึงจดัท าโครงการน้ี
ข้ึน 

 
2.  วตัถุประสงค์ 

1.  นกัเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  
ส าหรับรายการ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีภาครัฐใหก้าร
สนบัสนุน 

2.  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตามนโยบายมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี้โอกาสทางการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.  นกัเรียนชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  จ  านวน  180  คน 
เชิงคุณภาพ 
2.  นกัเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

ส าหรับรายการ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีภาครัฐ                              
ใหก้ารสนบัสนุน 

4.     การด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง 
2. จดัท าโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
5.  กจิกรรมและระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. จดัซ้ือหนงัสือยมืเรียน 
2 จดัซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียน 
3. จดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน  
 

ภาคเรียนท่ี 2/63 
ภาคเรียนท่ี 1/64 

นางสมนึก ป่ินเพชร 
นางสาวอสัรา ทองอม้ 
นางสาวสุภทัรา  พรมสร 
คณะครู 

 
7 .งบประมาณด าเนินการ   

รายการ ภาคเรียนท่ี 2/63 ภาคเรียนท่ี 1/64  รวม 
1.  ค่าแบบเรียนหนงัสือเรียน 
2. เคร่ืองแบบนกัเรียน 
3. อุปกรณ์การเรียน 
4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

.............................. 
............................... 

33,920.00 
55,030.00 

97,696.00 
52,140.00 
25,555.00 
42,000.00 

................... 

................... 
.................. 
................ 
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8. การวดัประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวดั 

ผลผลติ 
1. นกัเรียนทุกคนไดรั้บ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์การ 
   เรียน  เคร่ืองแบบนกัเรียนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย   
2. โรงเรียนปฏิบติังานตามนโยบายอยา่งมี 
    ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

 
ภาพถ่าย 
สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
การบนัทึกภาพ 

ผลลพัธ์ 
1.นกัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม 
   และเสมอภาคกนั  
2. โรงเรียนสนองนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิด 
    ประสิทธิผล  
3. นกัเรียน  ผูป้กครอง ครู มีความพึงพอใจ 

 
ภาพถ่าย 
สังเกต 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
การบนัทึกภาพ 

 
แบบสอบถาม 

 
9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  ส าหรับรายการ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์ 
    การเรียน  เคร่ืองแบบนกัเรียน ท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน 
2. โรงเรียนปฏิบติังานตามนโยบายอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้
3.  นกัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 
     

                 ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(ลงช่ือ)      (ลงช่ือ)  

             ( นางสาวอสัรา  ทองอม้ )                       (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
                ต  าแหน่ง ครูผูช่้วย                       ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

                  
                       ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ        

                  (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
             (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
แผนงาน   จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์ สพป.บร.3 ท่ี   
    2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี   
    3.  มาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี  
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  โรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายสันติ  อาสานอก  นางสาวสุภทัรา  พรมสร  นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา  2564 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ในสภาพสังคมปัจจุบนั  เป็นสังคมท่ีมีการแข่งขนักนัสูง ส่งผลให้ผูค้นขาดคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะตอ้ง
ด้ินรนเพื่อความอยูร่อดของตนเอง  กอปรกบัในสังคมชนบทผูป้กครองตอ้งไปท างานต่างจงัหวดั ปล่อยให้ลูกหลาน
ตอ้งอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้ง  ท าให้นกัเรียนขาดความอบอุ่นซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ดงันั้นในการจดั
การศึกษาส าหรับยุคปัจจุบนั จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน ควบคู่การพฒันาใน
ดา้นต่างๆ เพราะคุณธรรม จริยธรรมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้ด็กด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข นกัเรียนมีท่ีพึ่ง ทาง
ใจ  ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข  และจบการศึกษาตามท่ีก าหนด  ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนจึงไดจ้ดั
โครงการน้ีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดี มีความประพฤติเรียบร้อย 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีวนิยัในตนเอง และมีความรับผดิชอบ 
 2.3 เพื่อใหน้กัเรียนไดป้รับปรุง พฒันาพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ 
 2.4 เพื่อใหน้กัเรียนแสดงออกต่อผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 2.5 เพื่อใหน้กัเรียนมีแนวทางในการตดัสินใจเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 นกัเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
 เชิงคุณภาพ 

3.2  นกัเรียนร้อยละ 90  มีการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรมท่ีสูงข้ึน 
3.3  นกัเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก 
 

4.  กจิกรรมและการด าเนินการ  
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ล าดบัท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั ปีการศึกษา  2564 นายสันติ  อาสานอก 
นางสาวสุภทัรา  พรมสร 
นางสาวเกษมศรี ชะลุนรัมย ์

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
5. รายงานโครงการ 

 
5. ผลผลติ และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 

ผลผลติ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
กิจกรรมท่ี 1 จดัท าโครงการ ดา้นปริมาณ  

- จดัครูรับผดิชอบโครงการ 
ดา้นคุณภาพ 

- จดัโครงการท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
กิจกรรมท่ี 2 จดัอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นกัเรียน ไดแ้ก่ 

- โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
- โครงการครูพระสอนศีลธรรม 
- การสวดมนตทุ์กวนัศุกร์ 

ดา้นปริมาณ  
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน

ประถมศึกษาปีท่ี  1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
- จดัโครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 – 
มธัยมศึกษาปีท่ี  3 

- จดัครูพระสอนจริยธรรมนกัเรียนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

- จดักิจกรรมสวดมนตทุ์กวนัศุกร์ 
ดา้นคุณภาพ 

- นกัเรียนมีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมสูงข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
6 . กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 
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กจิกรรมหลกั จ านวน/
หน่วย 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

-กิจกรรมท่ี  1 โครงการเขา้ค่าย
จริยธรรม 
-กิจกรรมท่ี  2โครงการครูพระสอน
ศีลธรรม 
-กิจกรรมท่ี  3 การสวดมนตทุ์กวนั
ศุกร์ 

- ป.4 – ม.3 
 
ป.4 – ม.3 
 
ป.1 – ม.3 
 
 

30,000 ปีการศึกษา  
2563 

 

นายสันติ  อาสานอก 
นางสาวสุภทัรา  พรมสร 
นางสาวเกษมศรี ชะลุนรัมย ์

 
7. งบประมาณ           30,000.00  บาท  (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1  นกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดี มีความประพฤติเรียบร้อย 
 7.2  นกัเรียนมีวินยัในตนเอง และมีความรับผดิชอบ 
 7.3  นกัเรียนมีพฤติกรรมอนัพึงประสงค ์
 7.4  นกัเรียนแสดงออกต่อผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 7.5  นกัเรียนมีแนวทางในการตดัสินใจเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม 
 
                   ลงช่ือ                                 ผูเ้สนอโครงการ 
                                 (นายสันติ อาสานอก) 

                            ครู คศ. 2 
     

                                                          ลงช่ือ    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
    (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

    ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
                         

                            ลงช่ือ   ผูอ้นุมติัโครงการ 
 (นายวสิิต   สุธรรม) 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   เดินทางไกลและเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี 
แผนงาน   จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์ สพป.บร.3 ท่ี   
    2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี   
    3.  มาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี  
 ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  โรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายฉตัรชยั  ตีเงิน   นายสันติ  อาสานอก  นางสาวอสัรา  ทองอม้ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา  2564 

 

1. หลกัการและเหตุผล  
 การจดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มาตรา 24  
การจดัการกระบวนการเรียนรู้ ตอ้งประสานงานใหชุ้มชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุนงบประมาณ ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนหาประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ฝึกใหน้กัเรียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น สืบเสาะ คน้ควา้
หาความรู้ ดว้ยตนเอง เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ การจดักิจกรรมเดินทางไกลและเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตร
นารีสามญั และสามญัรุ่นใหญ่เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรง  
สามารถน าประสบการณ์มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ ดงันั้นโรงเรียนจึงไดจ้ดัโครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้กัเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น 
2.   เพื่อใหน้กัเรียน ไดห้าความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
3.   เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์จากภายนอก และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
4.   นกัเรียนมีทกัษะพื้นฐานทางดา้นลูกเสือ และน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
5.   เพื่อใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3.     เป้าหมาย 
1. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 3 (ลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง)  จ  านวน  53  คน 
2. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 – 6 (ลูกเสือ-เนตรนารีสามญั)  จ  านวน  43  คน 
3. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 – 3 (ลูกเสือ –เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่)   จ  านวน  58 คน 

4.     การด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง 
2. จดัท าโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
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4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

5.     ระยะเวลาด าเนินการ 
 ธนัวาคม 2564 
6.     งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
 1.  งบอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 31,000.00   บาท 

7.     ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ลูกเสือ – เนตรนารีสร ารอง ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
2. ลูกเสือ – เนตรนารีสามญั ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
3. ลูกเสือ – เนตรนารีสามญัร่นใหญ่ ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
4. นกัเรียนสามารถน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากภายนอก มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
5.   นกัเรียนมีทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัลูกเสือ และน ามาประยกุตใ์ชชี้วติประจ าวนัได ้
6.  นกัเรียนมีความสามคัคี และช่วยเหลือกนัในหมู่คณะ 
   
     

                 ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ.        ลงช่ือ 

             ( นายฉตัรชยั ตีเงิน )                            (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
             ต  าแหน่ง ครูอนัดบั คศ.1                               ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
 
 

                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ            
                  (นายวสิิต   สุธรรม)  

       ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
             (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน   จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์ สพป.บร.3 ท่ี  1,2,5 
    2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี  2 
    3.  มาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี  6,15 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  การบริหารวชิาการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวสุภทัรา  พรมสร  นางสาวอสัรา   ทองอม้  นายภูษิต สวายพล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 

.......................................................................................... 
1. หลกัการและเหตุผล 

การด าเนินการจดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551   การจดักระบวนการเรียนรู้  ตอ้งประสานงานใหชุ้มชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สนบัสนุนงบประมาณ  ส่งเสริมความรู้ใหผู้เ้รียนหาประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ฝึกภาคปฏิบติั  
สารมารถคิดเป็น  ท าเป็น  สืบเสาะ  คน้ควา้ดว้ยตนเอง  เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  การใหน้กัเรียนไป
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน และพานกัเรียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเป็นอีกวธีิการ
หน่ึงท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บมาใช ้และน าไปแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้

2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้กัเรียน แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัเห็นคุณค่าและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
3. เพื่อใหน้กัเรียนน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นกัเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - 2   
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

เชิงคุณภาพ 
1. นกัเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 2  ไดท้ศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ไดท้ศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

     3.   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ไดท้ศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
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4.  กจิกรรมและการด าเนินการ  
ล าดบัท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั ปีการศึกษา  2563 นางสาวสุภทัรา  พรมสร 
นางสาวอสัรา  ทองอม้ 

นายภูษิต                     
สวายพล 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
5. รายงานโครงการ 

 
5.  ผลผลติ  (output)  และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 

ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ / คุณภาพ) 
1. นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1  ถึง

มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
2. นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดท้ศันศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีร้อยละ  100  
เชิงคุณภาพ   
 นกัเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล  ถึงมธัยมศึกษาตอนตน้  ไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกสถานท่ี 

       
  6. กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ  ระยะเวลา  งบประมาณ 

กิจกรรมหลกั จ านวน / หน่วย งบประมาณ ระยะเวลา 
ผลผลิตท่ี 1 นกัเรียนตั้งแต่                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ระดบัชั้นอนุบาล 1  ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3                                                                                                                                                      

อ.1 – ม.3 60,000.00 
 

ปีการศึกษา 2564 

ผลผลิตท่ี 2 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ 

อ.1 – ม.3 

 
7. งบประมาณ  

-  งบอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน จ านวน      60,000.00 บาท 

 8  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1.  นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
       2.  นกัเรียนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าอนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
       3.  นกัเรียนน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาใชใ้นชีวติประจ าวนัได้  
 



98 

 

 
                 ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
     (ลงช่ือ)      (ลงช่ือ)  
          
             (นางสาวสุภทัรา  พรมสร)             (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
               ต  าแหน่ง ครู ค.ศ.1                       ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 

                                                          (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
                      ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ        
                  (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
             (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   อาหารกลางวัน 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
หน่ายงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไปโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ            นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์ นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ นายอาทิตย ์บูรณเจริญศิริ 
ระยะเวลา   ปีงบประมาณ  2564 
___________________________________________________________________________________ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ในเขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่  ประชาชนมีฐานะยากจน  และประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป  จึงท าให้
ขาดการเอาใจใส่นกัเรียนท่ีอยูใ่นความดูแล  โดยเฉพาะเร่ืองการรับประทานอาหารในแต่ละวนั  สารอาหารท่ีไดรั้บ
ไม่เพียงพอ  และเป็นประโยชน์เท่าท่ีควรกบัความตอ้งการของร่างกาย    ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาทางดา้น
ร่างกาย  สติปัญญา   ส่งผลใหก้ารพฒันาบุคลากรในประเทศชาติไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  ท าใหเ้กิดผลเสียต่อ
การพฒันาประเทศชาติในอนาคต โรงเรียนจึงจดัท าโครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี  และลดอตัราการขาดแคลนสารอาหาร 
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บคุณค่าทางสารอาหารท่ีถูกตอ้ง และมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวยั 
 3.  เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางโภชนาการและสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. นกัเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  122  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 2. นกัเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  122   คน ไดรั้บประทานอาหาร                         
กลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5  หมู่ 

4.     การด าเนินงาน 
a. ประชุมช้ีแจง 
b. จดัท าโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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5.  ผลผลติ (OUT  PUT)  และตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  (ปริมาณ / คุณภาพ) 

กิจกรรมท่ี  1  นกัเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  6  ไดรั้บประทานอาหารครบทุกคน  ตามหลกั
โภชนาการท่ีถูกตอ้งและมีคุณค่า 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนจ านวน  122 คน                                  
ไดรั้บประทานอาหารครบทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีถูกตอ้ง           
สมส่วน 

กิจกรรมท่ี  2  นกัเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์และ
แขง็แรง  ลดการขาดสารอาหาร 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียน  122  คนไดรั้บประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนมีสุขภาพรางกายท่ีแขง็แรงและ
สมบูรณ์  

กิจกรรมท่ี  3  นกัเรียนมีความรู้เร่ืองโภชนาการดีข้ึน ดา้นปริมาณ  นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัโภชนาการทุก
คน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนไดรั้บความรู้ดา้นโภชนาการ  
100 % 

กิจกรรมท่ี  4  นกัเรียนท่ีขาดสารอาหารไดรั้บการ
ช่วยเหลือและลดอตัราการออกกลางคนั 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนท่ีขาดสารอาหารทุกคนไดรั้บ
การช่วยเหลือ 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนท่ีขาดสารอาหารไดรั้บ
ประทานอาหาร 100% 

กิจกรรมท่ี  5  นกัเรียนทุกคนไดรั้บประทานอาหาร ดา้นปริมาณ  นกัเรียนจ านวน  122  คน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนไดรั้บประทานอาหาร  100 % 

 
6.  กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ  ระยะเวลา  งบประมาณ  

กิจกรรมหลกั จ านวน
(คน) 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ 

กิจกรรมท่ี  1  นกัเรียนไดรั้บประทานอาหารครบทุก
คน  ตามหลกัโภชนาการท่ีถูกตอ้งและมีคุณค่า 

  

ปีบประมาณ  
2564 

นางสาววนิดา  
จะรอนรัมย ์  
นางสาวชยณฐั  
ศรีลาโพธ์ิ 
นายอาทิตย ์             
บูรณเจริญศิริ 
 

กิจกรรมท่ี  2  นกัเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์และ
แขง็แรง  ลดการขาดสารอาหาร 

 
187 

 
464,000.00 

กิจกรรมท่ี  3  นกัเรียนมีความรู้เร่ืองโภชนาการดีข้ึน   
กิจกรรมท่ี  4  นกัเรียนท่ีขาดสารอาหารไดรั้บการ
ช่วยเหลือและลดอตัราการออกกลางคนั 

  

กิจกรรมท่ี  5  นกัเรียนทุกคนไดรั้บประทานอาหาร   
7.  งบประมาณ   

 -   งบสนบัสนุนจากเทศบาลต าบลตาจง จ านวน  464,000.00    บาท 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. นกัเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  และลดการขาดแคลนสารอาหาร 
 2. นกัเรียนมีความรู้ดา้นโภชนาการดียิง่ข้ึน 
 3. นกัเรียนท่ีขาดสารอาหารไดรั้บการช่วยเหลือทุกคน 
 4. นกัเรียนสุขภาพท่ีร่าเริง  และแจ่มใส 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงช่ือ) 

( นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์) 
ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1  

 
 

(ลงช่ือ)  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 
ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ      

 (นายวสิิต สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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งาน/โครงการ   อาหารเสริม  (นม) 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์   สพป.บร. 3 ท่ี    
    2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี      4 
    3.  มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  โรงเรียนบา้นหนองามดแดง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ   นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 
.............................................................................................................................................................................. 
1. หลกัการและเหตุผล 
             ตามท่ีโรงเรียนบา้นหนองมดแดงไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเก่ียวกบัอาหารเสริม (นม) ใหก้บันกัเรียน
ระดบัก่อนประถมศึกษาและระดบัประถมศึกษา จากรัฐบาลโดยผา่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาจง นั้น  เพื่อให้
นกัเรียนไดด่ื้มตลอดปีการศึกษา และส่งเสริมความเจริญเติบโตทั้งทางดา้นร่างกาย และสติปัญญา โรงเรียนจึงจดัท า
โครงการน้ี  

2.วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารเสริม  (นม) ต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตของนกัเรียนดา้นร่างกายและดา้นสติปัญญา 
 2.3  นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย สมส่วน ตามวยั 
 2.4  ลดภาวะทุพโภชนาการ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 นกัเรียนชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จ  านวน  122  คน ไดรั้บประทานอาเสริม (นม)ตลอดปี 
 เชิงคุณภาพ 

3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน 
 3.3  นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
 3.4  นกัเรียนมีการเจริญเติบโตตามวยั 

4.     การด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง 
2. จดัท าโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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5. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

5.  ผลผลติ  (OUT  PUT)  และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 
                              ผลผลติ          ตัวช้ีวดัความส าเร็จ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
กิจกรรมท่ี  1  ส ารวจนกัเรียนชั้นอนุบาล – 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 
กิจกรรมท่ี 2 ท าหลกัฐานการรับอาหารเสริม (นม) 
 
 
กิจกรรมท่ี  3  แจกอาหารเสริม (นม) ใหน้กัเรียน
ทุกหอ้งตามจ านวนนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

ด้านปริมาณ จ  านวนเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6 
ด้านคุณภาพ เด็กนกัเรียนไดด่ื้มนม 100% 
ด้านปริมาณ มีเอกสารใบตรวจสอบอาหารเสริม(นม)
ถูกตอ้ง 
ด้านคุณภาพ มีหลกัฐานการรับนม 
ด้านปริมาณ เด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  6 
ด้านคุณภาพ เด็กนกัเรียนมีร่างการแขง็แรงสมบูรณ์ทุก
คน 

 
6 . กจิกรรม ช้ีวดั ความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 

                                  กจิกรรม จ านวน/หน่วย งบประมาณ ระยะเวลา 
กิจกรรมท่ี  1  คณะครูแต่ละชั้นส ารวจจ านวนเด็กท่ี
ขาดแคลนสารอาหาร 
กิจกรรมท่ี  2  มีหลกัฐานการจ่ายอาหารเสริม (นม) 
กิจกรรมท่ี 3  แจกอาหารเสริม (นม)ใหแ้ต่ละหอ้ง
ตามจ านวนเด็ก 

อ.2 – ป.6     
 
................. 

ปีงบประมาณ 2564 
     
 

 
7.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผล 

 - การเบิกจ่ายนม 
-  ภาวะการเจริญเติบโต 
- ความพึงพอใจ 

- การสังเกต 
- แบบบนัทึก 

 

- หลกัฐานรับนม 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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8.  งบประมาณ 
 - งบสนบัสนุนจากเทศบาลต าบลตาจง   

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1 นกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง น ้าหนกัและส่วนสูงเพิ่มข้ึน 

7.2 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงข้ึน 
  
 
                       ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(ลงช่ือ)...............................................   (ลงช่ือ)  

             ( นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ )            (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 
                ต  าแหน่ง ครู ค.ศ.3                       ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
 

                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ (ลงช่ือ        
                  (นายวสิิต   สุธรรม) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
             (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
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โครงการ   เศรษฐกจิพอเพยีง 
แผนงาน   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย   สพป.บร 3 / โรงเรียน/มาตรฐานการศึกษา 
    1. กลยทุธ์ สพป.บร.3 ท่ี  1,2,5 
    2. ยทุธศาสตร์โรงเรียน  ท่ี  2 
    3.  มาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี  6,15 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
หน่ายงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายอาทิตย ์ บูรณเจริญศิริ นายสันติ อาสานอก  นายฉตัรชยั ตีเงิน                           

นายภูษิต  สวายพล  
ระยะเวลา   ปีการศึกษา  2564 
 
1.หลกัการและเหตุผล 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต และวิถีชีวิตท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทย  พระ
บรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์ท่าน ได้ทรงเน้นย  ้าแนวทางการพฒันาบนหลกัแนวคิดพึ่งตนเอง 
เพื่อใหเ้กิดความพอมี พอกิน พอใชข้องคนส่วนใหญ่ โดยใชห้ลกัความพอประมาณ  การค านึงถึงการมีเหตุผล  การ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท  ตระหนักถึงการพฒันาอย่างเป็น
ขั้นตอนท่ีถูกต้องตามหลักวิชา และมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและด ารงชีวิต  รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในการแกปั้ญหา เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ  ดว้ยการก าหนดนโยบาย
ดา้นการศึกษา โดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา  
สถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา ให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะและเจต
คติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างสมดุล และย ัง่ยืน  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์
ประสิทธ์ิวิทยาคม) ไดต้ระหนกัในหลกัการและเหตุผลดงักล่าวจึงขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน 
และสถานศึกษา 

2.วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหค้รูน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้โรงเรียนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3. เพื่อใหผู้บ้ริหารน าหลกัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ

สถานศึกษา 
4. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 
5. เพื่อนกัเรียนรู้หลกัการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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6. เพื่อใหน้กัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียนและอาหารกลางวนัท่ีครบโภชนาการ 
3. เป้าหมาย 

1.  นกัเรียน/ครู/ผูบ้ริหาร เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. นกัเรียนมีความรู้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
4. นกัเรียนมีวตัถุดิบประกอบอาหารกลางวนั 

4.     การด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง 
2. จดัท าโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

5.  ผลผลติ (OUT  PUT)  และตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
ผลผลิต ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  (ปริมาณ / คุณภาพ) 

กิจกรรมท่ี  1  ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมบ่อเล้ียง
ปลาดุก//โรงเรือนเล้ียงไก่พื้นเมือง การปลูก
มะนาว การเพาะเห็ดนางฟ้าและการเตรียม
แปลงปลูกผกัปลอดสารพิษ 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียน  ท่ีเขา้ชุมนุมตามกลุ่มสนใจ มีความรู้
เก่ียวกบัการเตรียมบ่อเล้ียงปลาดุก/บ่อเล้ียงกบ/โรงเรือนเล้ียงไก่
พื้นเมือง การปลูกมะนาว การเพาะเห็ดนางฟ้า และการเตรียม
แปลงปลูกผกัปลอดสารพิษ 
ดา้นคุณภาพ  พิจารณาจากเกณฑม์าตรฐานของนกัเรียน 

กิจกรรมท่ี  2  นกัเรียนมีความรู้เบ้ืองตน้ในการ
เล้ียงปลาดุก//เล้ียงไก่พื้นเมือง การปลูกมะนาว 
การเพาะเห็ดนางฟ้าและการปลูกผกัปลอด
สารพิษ 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนมีความรู้และไดป้ระสบการณ์ทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนไดป้ระสบการณ์  100 % 
  

กิจกรรมท่ี  3  นกัเรียนมีความรู้เร่ืองการให้
อาหารปลาดุก/ไก่พื้นเมือง การปลูกมะนาวการ
เพาะเห็ดนางฟ้าและการปลูกผกัปลอดสารพิษ 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนมีความรู้และไดป้ระสบการณ์ทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนไดป้ระสบการณ์  100 % 

กิจกรรมท่ี  4  นกัเรียนมีความรู้เร่ือง การดูแล 
รักษาปลาดุก/ไก่พื้นเมือง การปลูกมะนาว การ
เพาะเห็ดนางฟ้าและผกัปลอดสารพิษ 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนมีความรู้และไดป้ระสบการณ์ตรงทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนไดป้ระสบการณ์ตรง  100 % 

กิจกรรมท่ี  5  นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการ
จ าหน่ายปลาดุก/ไก่พื้นเมือง การปลูกมะนาว  
การเพาะเห็ดนางฟ้าและผกัปลอดสารพิษ 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนจ านวน  180  คน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะวชิาชีพตามความสนใจ                
100 % 
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กิจกรรมท่ี  6 นกัเรียนน าผลผลิตท่ีไดไ้ปใชใ้น
การประกอบอาหาร 

ดา้นปริมาณ  นกัเรียนทั้งหมดไดรั้บประทานอาหารครบทุกคน 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนมีสุขภาพรางกายท่ีแขง็แรงและสมบูรณ์ 

 
6.  กจิกรรมช้ีวดัความส าเร็จ  ระยะเวลา  งบประมาณ   

กิจกรรมหลกั จ านวน/
หน่วย 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

-  การเล้ียงปลาดุกในบ่อ 
-  การเล้ียงไก่พื้นบา้น 
-  การปลูกมะนาว 
-  การเพาะเห็ดนางฟ้า 
-  การปลูกพืชผกัสวนครัว/พืชสมุนไพร 
-  การปลูกกลว้ยน ้าวา้/พชืสมุนไพร  

2 
1 
1 
1 
1 
1 

 ปีงบประมาณ  
2564 

นายสันติ อาสานอก 
นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
นายภูษิต สวายพล 
นายอาทิตย ์                                 
บูรณเจริญศิริ 
 
 

 
7. งบประมาณ  

- งบเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อโครงการอาหารกลางวนั  จ  านวน   .................     บาท 
-  งบประมาณโครงการเล้ียงไก่พนัธ์ไข ่  จ านวน   ................     บาท 
-  งบสนบัสนุนจากเทศบาลต าบลตาจง  จ านวน   ...25,000.00...    บาท 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัเรียน มีความรู้ ทกัษะและเจตคติ สามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งสมดุล และย ัง่ยนื   
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. นกัเรียนมีความรู้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
4. นกัเรียนมีวตัถุดิบประกอบอาหารกลางวนั 
5. นกัเรียนมีภาวะร่างกายท่ีเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวยัของผูเ้รียน 
 

ผู้เสนอ/ผู้ขออนุมัติโครงการ 
 

                      ลงช่ือ                  
    (นายอาทิตย ์บูรณะเจริญศิริ) 

                           ครูผูช่้วย 
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    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                                       ลงช่ือ 
    (นางสมนึก  ป่ินเพชร) 

    ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
                     

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                      ลงช่ือ  
                                                                         (นายวสิิต   สุธรรม) 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑. นายวโิรจน์  ชินพลชาย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. นายประสิทธ์ิ  สุขรัตน์ รองประธานกรรมการ 
๓. จ.ส.ต.พรชยั  ป่ินเพชร ผูท้รงคุณวุฒิ/กรรมการ 
๔ นางพเยาว ์ เกียรติน าโชค ผูท้รงคุณวุฒิ/กรรมการ 
๕. นางสงบ  พรมศรี ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/กรรมการ 
๖. นายสหสัวรรษ  ตะเกิงสุข ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า/กรรมการ 
๗. พระครูถิรธรรมวสุิทธิ ผูแ้ทนองคก์รศาสนา/กรรมการ 
๘. นายณรงค ์ มะลิลา ผูแ้ทนผูป้กครอง/กรรมการ 
๙. นายกณัหา  สานนท ์ ผูแ้ทนชุมชน/กรรมการ 
๑๐. นายสันติ  อาสานอก   ผูแ้ทนครู/กรรมการ 
๑๑. นายวสิิต  สุธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษา/เลขานุการ 

 
 

๑. นางสมนึก  ป่ินเพชร   ผูช่้วยผูอ้  านวยการ คศ.๓ 
๒. นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ  ครู คศ.๓ 
๓. นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย  ครู คศ.๓ 
๔. นายสันติ  อาสานอก   ครู คศ. ๒ 
๕.  นางสาวอ าภา  บุปผา   ครู คศ. ๑ 
๖.   นายฉตัรชยั  ตีเงิน   ครู คศ. ๑ 
๗.   นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ  ครู คศ. ๑ 
๘. นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์  ครู คศ. ๑  
๙  . นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา  ครู คศ. ๑ 
๑๐.  นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์  ครู คศ. ๑ 
๑๑.  นางสาวสุภทัรา  พรมสร   ครู คศ. ๑ 
๑๒.  นายภูษิต  สวายพล   ครู ค.ศ.๑ 
๑๓.  นางสาวอสัรา  ทองอม้   ครูผูช่้วย 
๑๔.  นางสาวสุรีรัตน์  วงเวยีน   ครูผูช่้วย 
๑๕.  นายอาทิตย ์ บูรณะเจริญศิริ  ครูผูช่้วย 
๑๖.  นางนิตยา  สานนท ์   ครูธุรการ 
๑๗.  นางสาวศิรินนัท ์ ดวงนิล  ครูอตัราจา้ง 
๑๘.  นายบุญยงั  จีนเก่า   ช่างไฟฟ้า ๔  
 
 
   

คณะท่ีปรึกษา 

คณะท างาน 



 
 
๑. นายวสิิต  สุธรรม   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
๒. นางสมนึก  ป่ินเพชร   ผูช่้วยผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๓. นางสาวอ าภา บุปผา    ครู คศ.๑/หวัหนา้กลุ่มงานวชิาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห/์สงัเคราะห/์จดัท า เอกสาร 

รปูเล่ม 



ค าสั่งโรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 
ท่ี  ๙๙    /๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  ๒๕๖๔ 
................................................................ 

 แผนปฏิบติัการประจ าปี  ๒๕๖๔  จดัท าข้ึนเพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมุ่งบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิเป็นหลกั   ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางใน                 
การพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  และแนวทางในการด าเนินงานท่ีชดัเจนและเป็นไปในแนวทางท่ีตอ้งการ                      
มีการวสิัยทศัน์ พนัธกิจ  และยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษา  

เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  ๒๕๖๔  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะท างาน ดงัต่อไปน้ี 

คณะทีป่รึกษา 
๑. นายวโิรจน์  ชินพลชาย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. นายประสิทธ์ิ  สุขรัตน์ รองประธานกรรมการ 
๓. จ.ส.ต.พรชยั  ป่ินเพชร ผูท้รงคุณวุฒิ/กรรมการ 
๔ นางพเยาว ์ เกียรติน าโชค ผูท้รงคุณวุฒิ/กรรมการ 
๕. นางสงบ  พรมศรี ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/กรรมการ 
๖. นายสหสัวรรษ  ตะเกิงสุข ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า/กรรมการ 
๗. พระครูถิรธรรมวสุิทธิ ผูแ้ทนองคก์รศาสนา/กรรมการ 
๘. นายณรงค ์ มะลิลา ผูแ้ทนผูป้กครอง/กรรมการ 
๙. นายกณัหา  สานนท ์ ผูแ้ทนชุมชน/กรรมการ 
๑๐. นายสันติ  อาสานอก   ผูแ้ทนครู/กรรมการ 
๑๑. นายวสิิต  สุธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษา/เลขานุการ 

คณะท างาน 
๑. นางสมนึก  ป่ินเพชร   ผูช่้วยผูอ้  านวยการ คศ.๓ 
๒. นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ  ครู คศ.๓ 
๓. นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย  ครู คศ.๓ 
๔. นายสันติ  อาสานอก   ครู คศ. ๒ 
๕.  นางสาวอ าภา  บุปผา   ครู คศ. ๑ 
๖.   นายฉตัรชยั  ตีเงิน   ครู คศ. ๑ 
๗.   นางสาวชยณฐั  ศรีลาโพธ์ิ  ครู คศ. ๑ 
๘. นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์  ครู คศ. ๑  
๙  . นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา  ครู คศ. ๑ 
๑๐.  นางสาววนิดา  จะรอนรัมย ์  ครู คศ. ๑ 
๑๑.  นางสาวสุภทัรา  พรมสร   ครู คศ. ๑ 
๑๒.  นายภูษิต  สวายพล   ครู ค.ศ.๑ 



๑๓.  นางสาวอสัรา  ทองอม้   ครูผูช่้วย 
๑๔.  นางสาวสุรีรัตน์  วงเวยีน   ครูผูช่้วย 
๑๕.  นายอาทิตย ์ บูรณะเจริญศิริ  ครูผูช่้วย 
๑๖.  นางนิตยา  สานนท ์   ครูธุรการ 
๑๗.  นางสาวศิรินนัท ์ ดวงนิล  ครูอตัราจา้ง 
๑๘.  นายบุญยงั  จีนเก่า   ช่างไฟฟ้า ๔ 
คณะวเิคราะห์/สังเคราะห์/จัดท าเอกสาร 
๑. นายวสิิต  สุธรรม   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
๒. นางสมนึก  ป่ินเพชร   ผูช่้วยผูอ้  านวยการ/หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๓. นางสาวอ าภา บุปผา    ครู คศ.๑/หวัหนา้กลุ่มงานวชิาการ 

 
ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บค าสั่งแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิด

ผลดีต่อทางราชการ   

สั่ง  ณ  วนัท่ี   ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
(นายวสิิต  สุธรรม) 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองมดแดง 
 (ราษฎร์ประสิทธ์ิวทิยาคม) 

 


