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คำนำ 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ  2564  ของโรงเรียนบ้านโคกกุง  ได้อาศัยการมสี่วนร่วมของครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไดร้่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ ร่วมพจิารณา ร่วมสนับสนุน และร่วมรบัผิดชอบ เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้เป็น บุคลากรแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์  มีทักษะในการดำรงชีวิต  มั่นใจในตนเอง และมีความเป็นไทย
  
 แผนปฏิบัติการนี้จงึเป็นการร่วมมอืของบุคลากรและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนบ้านโคกกุง เราจะตอ้ง
พัฒนาโรงเรียนใหเ้กิดผลสำเร็จ ขอขอบคุณ  หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และครทูุกคน คณะกรรมการสถานศึกษาและนกัเรียนที่
ได้ร่วมมือ วางแผนจนประสบผลสำเรจ็  
 หวังเป็นอย่างยิง่ว่าแผนปฏิบัติการนี้จะเป็นแนวทางและทิศทางไปสู่ความสำเร็จ  ภายใต้ความร่วมมือของเรา 
ทุกคน 

 
                                                                          

 (ลงช่ือ)              
                                                                                        ( นางสาวเก็จกาญ จุมพลมา ) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ 2564 

........................................................................................... 
                   ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง ครัง้ที่  9 /2563  เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกายน  2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 2564ของ โรงเรียนบ้านโคกกงุ  
โดยมีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานตาม งาน/โครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณใหร้ายงานผลการปฏิบัตงิานให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบและจะได้ประกาศใหส้าธารณะชนได้
ทราบในโอกาสตอ่ไป  
                ทั้งนี้ โรงเรียนได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เมือ่วันที่  
  30 พฤศจิกายน 2563 จึงประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564   นี้ เป็นต้นไป  
 
                    ประกาศ ณ วันที่  1   ธันวาคม  2563 
             
 

 
(นางสาวประกอบ  กลิ่นหอม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ของโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง   ครั้งที่   9 / 2563 เมื่อวันที่ 30   เดือน 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านโคกกงุ แล้ว 
เห็นชอบในการแบง่สัดส่วนงบประมาณ ดังนี ้

 
ท่ี แผนงาน งบประมาณท่ีได้รบั หมายเหต ุ
 รวมยอดจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว 418,908  
1 สำรองจ่าย  38,747  
2 ค่าสาธารณูปโภค  41,891  
 คงเหลือ 338,270  
1 ฝ่ายวิชาการ  134,050  
2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  23,459  
3 ฝ่ายแผนและงบประมาณ  16,757  
4 ฝ่ายบริหารทั่วไป  46,710  
5 แผนกลยทุธ์  117,294  
 รวมยอดจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 151,342  
1 วิชาการ 20 % 30,268  
2 คุณธรรมจริยธรรม/ลกูเสือ/เนตรนารี 25% 37,836  
3 ทัศนศึกษา 40% 60,537  
4 ICT 15 % 22,701  

 
เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ 

 
         ลงช่ือ          

( นางสาวประกอบ  กลิ่นหอม ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านโคกกงุ 
30 พฤจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 หน้า 
ส่วนท่ี  1  บทนำ 1 
          ข้อมูลพื้นฐาน 1 
          ข้อมูลนักเรียน   5 
          ข้อมูลบุคลากร   6 
          ข้อมูลอาคารสถานที ่ 6 
          ข้อมูลงบประมาณ 
         สภาพปัจจบุัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา   

7 
7 

ส่วนท่ี  2 ทิศทางการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 12 
          วิสัยทัศน์   12 
          พันธกิจ 12 
          เป้าหมาย 12 
          กลยุทธ์  12 
          อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       13 
          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      13 
          เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 13 
ส่วนท่ี 3 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 17 
          แหล่งงบประมาณ 17 
          สรุปงบหน้าโครงการ 
          รายละเอียดโครงการ 
 

20 
23 
 

ภาคผนวก  
           ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย 
           ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับข้ันพื้นฐาน 
           คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 

 

   
   
  
   
   
  
   
   
   
 

 
 



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.   ข้อมูลพ้ืนฐาน  

1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านโคกกุง 
       
 โรงเรียนประชาบาลนี้  ได้ต้ังข้ึนเมื่อวันที่  17  กันยายน  พ.ศ.  2477  ให้ช่ือว่าโรงเรียนประชาบาล 
ตำบลบ้านคู 3  ( วัดสระบัว  บ้านโคกกุง )  โดยรัฐเป็นผูต้ั้ง  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา  จัดการสอนตาม
หลักสูตรประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ครัง้แรกแต่งตั้งนายล้วน  แซ่ตัน  ( สุวรรณรัตน์ )  วุฒิ ป. 3  เป็น
ครูใหญ่      นายลา  มั่งไธสง  ( กฤตเวทิน )  เป็นครูน้อย  มีเด็กมาเข้าเรียนวันแรกนี้  ชาย  30  คน  หญิง   
17  คน  รวม  47  คน  ในการเปิดเรียนวันแรกได้ชักชวนราษฎรทำบญุ  คือ  วันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2477   
เวลา  20.00  น.  นิมนต์พระสงฆ์  12  รูป  เจริญพระพุทธมนต์บนศาลาวัดที่เป็นสถานที่ตัง้  รุ่งข้ึนวันที่  17  กันยายน  
พ.ศ.  2477  เวลา 08.00 น.  ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์  12  รปู  เมื่อพระทำภารกิจเสร็จ 
แล้ว  ได้สวดชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพทุธมนต์แก่ครูและนกัเรียน  ระหว่างพระสงฆ์ทำ  ภารกิจอยู่นั้น  
ข้าพเจ้าได้อ่านโอวาท  นายพันตำรวจโทพระกล้ากลางสมร  ข้าหลวงประจำจงัหวัดบรุีรมัย์  ให้ราษฎรมาประชุมฟัง
กันทั่วมีผูเ้ข้าร่วมในวันประชุมวันทำบญุนี้ประมาณ  80  คน  เมื่อจบโอวาทข้าหลวงประจำจงัหวัดบรุรีัมย์แล้ว  
ข้าพเจ้าได้ช้ีแจงใหบ้ิดามารดาและผู้ปกครองเด็กให้สง่เด็กเข้าเรียนและคอยตักเตือนลูกหลานให้มาเรียนเสมอ  
นายแขก  แสงสุวรรณ ธรรมการอำเภอพทุไธสง 
      โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ  พอสรุปได้ดังนี้ 
  พ.ศ. 2512  ได้ย้ายจากศาลาวัดประทุมเมศ  ( วัดสระบัว )  มาตั้งอยู่ในทีป่ัจจุบัน  พื้นที่  25  ไร่   
ทางทิศใต้ บ้านโคกกุง  มหีมูบ่้านในเขตพื้นทีบ่รกิาร  4  หมูบ่้าน  คือ  บ้านโคกกุง  บ้านหัวหนอง  บ้านโสกดินแดง  
และบ้านโคกพะงาด  ได้ใช้ช่ือว่า  โรงเรียนบ้านโคกกงุ  ตั้งแต่วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2512  เป็นต้นมา 
            พ.ศ.  2503  ใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2503 
            พ.ศ.  2521  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521 
            พ.ศ.  2523  ครูใหญ่  คือ  นายประดิษฐ์  สิงห์ไธสง  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตัง้   
นายแสวง  สุวรรณรัตน์  ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน 
            พ.ศ.  2527  โรงเรียนได้ปรบัขยายตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่ง  ครูใหญ่  เป็น  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
โดย  นายแสวง  สุวรรณรัตน์  เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 

                 พ.ศ.  2533  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ( ฉบับปรบัปรุง  พ.ศ.2533 ) 
            พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและ
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรปูทางการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            พ.ศ.  2540  โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดบัอนุบาลศึกษา  3  ช้ัน  คืออนุบาล 3  
ปี  อนุบาล  1  และ  อนุบาล  2  ในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการข้าราชการครู  
กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ผูบ้รหิารโรงเรียนปรับปรุงตำแหน่งให้สูงข้ึนจากตำแหนง่อาจารย์ใหญ่  เป็นตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามกฎ ก.ค.  ฉบับที่  13  พ.ศ.  2535  ข้อ 3 (3.1)  โรงเรียนทีอ่ยู่บนพื้นที่กันดาร  โดยมี
นายแสวง  สุวรรณรัตน์เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
               พ.ศ.  2541  โรงเรียนได้ยุบอนุบาล 3 ปี  คงเหลือแต่ช้ันอนุบาล 1  และ  อนุบาล 2 
               พ.ศ.  2544  ผู้บรหิารสถานศึกษา  นายแสวง  สุวรรณรัตน์  เกษียณอายุราชการ  ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการได้ปรับลดลงเป็นตำแหนง่อาจารย์ใหญ่  ตาม กฎ ก.ค. ฉบับที่  13  พ.ศ.  2535  โรงเรียนในพื้นที่
กันดาร  ( ส่งพร้อมหนังสือ  กค.  ที่ ศธ 1503/21563  ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2535 ) 



        
       พ.ศ.  2545  ทางราชการได้แต่งตั้งย้าย  นายจำกัด  สิงห์ไธสง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญโ่รงเรียน

บ้านโคกกุง  ตั้งแต่วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2545 จนถึงวันที่  30  กันยายน  2550  
       พ.ศ.  2550  ทางราชการได้แต่งตั้งย้าย  นายสนิท  พัดไธสง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

ตั้งแต่วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550   
       พ.ศ.  2553  นายสนิท  พัดไธสง  ได้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเมื่อวันที่  30  

กันยายน  2553  และได้มอบหมายงานให้นายเชษฐา   พรมไธสง  ครูวิทยฐานะชำนาญการรักษาราชการแทนใน
ตำแหน่งผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
               พ.ศ.  2553   สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศกึษาบุรรีัมย์  เขต  4  ได้มีคำสั่งที่ 415/2553    
ลงวันที่ 25  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ย้าย  
นายสมพร  แปไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
และได้เดินทางมารบัมอบหมายงานเพื่อถือปฏิบัตริาชการตัง้แต่วันที่ 14  ธันวาคม  2553  

    พ.ศ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดบรุีรมัย์  ได้มีคำสั่งที่ 631/2563   ลงวันที่ 29  พฤษภาคม  
2563  เรื่อง  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ย้าย นายเชษฐา  พรมไธสง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธ์ิชัย  มาดำรงตำแหนง่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง และได้เดินทางมารับมอบหมาย
งานเพื่อถือปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  2563  

    พ.ศ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดบรุีรมัย์  ได้มีคำสั่งที่ 1234/2553 ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2563 
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ย้าย นางสาวเก็จกาญ  จุมพลมา  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดธาตุ มาดำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง และได้เดินทางมารับมอบหมายงานเพื่อถือ
ปฏิบัติราชการตัง้แต่วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563  
 
       ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน  3  ระดับ  คือ 
ระดับกอ่นประถมศึกษา  ( อนุบาล 2 – อนุบาล 3 ) 
ระดับประถมศึกษา  ( ประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศกึษาปีที ่6 ) 
ระดับมัธยมศึกษา  (มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 
รายนามผูบ้ริหารโรงเรยีนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 
 
    ตารางที่ 1  แสดงทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกกุงตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ที่ ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายล้วน   แซ่ตัน(สุวรรณรัตน์) ครูใหญ ่ 17 ก.ย.2477 – 30 ก.ย.2512 เกษียณ 
2. นายประดิษฐ์   สิงห์ไธสง ครูใหญ ่ 1 ต.ค.2512 – 30 ก.ย. 2523 เกษียณ 
3. นายแสวง  สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2523 – 30 ก.ย.2544 เกษียณ 
4. นายจำกัด   สิงห์ไธสง ผู้อำนวยการ 25 มี.ค.2545–30 ก.ย. 2550 เกษียณ 
5. นายนายสนิท พัดไธสง ผู้อำนวยการ 5 พ.ย.2550 – 30 ก.ย. 2553 เกษียณก่อนฯ 
6. นายสมพร  แปไธสง ผู้อำนวยการ 14 ธ.ค. 2553–28 ก.พ. 2563 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

รอง ผอ.เขต 
7 นายเชษฐา  พรมไธสง ผู้อำนวยการ 26 มิ.ย. 2563 – 30ก.ย.2563 เกษียณ 
8 นางสาวเกจ็กาญ  จมุพลมา ผู้อำนวยการ 13 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน  
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3 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
         กลีบบัว  แทนสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
         น.ค.ก.  เป็นช่ือย่อของโรงเรียนในลกัษณะดอกบัวทีเ่บ่งบาน  หมายถึง การจัดการศึกษาทีป่ระสบผลสำเรจ็ 
หนังสือและแสงเทียน หมายถึง  ความรู้และแสงสว่างแห่งทางชีวิต 
        มือสองมือ  หมายถึง  การสนับสนุนอุม้ชูและความร่วมมือของชุมชน 
ปรัชญาของโรงเรียน 
       “สิกฺขา  บคฺุคลา   วฒฺนา”  หมายถึง    การศึกษา คือการพฒันาบุคคล 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน           “ แรกพบนบไหว้ แต่งกายสุภาพ ” 
คำขวัญโรงเรยีน 
       “ คุณธรรม  นำความรู้  สู่คณุภาพชีวิต ” 
     
สีประจำโรงเรียน 
       “ น้ำเงิน  -  แดง  ” 
        สีน้ำเงิน  หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข 
        สีแดง      หมายถึง  ความสามัคคีเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน 
 
1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                 โรงเรียนบ้านโคกกุง  ปจัจบุันต้ังอยูท่ี่บ้านโคกกุง  หมู่ 7  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธ์ิ   
จังหวัดบุรรีัมย์  มีเนื้อที่  25  ไร่  มีหมู่บ้านในเขตพื้นทีบ่รกิาร  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโคกกุง  บ้านหัวหนอง   
อยู่ในตำบลดอนกอก  และบ้านโสกดินแดง  บ้านโคกพงาด  อยู่ในเขตตำบลบ้านคู   
                  1.2.1  อยู่ห่างจากหน่วยงานราชการ 
                               1)  ห่างจากที่ทำการกลุ่มนาโพธ์ิ 2   8   กิโลเมตร 
                               2) ห่างจากสถานีอนามัยหนองบัว  3  กิโลเมตร 
                               3) ห่างจากสำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลดอนกอก  8  กิโลเมตร 
                               4)  ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาโพธ์ิ  10.5  กิโลเมตร 
                             5) ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรมัย์  เขต 4    25  กิโลเมตร 

                   1.2.2  ระดับการศึกษาที่เปิดทำการสอนและจำนวนนักเรียนในปจัจบุัน 
1)  ระดับก่อนประถมศึกษา                  จำนวน    31  คน 
2)  ระดับประถมศึกษา                        จำนวน    98  คน 
3)  ระดับมัธยมศึกษา                          จำนวน   30  คน 

                   1.2.3 จำนวนบุคลากร 
1)  ผู้บรหิาร                                     จำนวน      1  คน 
2)  ครูสายปฏิบัติการสอน                     จำนวน    13  คน 
3)  พนักงานราชการ                           จำนวน     2  คน 
4)  นักการภารโรง                              จำนวน     1  คน 
5)  เจ้าหน้าที่ธุรการ                            จำนวน     1  คน 
6) ครูพีเ่ลี้ยงเดก็พิการ   จำนวน     1  คน 
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สภาพทางภูมิศาสตร ์
                 โรงเรียนบ้านโคกกงุ  อาคารที่ตั้ง  อยู่บริเวณพื้นดินติดกับถนน  ซึ่งมีพื้นที่  25  ไร่  ความลาดเอียง
ประมาณ   2 %  พื้นที่ดินปนทรายกัดเซาะได้ง่ายไม่อุ้มน้ำ  หน้าแล้งดินแห้งจัด  ขาดน้ำเพาะปลกูพืชบำรงุ 
รักษายาก 
        
 สภาพเศรษฐกิจ / อาชีพ 
               ประชาชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน  ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  ทอผ้าไหม  ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  
ส่วนใหญร่ายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 
 
การคมนาคม 

ใช้คมนาคมทางบก  ติดต่อกับอำเภอนาโพธ์ิ  โดยใช้เส้นทางลาดยางนาโพธ์ิ – บ้านนาขาม  การคมนาคม
สะดวก 
 
ประเพณี  วัฒนธรรม  ค่านิยม 
            ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย  ยงัคงรักษาประเพณี  วัฒนธรรมแบบดัง้เดิมของ 
ชาวอีสานอยู่  เช่น  ฮีตสิบสอง  คลองสบิสี ่
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             ประชาชนส่วนมากอยู่ในเขตบรกิาร  ที่นำภูมิปญัญาท้องถ่ินมาใช้และมีความเช่ียวชาญมาก  คือ   
การทอผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งทำรายได้ใหก้ับชาวบ้านและนำช่ือเสยีงมาสูท่้องถ่ิน  ยังมีอีกหลายอย่าง  เช่น  บายศรี  
ศาสนพิธี  หมอลำกลอน 
 
ภารกิจของโรงเรียน 

ภาระหน้าที่ของโรงเรียนบ้านโคกกุง  มีภารกจิหลักทีจ่ะต้องดำเนินการ  ดังนี้ 
              1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ให้แก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้มีความพรอ้มในการเรียนระดบัก่อน
ประถมศึกษา  ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
             2.  จัดการศึกษาประถมศึกษา  ให้แก่เด็กทุกคนที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  2542  ให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
             3.  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้แก่นักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปทีี่  6  ให้มีโอกาส
ศึกษาต่อครบทุกคน  ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   
             4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ความสามารถบรรลจุุดหมาย
ของหลักสูตร  ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ินใหเ้ข้ามามบีทบาทในการจัดการศึกษา 
             5.  นิเทศ  ติดตาม  ควบคุม  กำกับ  การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  อย่างเป็นระบบ 
             6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 
 
            โทรศัพท์ 044- 119202   โทรสาร - 
             e-mail : kokkungschool59@gmail.com  

   website : www.kokkung.ac.th 
 
 

http://www.kokkung.ac.th/
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2. ข้อมูลนักเรยีน ปีการศึกษา 2563  ( วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ) 
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด.......159.............คน 

• เพศชาย    จำนวน.........88............คน เพศหญงิ  จำนวน.........65............คน 

2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดบัช้ัน ( ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน(คน) 
จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 10 7 17 1 
อนุบาล 3 10 4 14 1 
รวม 20 11 31 2 
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 9 17 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 5 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 4 17 1 
ประถมศึกษาปีที ่6 8 12 20 1 
รวม 57 41 98 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 5 10 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1 
รวม 12 18 30 3 
รวมท้ังสิ้น 89 70 159  

2.2  จำนวนนักเรียนที่มลีักษณะพเิศษ   

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   36 24.48 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    5 3.40 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

109 74.14 
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3.  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2563   ( วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ) 

       บุคลากรทัง้หมด...........16..........คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

4.   ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  ปีการศึกษา 2563 

ประเภทอาคาร จำนวนหลัง จำนวนห้อง สร้างเมื่อ 
สภาพอาคาร หมาย

เหต ุใช้ได ้ ชำรุด 
อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 1 3 2511 ✓   
อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ 1 6 2522 ✓   
อาคารสปช.105/26 1 3 2528 ✓   
อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร 1 6 2541 ✓   
ลานกีฬา  1 - 2545 ✓   
ส้วม สปช. 601/26 1 4 2529 ✓   
ส้วม สปช.601/26 1 4 2541 ✓   
เรือนเพาะชำ แบบ พ.1 1 - 2529  ✓  
ส้วมแบบสามญั(องค์การ) 1 4 2517 ✓   
อาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ 1 1 2518 ✓   
ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 3 - 2530 ✓   
ถังเก็บน้ำฝนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 - 2538 ✓   
ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.11(มีชัย) 1 - 2542 ✓   
ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 4 - 2543 ✓   

ประเภทอาคาร จำนวนหลัง จำนวนห้อง สร้างเมื่อ 
สภาพอาคาร หมาย

เหต ุใช้ได ้ ชำรุด 
ส้วม 1 1 2560 ✓  งบ

บรจิาค 
โรงอาหาร 1 1 2562 ✓  งบ

บรจิาค 
 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
30  ปี 

30 – 
50 

มาก 
กว่า 
50  ปี 

น้อย
กว่า  
10 ปี 

10 – 20 
มาก 
กว่า 
20 ปี 

ผู้อำนวยการ   - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  1 11 - 5 7 - 9 3 2 3 7 
พนักงานราชการ(ครู) - 2 - 2 - - 1 1 1 - 1 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ - - 1 - - - - 1 1 - - 

นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - - 1 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ    1 -  1  1 -  1 - - 
รวม 3 14 2 8 8 1 11 6 5 4 9 



7 
 

5.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีงบประมาณ 2562 
ปีงบประมาณ 2564  (ต.ค. 63  – ก.ย. 64) 

       5.1   รายรับ  แยกเป็น 
    1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม   493,670         บาท   
             -  หมวดเงินอุดหนุนรายหัว 373,900 บาท  
   - งบโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายตัง้แต่อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี  
อย่างมีคุณภาพ) 86,770   บาท 
   - งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  33,000  บาท 
   2)  อื่นๆ 
   - งบค่าอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต.)  516,000บาท 
      5.2  ทรัพยากรที่จำเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด  26  เครื่อง  เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้จำนวน  26  เครื่อง 
             -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  6  เครื่อง 
             -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  27  เครื่อง 
        2)  ห้องสมุด  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................( ✓ ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................( ✓ ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
        4)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    
    สภาพการใช้งาน....................(   ดี     ✓   พอใช้         ปรับปรุง) 
       5)    ห้องอื่นๆ(ระบุ)...............................................................................ห้อง   
         สภาพการใช้งาน....................(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 

 
 

6.   สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 

1. ระดับปฐมวัยจากการประเมินภาพรวมพบว่า  สถานศึกษามีวิธีการดูแลและการเตรียมความพร้อม
เด็กในระดบัปฐมวัยได้ดีเยี่ยม  รวมถึงมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีสุขภาพ  
สุขนิสัยที่ดี ฝึกคิดวิเคราะห์เบื้องต้น  ปูพื้นฐานความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมสีุขภาพจิตที่ดีและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้บุตรหลานได้รบัการดูแลเตรียมความพร้อมอย่างถ้วนหน้า สำหรบัด้านอาคารเรียน/
อาคารประกอบและภูมทิัศน์โรงเรียนควรเน้นจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เห็นถึง
ความสำคัญ  เพื่อช่วยให้สถานศึกษามีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น  เช่น ห้องน้ำอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมและเพียงพอ 
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2. ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใ่นระดับ 4 ดีเยี่ยม 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกจิกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดบั 
ดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดเียี่ยม  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิาร
และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดเียี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
อยู่ในระดับดี และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลายทีเ่ป็นไป ตามปัญหาและ
ความต้องการพฒันาตามสภาพของผูเ้รียน สอดคล้องกบัจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของขุมซนท้องถ่ิน จน
มีผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม พฒันาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับซาติสงูข้ึน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างซัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 1 ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดเียี่ยม สถานศึกษา
มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตาม แผนทีเ่กิดจากการมีส่วนร่วม ใซผ้ลการประเมินและการ
ดำเนินงานทีผ่่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
และการปรบัปรุง แกไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลกัสูตร และบรบิท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใซส้ื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและซ่วยเหลือนกัเรียนเพือ่พัฒนาและ
แก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทกุขึ้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสทิธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดเียี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายเพือ่เกิดความร่วมมือในการวางระบบ และ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มสี่วนเกี่ยว'ข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการ
บรหิารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง     
3.2  จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา 
  3.2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก  
   จุดเด่นเดก็มสีุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีความช่ืน
ชอบ  ช่ืนชมในดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  และการแสดง และมาโรงเรียนทกุวัน  จุดที่ควรพัฒนา  ควรเน้นการฝึก
ความรับผิดชอบ และการรอคอย รู้ลำดับก่อนหลงั  รู้จักการสังเกต ซักถาม และรักการเรียนรู้ 
 2) ด้านการจัดการศึกษา  
  จุดเด่น  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ผู้บริหารบริหารแบบการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาผู้เรียน  และองค์กร 
  จุดที่ควรพฒันา ครูควรเน้นการจัดกจิกรรมทีฝ่ึกความรบัผิดชอบ และการรอคอย รูล้ำดับ
ก่อนหลัง 
 3) ด้านการพัฒนาชุมชนแหง่การเรียนรู ้  
  จุดเด่น สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับผูเ้รียน   
  จุดที่ควรพฒันา  ควรนำภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาบูรณาการการจัดกจิกรรม  
          4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
  จุดเด่น  ผู้เรียนมีน้ำใจ  เป็นลูกที่ดีของพอ่แม่  เป็นสมาชิกทีด่ีของสังคมจุดที่ควรพัฒนา  ฝึกให้ 
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ผู้เรียนรูจ้ักประหยัด และอดออม 
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม  
  จุดเด่นผูเ้รยีนช่ืนชอบ  ช่ืนชมในดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  และการแสดง มสีุนทรียภาพ 
  จุดที่ควรพฒันาฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการสงัเกต ซักถาม และรกัการเรียนรู้ 
 
  3.2.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญทีส่ถานศึกษา จะต้องน่าไป
วิเคราะห์ สงัเคราะหเ์พื่อสรปุน่าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพฒันา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  
จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรปุผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐาน  เป็นดังนี ้
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
• ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
 
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี   
มีผลการประเมินระดับชาติ(NT) ได้คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ ทั้ง  3  ด้าน ส่วนผลการประเมิน
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ส่วนใหญ่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ และนักเรียนกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจม่ใส สุขภาพกายแข็งแรง และ
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามทีส่ถานศึกษากำหนด 

 
     2) ผู้เรียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่อง รวมทัง้

สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สง่ผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับดเียี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการ ศึกษาระดับชาติ (0-NET) ป.๖ สูงกว่า
ระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ ม.3 สูง
กว่าระดับชาติในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร ์
 
3) ผู้เรียนมีสฃุภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มรีะเบียบ
วินัย  รู้จักการไหว้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ ยอมรับของขุมซน
โดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา 
ระเบียบของสงัคม เช่น การเข้าคิวรบัอาหาร เป็นต้น 
 

• ด้านคณุภาพผู้เรยีน 
 
- คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ  
(O - NET)  ป.๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และระดบัช้ัน ม.3  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษยังต่ำกว่าระดับประเทศ  ควรปรบัปรุง  
ในด้านการเรียนการสอน  สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ให้ดีย่ิงข้ึน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

       
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุง่มั่น มหีลกัการ 
บรหิาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดี ในการบริหารงาน  
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะ 
กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และ  
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2  2)  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ อย่างเป็นระบบ 
 โรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมทีห่ลากหลายวิธี เซ่น  
การประชุมแบบมสี่วนร่วม  

การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้  
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เ 

ป้าหมายที่ซัดเจน มีการ ปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีทีส่อดคลอ้งกบั ผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพฒันา และนโยบายการปฏิรูป การศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพฒันาใหผู้้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การดำเนินการ นิเทศ กำกบั ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
และจัดทำรายงานผล การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้ กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมลูมาใช้ เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษา 
 

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
1) ควรเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองได้ มีส่วน
ร่วม 

      ในการเสนอความคิดเห็น ในการจัด
การศึกษาเพื่อ     
  พัฒนาผู้เรียน 

     2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มสี่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
• ด้านกระบวนการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีน  

เป็นสำคัญ 

ครูมีความตั้งใจ มุง่มั่นในการพัฒนาการสอน 

 โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ โดยการคิด 

 ได้ปฏิบัติจริง มกีารให้วิธีการและแหลง่เรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นกัเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง นักเรียนมสี่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู้  

• ด้านกระบวนการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีน เป็น
สำคัญ 
ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วม 

     ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลบัแก่นักเรียนทันทีเพือ่นักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 

 

• ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมี ประสิทธิผล 
  โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน 

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างซัดเจน เป็นประโยซน่ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพ 
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดย
ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ 

 

• ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมี ประสิทธิผล 
    1) สถานศึกษาจัดระบบให้ครปูระเมิน ตนเอง

รายบุคคลตามแผนพฒันา ตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูล ย้อนกลับแก่ครูในการพฒันาตนเอง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
2) นักเรียนมกีารประเมินตนเองในการ เรียนรู้  
แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือ ด้านการเรียนรู้ 
ของนักเรียนเป็นรายคน 
 

 
3.3  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  3.3.1 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนข้ึน 

3.3.2 การส่งเสริมให้ครเูห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดทำการ
วิจัยในข้ันเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศักยภาพ 

3.3.3 การพัฒนาบุคลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รบัมอบหมาย  ติดตามผล
การน่าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  3.3.4 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ของขุมซน 
 

3.4 ความต้องการและการช่วยเหลือ 

  3.4.1  การพัฒนาครผูู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่อดคล้องกบัการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 

    3.4.2 การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินผล PISA 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายและ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  บริหารจัดการทีท่ันสมัย  ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม  ครูและบุคลากรมืออาชีพ 
 
 2. พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ผู้เรียนทุกคนได้รบัการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ 
5. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 
6. ปลูกฝังให้ผูเ้รียนตระหนักถึงการอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 

3. เป้าหมาย (GOAL) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนได้รับการพฒันาใหเ้ป็นผู้มีคุณธรรมน้อมนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 
3. บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นการกระจายอำนาจและการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
5. ผู้เรียนได้รับการพฒันาทางเทคโนโลยีและนำความรู้ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

4. กลยุทธ์ (STRATITIC) 
1. พัฒนาแผนบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ตามหลกัสตูร 
3. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ตามหลกัสูตร 
4. ปลูกฝังค่านิยมการรกัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิตามหลกัธรรมมาภิบาล 
6. ส่งเสรมิการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน

วิชาชีพ 

5. อัตลักษณผ์ู้เรียน “แรกพบ นบไหว้ แต่งกายสุภาพ” 
6.  เอกลักษณส์ถานศึกษา  “สุขภาพดี  ชีวีมีสุข” 
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7. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคณุภาพ ปีการศึกษา 2563 
    7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน / รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/รายละเอียด 
แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ  

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนสิัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอดภัย  ของตนเองได้ 

ระดับดเีลิศ 1 กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอารมณ์ 
จิตใจ 
3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
5.โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 

    1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  

ระดับดเีลิศ 

    1.3 มีพัฒนาการด้านสงัคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกที่ดีของสงัคม 

ระดับดเีลิศ 

    1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และ แสวงหาความรู้ได ้

ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ  
    2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพฒันาการทัง้  4  ด้าน  สอดคล้อง
กับบรบิทของทอ้งถ่ิน 

ระดับดเีลิศ โครงการพัฒนาระบบกระบวนการ
บรหิารและการจัดการด้านปฐมวัย 

    2.2 จัดครูใหเ้พียงพอกบัช้ันเรียน ระดับดเีลิศ 
    2.3 ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ระดับดเีลิศ 
    2.4 จัดสภาพแวดล้อม  และ สื่อเพื่อการเรียนรู้  อยา่ง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ระดับดเีลิศ 

 2.5 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนบัสนุน การจัดประสบการณ์ 

ระดับดเีลิศ 

 2.6 มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องทกุ
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเปน็สำคัญ ระดับดีเลิศ  
3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทกุด้าน

อย่างสมดลุเต็มศักยภาพ   
ระดับดเีลิศ  

มาตรฐาน / รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/รายละเอียด 
แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและ

ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ระดับดเีลิศ 1. กิจกรรมการพฒันากล้ามเนื้อ

ใหญ่-เลก็ 
2. กิจกรรมการพฒันาอารมณ์ 
จิตใจปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
3. กิจกรรมการพฒันาสงัคมนิสัย 
4. กิจกรรมการพฒันาการคิด 
5. กิจกรรมการพฒันาภาษา 
6. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สือ่และเทคโนโลยี
เหมาะสมกับวัย 

ระดับดเีลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิ  และนำผลการ
ประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ระดับดเีลิศ 
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7.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / รายละเอียด ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
รายละเอียด 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรยีน ระดับดีเลิศ  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิค์ะแนนO–NET 

2.โครงการจัดทำแบบบันทึกการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
3. โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ          
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ NT 
7. โครงการวันสำคัญทางศาสนาและ 
วันสำคัญทางราชการ 
8. โครงการกิจกรรมวันแม่ 
9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
10. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11. โครงการค่ายวิชาการ 
12. โครงการคุณธรรมจริยธรรม   
13.โครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
14. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
15. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT 
16. โครงการอ่ิมท้องสมองดี      
17.โครงการคนเก่งคนดีศรีโคกกุง 61 
18.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 
19. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนรวม 
20. โครงการวันไหว้ครู 
21. โครงการคนดีศรีโคกกุง 
22. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
23. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ Merry Christmas  
24โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีออนไลน์
เพื่อการสอนเสริม 
24.โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 
25. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
และคณิศาสตร์ 
26.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตรใน
โรงเรียน 

      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

ระดับด ี

      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ระดับด ี

      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับด ี
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ระดับดเีลิศ 

      5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 
      6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดเีลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
ระดับดเีลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับดเีลิศ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ระดับดเีลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ  
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ระดับดเีลิศ 1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 



มาตรฐาน / รายละเอียด ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
รายละเอียด 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดเีลิศ 2. จัดบริการเบิก จ่ายสำหรับการไป
ราชการของครูและบุคลากร 
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. โครงการนิเทศภายใน 
5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
6. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
7.โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
8. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้
บุคลากร 
9. โครงการพัฒนาบุคลากร 
10. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและสรุปรายงานโครงการ 
11.โครงการพัฒนาระบบการบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน 
12. โครงการพัฒนาระบบการเงินการบัญชี 
13. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและ
ข้อมูลสารสนเทศ 
14. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
15. โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
16. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
17. โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา(จ้างลูกจ้างชั่วคราว) 
เดือนละ 7,500 บาท /  
12 เดือน 
19. โครงการจัดซ้ือหมึกเครื่องถ่าย 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
20.ส่งเสริมทักษะทางวิชาการเน่ืองในวัน
สำคัญ 
 

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดเีลิศ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการ
จัดการเรียนรู ้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเีลิศ 

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ 

ระดับดีเลิศ  

3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดเีลิศ 1. โครงการจัดทำแบบบันทึกการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
2. โครงการสอนซ่อมเสริม 
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. โครงการคำไทยน่ารู้ English Word สู่
อาเซียน 
5. โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยา
เสพติด 

   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การ
เรียนรู ้

ระดับดเีลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดเีลิศ 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับดเีลิศ 



มาตรฐาน / รายละเอียด ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
รายละเอียด 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อ
พัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดเีลิศ 6. โครงการกิจกรรมวันเด็ก 
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
8. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
9. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
10.โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
11. โครงการค่ายวิชาการ 
12.โครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
13. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
14. โครงการส่งเสริมการใช้ ICT 
15. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีออนไลน์
เพื่อการสอนเสริม 
16.โครงการวันสุนทรภู่ 
17. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

1.  แหล่งงบประมาณ  
      แหล่งงบประมาณ สำหรบั แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
      ที่มาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวน
นักเรียนทั้งหมด 159 คน 
 
       1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   
ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) สต. 
1  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X31 (จำนวน นร.) 52,700  
2  -  ระดับประถม   (1,900 X98 (จำนวน นร.) 186,200  
3  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (3,500 X 30(จำนวน นร.) 105,000  

4 
(หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ำกว่า 120 คน จัดสรรใหเ้พิ่มอกีหัวละ 500 บาท/ป ี
 และร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ำกว่า 300 คน จัดสรรใหร้ะดับมัธยมหัวละ 1000/ปี) 30,000  

 รวม 373,900  
 เงินปีงบประมาณเก่าคงเหลือ 45,008  
 รวมท้ังหมด 418,908  

 
        1.2 เงินโครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ) 

ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน สต. 
1  -  ระดับก่อนประถม  (200 X 31 (จำนวน นร.) 6200  
2  -  ระดับประถม   (390X98 (จำนวน นร.) 38,220  
3  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (420 X 30 (จำนวน นร.) 12,600  
 รวม 57,020  

ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน สต. 
1  -  ระดับก่อนประถม  (300 X 31 (จำนวน นร.) 9,300  
2  -  ระดับประถม   (360X98 (จำนวน นร.) 35,280  
3  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (450 X 30 (จำนวน นร.) 13,500  
 รวม 58,080  
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ค่าหนังสือเรียน 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน สต. 
1 ก่อนประถม   (200 X 31(จำนวน นร.) 6,200  
2 ประถมศึกษาปีที่ 1  (625x17(จำนวน นร.) 10,625  
3 ประถมศึกษาปีที ่2   (619 X 18(จำนวน นร.) 11,142  
4 ประถมศึกษาปีที่ 3  (622 X 13(จำนวน นร.) 8,086  
5 ประถมศึกษาปีที่ 4  (673 X 13(จำนวน นร.) 8.747  
6 ประถมศึกษาปีที ่5  (806 X 17(จำนวน นร.) 13,702  
7 ประถมศึกษาปีที ่6  (818 X 20(จำนวน นร.) 16,360  
8 มัธยมศึกษาปีที ่1  ( 764 X 10(จำนวน นร.) 7,640  
9 มัธยมศึกษาปีที ่2  (877 X 5(จำนวน นร.) 4,385  
10 มัธยมศึกษาปีที ่3  (949 X 15(จำนวน นร.) 14,175  
 รวม 92,324  
 เงินปีงบประมาณเก่าคงเหลือ 37,305  
 รวมท้ังหมด 129,629  

ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน สต. 
1  - ระดับก่อนประถม  (430 X 31(จำนวน นร.) 13,330  
2  - ระดับประถมศึกษา (480 X 98(จำนวน นร.) 47,040  
3  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 30(จำนวน นร.) 26,400  
 รวม 86,770  
 เงินปีงบประมาณเก่าเหลือ 64,572  
 รวมท้ังหมด 151,342  

 
          1.3 งบปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) สต. 
1 ระดับประถมศึกษาไม่เกิน 40% (500x39(จำนวน นร.) 19,500  
2 ระดับมัธยมศึกษาไม่เกิน 30% (1500x9(จำนวน นร.) 13,500  
 รวม 33,000  
 งบประมาณเกา่คงเหลือ 57,007  
 รวมท้ังหมด 90,007  
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 1.4 งบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาหารกลางวัน) 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) สต. 
1 ระดับกอ่นประถมศึกษา (20x31x200(รายหัวxจำนวน นรxวัน.) 124,000  
2 ระดับประถมศึกษา (20x98x200(รายหัวxจำนวน นรxวัน.) 392,000  
 รวม 516,000  
 งบประมาณเกา่คงเหลือ 104,646  
 ดอกผลอาหารกลางวัน 45,027  
 รวมท้ังหมด 665,673  

 
 

รายจา่ยเพ่ือดำเนนิโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ท่ี แผนงาน งบประมาณท่ีได้รบั หมายเหต ุ
 รวมยอดจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว 418,908  
1 สำรองจ่าย  38,747  
2 ค่าสาธารณูปโภค  41,891  
 คงเหลือ 338,270  
1 ฝ่ายวิชาการ  134,050  
2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  23,459  
3 ฝ่ายแผนและงบประมาณ  16,757  
4 ฝ่ายบริหารทั่วไป  46,710  
5 แผนกลยทุธ์  117,294  
 รวมยอดจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 151,342  
1 วิชาการ 20 % 30,268  
2 คุณธรรมจริยธรรม/ลกูเสือ/เนตรนารี 25% 37,836  
3 ทัศนศึกษา 40% 60,537  
4 ICT 15 % 22,701  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



20 
 
2. โครงการท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 
      
  2.1 สรุปงบหนา้โครงการ 
 

สรุปโครงการท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 
 

โครงการฝา่ยวิชาการ 
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน สพฐ. 

ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 2,000 น.ส.มนทิรา เจือสุข มฐ. 1  
2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการด้าน

ปฐมวัย 
0 น.ส.มนทิรา เจือสุข มฐ. 2  

3 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นสำคัญ 
0 

น.ส.มนทิรา เจือสุข 
 

มฐ. 3  

4 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
64,000 

นางสายพิน  ของเลิศ มฐ. 3 
 

มฐ. 3 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับ
นักเรียนกลุม่พิเศษเรียนรวม 

1,000 
นางสายพิน  ของเลิศ  มฐ. 1 

6 โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิคะแนน O - NET 5000 นางกรุณา  ยินดี  มฐ. 1 
7 โครงการปรับปรงุและพฒันาหลักสูตร

สถานศึกษา 
0 

นางกรุณา  ยินดี มฐ. 1,2,3 มฐ. 1,2,3 

8 โครงการประกันคุณภาพภายใน 500 นางกรุณา  ยินดี มฐ. 2 มฐ. 2 

9 โครงการสปัดาห์วันสุนทรภู่ 
2,000 

นางจรรยวรรธน์   
ครองปญัญากวี 

มฐ. 3 มฐ. 1,3 

10 โครงการนิเทศภายใน 0 นางกรุณา  ยินดี มฐ. 2 มฐ. 2 
11 โครงการจัดทำแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,800 นางกรุณา  ยินดี  มฐ. 1 
12 โครงการสอนซ่อมเสริม 1,000 น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง  มฐ. 
13 โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 20,750 น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง มฐ. 1 มฐ. 1 
14 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0 น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง มฐ. 2,3 มฐ. 2,3 
15 โครงการพัฒนาห้องสมุด 4,000 น.ส.ปิ่นนภา  อุทธา มฐ. 2,3 มฐ. 2,3 
16 โครงการคำไทยน่ารู้ English Word สู่อาเซียน 1,000 น.ส.ปิ่นนภา  อุทธา  มฐ. 1 
17 โครงการปจัฉิมนิเทศ          7,000 น.ส.มนทิรา เจือสุข มฐ.2 มฐ. 2 
18 โครงการสปัดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 

2,000 
นางจรรยวรรธน์   
ครองปญัญากวี 
 

มฐ. 3 มฐ. 1,3 

19 โครงการสปัดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2,000 

นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต 
นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง 
 

 มฐ. 1,3 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน สพฐ. 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

20 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

2,000 
นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง  มฐ. 1 

21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ NT 2,000 นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต  มฐ. 1 
22 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 3,500 นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต  มฐ. 2 
23 โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  การ

เขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
1,000 

นางสายพิน  ของเลิศ  มฐ. 1 

24 โครงการคนเกง่คนดีศรีโคกกงุ 6,000 นางสายพิน  ของเลิศ  มฐ. 1 
25 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการ

สอนเสรมิ 
1,000 

นางพนิดา  ธงจันทร ์  มฐ. 1,มฐ. 3 

26 โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Merry 
Christmas  

1,500 
น.ส.ปิ่นนภา  อุทธา 
น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ 

มฐ. 1 มฐ. 1,มฐ. 3 

 รวม 134,050 
 
โครงการฝา่ยบริหารงานบุคคล 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน สพฐ. 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร 3,459 นายชัยวัฒน์  อาษานอก 
น.ส.มนทิรา  เจอืสุข 

มฐ. 2 มฐ. 2 
2 โครงการพัฒนาบุคลากร 10,000 มฐ. 2 มฐ. 2 
3 โครงการจัดบริการเบิกจ่ายสำหรบัการไป

ราชการของครูและบุคลากร 
10,000 

นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง มฐ. 2 มฐ. 2 

 รวม 23,459 
 
 
โครงการฝา่ยแผนและงบประมาณ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน สพฐ. 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและ
สรปุรายงานโครงการ 

2,800 
นางพนิดา  ธงจันทร ์
 

มฐ. 2 มฐ. 2 

2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารพสัดุและ
ทรัพยส์ิน 

6,000 
น.ส.ปิ่นนภา  อุทธา    มฐ. 2 

3 โครงการพัฒนาระบบการเงินการบัญชี 6,000 นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง  มฐ. 2 
4 โครงการจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ดำเนินงาน

ตรวจสอบ และควบคุมภายใน 
1,957 

นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง  มฐ. 2 

 รวม 16,757 
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โครงการฝา่ยบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน สพฐ. 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและข้อมลู
สารสนเทศ 10,000 

นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต 
นางพนิดา  ธงจันทร์ 
น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ ์

 มฐ.2 

2 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญ
ทางราชการ 

2,000 
นางอุทุมพร พรมไธสง  มฐ.1 

3 โครงการวันไหว้คร ู 3,000 น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์  มฐ.1 
4 โครงการกจิกรรมวันแม ่ 5,000 นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต  มฐ.2 
5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0 น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์  มฐ.1,2 
6 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียน 
5,000 

นางสิรริัตน์  ดาราย้อย  มฐ.2 

7 โครงการวันต่อต้านยาเสพติด 
1,000 

นางสาวปทิตา  บุตรวงบ ์
นางพนิดา  ธงจันทร ์

มฐ.1,3 มฐ.1,3 

8 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

1,500 
นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต  มฐ.2 

9 โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 2,000 

นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต 
นางพนิดา  ธงจันทร ์
 

 
 
 

มฐ.2 

10 โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 3,210 นางพนิดา  ธงจันทร ์  มฐ.2 
11 โครงการกจิกรรมวันเดก็แห่งชาติ 5,000 น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ มฐ.3 มฐ.1 
12 โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ 2,000 นางสายพิน  ของเลิศ มฐ.1 มฐ.1,2 
13 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง  มฐ.1,2 
14 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1,000 
น.ส.เพ็ญภรณ์  ลิไธสง 
น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ 

 มฐ.1 

15 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง   

0 
น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ 
นางพนิดา  ธงจันทร ์

 มฐ.1,2 

16 โครงการกีฬาสสีัมพันธ์ 4,000 นายชัยวัฒน์  อาษานอก มฐ.1 มฐ.1 
17 โครงการสง่เสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000 น.ส.ปทิตา  บุตรวงษ์ 

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิม  ยุ่มไธสง 
 มฐ.1 

 รวม 46,710 
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โครงการตามแผนกลยุทธข์องโรงเรียน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน สพฐ. 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1 โครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพการบรหิารจัด
การศึกษา(จ้างลกูจ้างช่ัวคราว) เดือนละ 
7,500 บาท / 12 เดือน 

90,000 น.ส.มนทิรา เจือสุข 
นายชัยวัฒน์  อาษานอก 

มฐ. 2 มฐ. 2 

2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้มาตรฐานสูส่ากล 27,294 นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง มฐ. 2 มฐ. 2 
 รวม 117,294 

 
โครงการตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน สพฐ. 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1 โครงการกจิกรรมส่งเสริมวิชาการ 30,268 นางกรุณา  ยินดี มฐ. 1,3 มฐ. 1,3 
2 โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม        37,836 น.ส.เพ็ญภรณ์  ลิไธสง มฐ. 1 มฐ. 1 
4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 60,537 น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง มฐ. 1,3 มฐ. 1,3 
5 โครงการสง่เสรมิการใช้ ICT 22,701 นางพนิดา  ธงจันทร ์ มฐ. 3 มฐ. 1,3 
 รวม 151,342 

 
โครงการงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน สพฐ. 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

 โครงการอิ่มท้องสมองด ี 625,154 นางวราพร  ตั้งกลุธนวุฒิชัย มฐ. 1 มฐ. 1 
 รวม 625,154 
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2.2. รายละเอียดโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝ่ายวิชาการ 
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โครงการระดบัการศึกษาปฐมวัย 
 

1.  แผนงานวิชาการ   สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ     
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ               
                        ทรัพยากรมนุษย์ 

2.  ชื่อโครงการ    ส่งเสริมพฒันาการคุณภาพเด็กปฐมวัย 
3.  หลักการและเหตุผล 
                การจัดประสบการณ์สำคัญทีส่่งเสริมพฒันาการด้านคุณภาพเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนสำคัญยิง่ในการ
พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และสมดุลครบทุกด้านทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และ
สติปัญญา และนอกจากนี้ยังต้องสอดคลอ้งกบัการทำงานของสมอง การเสริมสร้างทักษะการคิดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิตในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยการสร้างวินยัเชิงบวก รวมทัง้การให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู้  เพื่อช่วยให้เด็กมพีัฒนาการและเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดหมายของหลักสูตร ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจรงิทีส่ะท้อนถึงพฒันาการและการเรียนรูท้ี่แท้จริงของเด็ก  ซึง่
ครอบครัว สถานศึกษา  และชุมชนต้องมสี่วนร่วมในการรบัผิดชอบในการพัฒนาเด็กใหม้รคุณภาพ ภายใต้บริบทของ
สังคม วัฒนธรรม และความเป็นไทยกบัในสงัคมการอยูร่วมกัน 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1. เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

4.2 เพื่อให้เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
4.3 เพื่อให้เดก็มีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
4.4 เพื่อให้เดก็มีพฒันาการด้านสติปญัญา  สื่อสารได้มีทกัษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

5.  เป้าหมาย 
          5.1 เชิงปริมาณ 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกงุ ได้รับการพฒันาคุณภาพเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา ได้อย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพ 

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  ร้อยละ 80  เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพฒันาการด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สงัคม และ
สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
5.2.2  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างด ี
5.2.3  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยได้รบัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถดำรงชีวิตประจำวันได้
อย่างมีความสุข 
5.2.4 ร้อยละ 80  โรงเรียน  บ้าน วัด ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัดกจิกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างด ี

 
 
 
 



25 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.จัดหาวัสดุอปุกรณ์ 
4 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็ 
 4.1 กิจกรรมทีส่่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย 
 4.2 กิจกรรมสง่เสรมิพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ 
 4.3 กิจกรรมสง่เสรมิพัฒนาการด้านสังคม 
 4.4 กิจกรรมสง่เสรมิพัฒนาการด้านสติปัญญา 
5.เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
6.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน 2563 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 

 
 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
 

กันยายน 2564 
  กันยายน 2564 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ผู้บริหารคณะครูโรงเรียน
บ้านโคกกุง 

 
นางสาวมนทริา  เจือสุข 

 
 
 
 

นางสาวมนทริา  เจือสุข 
นางสาวมนทริา  เจือสุข  

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 
8.  งบประมาณ  2,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายวิชาการ 
10.  ระดับความสำเร็จ 

ด้านปริมาณ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทีจ่ะเรียนในระดบั

ประถมศึกษาต่อ 
2. 2.เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินด้านสตปิัญญา ใน

ระดับ ด ี
3. 3.เด็กปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางวิชาการ

ระดับกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาฯ 

1.  สำรวจ/ตรวจรับ 
2.  ประเมินกิจกรรม 
3.  สำรวจและสังเกต 
 

-ทะเบียนรับ 
-แบบประเมิน 
-แบบสำรวจ/บันทึก 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 11.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกงุ  เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการระดับกลุ่มและได้เข้าแข่งขันใน
ระดับเขตต่อไป 

11.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกุง  มีความพร้อมทีจ่ะเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป 

11.3 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกุง  มีผลการประเมินพฤตกิรรมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ในระดับ ดี  

 

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

(นางสาวมนทิรา  เจือสุข) 
 

    (ลงช่ือ).............................. ..........................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 



1.  แผนงานวิชาการ   สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการศึกษา 

2.  ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบกระบวนการบรหิารและการจัดการด้านปฐมวัย 
3.  หลักการและเหตุผล 
                 การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการดำเนินงานที่นำไปสูส่ัมฤทธ์ิผลของการนำหลกัสูตร
ไปใช้  ผู้บริหารสถานศึกษาจงึมบีทบาทสำคัญในการบรหิารจัดการศึกษาได้แก่ การพฒันาบุคลากรปฐมวัยให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง การเป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยการ
สนับสนุนงบประมาณและทรพัยากร  การส่งเสริมให้ครปูฐมวัยนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตาม  และประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นระบบ  ผู้สอนระดับปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีบทบาท
สำคัญยิ่งในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพฒันาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การให้ความช่วยเหลือเดก็ที่ปญัหาพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ การจัดการศึกษาสำหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เป็นการเปิดโอกาสสามารถจัด
การศึกษาได้หลายรูปแบบ และการเช่ือมต่อของการศึกษาปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 เพื่อใหบุ้คลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของเดก็ ให้เกิดการเช่ือมโยงในการจัดการศึกษาทัง้สองระดับ 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1. เพื่อให้ครมูีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 

4.2 เพื่อครูให้พอพียงกบัช้ันเรียน 
4.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
4.4 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
4.5 เพื่อให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
4.6 เพื่อให้มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

5.  เป้าหมาย 
          5.1 เชิงปริมาณ 

  บุคลากรและครูผูส้อนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกุง  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกบั
 ธรรมชาติ และการเรียนรู้ของเด็ก มุ่งเน้นการพัฒนาทกุด้าน ทั้งด้านร่างการ อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปญัญา 
พัฒนาเด็กให้มีความสุขในชีวิตประจำวันรวมถงึอนาคตข้างหน้าต่อไป  

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  ร้อยละ 80  มีหลักสูตรที่ครอบคุลมพฒันาการด้าน รา่งกาย อารมณ์-จิตใจ  สงัคม และ
สติปัญญา สอดคล้องกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
5.2.2  ร้อยละ 80 บุคลากรไดร้ับการพฒันาจากหน่ายงานต้นสังกัด หรือองค์กรอื่น 
5.2.3  ร้อยละ 80 บุคลากร ครผููส้อนมสีื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูส้นองต่อการจัด
 ประสบการณ์ 
5.2.4 ร้อยละ 80  โรงเรียน  บ้าน วัด ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัดกจิกรรม ของ
โรงเรียนเป็นอย่างด ี

 
 
 



6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.จัดหาวัสดุอปุกรณ์ 
4 จัดกิจกรรมพัฒนาระบบกระบวนการบริหาร
จัดการ 
 4.1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.2 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
 4.3 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียน 
 4.4 มีสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนที่
สอดคล้องกบัการจัดประสบการณ์ 
5 .สรุปและรายงานผล 

พฤศจิกายน 2563 
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564 

 
 

 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
 

กันยายน  2564 
  กันยายน  2564 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
นางสาวมนทริา  เจือสุข 

และคณะคร ู
 
 
 

 
นางสาวมนทริา  เจือสุข  

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 
8.  งบประมาณ   -   บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายวิชาการ 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ด้านปริมาณ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. มีหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เดก็มีทกัษะชีวิต 

และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง  เป็นคนดี มีวินัย มีความสุข 
และสำนึกความเป็นไทย 

1.  สำรวจ/ตรวจรับ 
2.  ประเมินกิจกรรม 
3.  สำรวจและสังเกต 
 

-ทะเบียนรับ 
-แบบประเมิน 
-แบบสำรวจ/บันทึก 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 11.1 มีสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสม 
 11.2 มีสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศที่ดสีำหรับการเรียนรู้ 
มุ่งใหผู้้ใหญ่และเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  จัดให้มีการจัดกิจกรรมที่สง่เสรมิทัง้กลุม่ใหญ่ กลุ่มยอ่ย และตอบสนอง
ความต้องการรายบุคคล 

 
 
 
 

(ลงช่ือ).............. .............. ...........................ผูเ้สนอโครงการ 
          (นางสาวมนทิรา  เจือสุข) 

 
 

 (ลงช่ือ)........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
(นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 



1.  แผนงานวิชาการ   สนองมาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อท่ี  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ.นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ 

2.  ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นสำคัญ 
3.  หลักการและเหตุผล 
                การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นสำคัญ สำหรบัเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกจิกรรมในลักษณะการบรู
ณาการผ่านการเล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งเกิดการพัฒนาการทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญาไมจ่ัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และ
แนวทางการจัดประสบการณ์ดงันี ้

1. จัดประสบการณ์การการเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดลุและ
ต่อเนื่อง 

2. เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบรบิทของสังคมที่เดก็
อาศัยอยู ่

3. จัดให้เดก็ไดร้ับการพฒันา โดยให้ความสำคัญกับกระกวนการเรียนรู้และพฒันาการของเด็ก 
4. จัดประเมนิพัฒนาการใหเ้ป็นกระบวนการอย่างต่อเนือ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้องทัง้นำ

ผลการประเมินมาพฒันาเดก็อย่างต่อเนื่อง 
5. ให้ พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1. เพื่อจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทกุด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 

4.2 เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
4.3 เพื่อจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4.4 เพื่อประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิและนำผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจัด   

  ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
5.  เป้าหมาย 
          5.1 เชิงปริมาณ 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกงุ ได้รับการพฒันาคุณภาพเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา ได้อย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพ 

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1  ร้อยละ 80  เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพฒันาการด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สงัคม และ
สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
5.2.2  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างด ี
5.2.3  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยได้รบัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถดำรงชีวิตประจำวันได้
อย่างมีความสุข 
5.2.4 ร้อยละ 80  โรงเรียน  บ้าน วัด ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัดกจิกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างด ี

 
 
 



6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.จัดหาวัสดุอปุกรณ์ 
4 จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 
 4.1 กิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-เลก็ 
 4.2 กิจกรรมการพัฒนาอารมณ์ จิตใจปลกูฝงั
คุณธรรม จริยธรรม 
 4.3 กิจกรรมการพัฒนาสังคมนสิัย 
 4.4 กิจกรรมการพัฒนาการคิด 
 4.5 กิจกรรมการพัฒนาภาษา 
6.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน 2563 
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
  กันยายน 2564 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ผู้บริหารคณะครูโรงเรียน
บ้านโคกกุง 

 
นางสาวมนทริา  เจือสุข 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวมนทริา  เจือสุข 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
8.  งบประมาณ  -  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายวิชาการ 
10.  ระดับความสำเร็จ 

ด้านปริมาณ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทีจ่ะเรียนในระดบั

ประถมศึกษาต่อ 
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการทีเ่น้นเดก็

เป็นสำคัญอยู่ในเกณฑ์ด ี
3. เด็กปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางวิชาการระดับ

กลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาฯ 

1.  สำรวจ/ตรวจรับ 
2.  ประเมินกิจกรรม 
3.  สำรวจและสังเกต 
 

-ทะเบียนรับ 
-แบบประเมิน 
-แบบสำรวจ/บันทึก 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกุง  มีผลการประเมินพฒันาการที่เนน้เด็กเป็นสำคัญในระดบั ดี  
 11.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกุง  มีผลการประเมินครอบคลุมพฒันาการทุกด้าน 
 11.3 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกุง  มีความพร้อมทีจ่ะเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป 
 
 

(ลงช่ือ)........... ................ ............................ผูเ้สนอโครงการ 
(นางสาวมนทิรา  เจือสุข) 

 
 

(ลงช่ือ)........................... .............................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 



โครงการระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

1.  แผนงานวิชาการ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   
                              มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และข้อที ่4. ขยายโอกาสการเข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.  ชื่อโครงการ   ห้องเรียนคุณภาพ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
            ทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น  ควรมีสื่อการเรียนการสอน  และห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เพราะ สื่อและ
อุปกรณ์ในห้องเรียนที ่มีคุณภาพ  และบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้  เป็นหนึ่ง ในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ แล้ว  บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลางหรือ
พาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้นำเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว ( Information)ของผู้ส่งสารหรือ
ผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อทำให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่
วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ จากสื่อพื้นฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันสื่อมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณา
เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง  สื่อการเรียนการ
สอนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพ สื่อที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถ
นำไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทำให้ห้องเรียนเกิดคุณภาพ ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค ์

4.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

4.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนพฒันาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ใหม้ีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
     4.3  เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนนำผลจากการวัดผลประเมนิผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  สามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุอปุกรณ์  ตามความจำเป็นครบทกุห้องเรียน   

           เชิงคุณภาพ  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุทุกคนมีสือ่และใช้สือ่  อุปกรณ์  ที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนทุกช้ันเรียน  เพื่อให้ไดห้้องเรียนที่มีคุณภาพ  และสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัโรงเรียน
ให้สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย. 2563  ผู้บริหาร 

2.  สำรวจความต้องการ มี.ค. 2564  
ครูประจำช้ัน/ 
ครูที่ปรึกษา 

3.  จัดซื้อวัสดุฝึกสอนสอบ พ.ค. 2564  
ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

4.  จัดทำบัญชีรบั-จ่าย พ.ค. 2564 64,000 
ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

5.  สรุปผล/รายงาน ก.ย. 2564  นางสายพิน  ของเลิศ 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
8.  งบประมาณ  64,000 บาท 
9.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง / ฝ่ายวิชาการ 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ครูและนักเรียนมสีื่อ และอปุกรณ์ครบทกุช้ัน 
1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

11.1  โรงเรียนมีสื่อ อปุกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสมและพอเพียง 
              11.2  นักเรียนได้รับการพฒันาเตม็ศักยภาพ  และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

 
 

 
ลงช่ือ............. ........................ผู้เสนอโครงการ 

        ( นางสายพิน   ของเลิศ) 
 
             

      ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 

 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเ้รียน   
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และข้อที ่4. ขยายโอกาสการเข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลมืลำทางการศึกษา 

 
2.  ชื่อโครงการ  พัฒนาคณุภาพการศึกษาสำหรบันักเรียนกลุ่มพิเศษเรยีนรวม 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พุทธศักราช  2560  มาตรา  22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้   และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และพระราชบญัญัติการจัดการศึกษาสำหรบัคน
พิการ  พุทธศักราช  2560  มาตรา 5 (3)  คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาที่มมีาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้งการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา  ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
พิเศษของคนพิการแตล่ะประเภทแต่ละบุคคล  จากเหตผุลดงักล่าวโรงเรียนบ้านโคกกุงในฐานะสถานศึกษาของรัฐ  มี
หน้าที่ต้องดูและเอาใจใส่  และจัดกระบวนการเรียนเรียนรู้ให้เหมาะสมกบับุคคลพิการเรียนร่วมทกุคน พร้อมทั้งสนองตอ่
ความต้องของผูป้กครอง  และชุมชน   จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค ์
            1.  เพื่อให้นักเรียนทีพ่ิการทุกประเภททุกคนได้มีโอกาสเรียนร่วมอย่างปกติ 
    2.  เพื่อให้นักเรียนทีพ่ิการทุกประเภททุกคนได้มีโอกาสพฒันาตนเองตามศักยภาพ 
 
5.  เป้าหมาย 
             1.  เชิงปริมาณ   บุคลากรจำนวน  16  คนได้พัฒนางานใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                    การศึกษา และการจัดการศึกษาพิเศษตามโครงการโรงเรยีนจัดการเรียนรวม 
             2.  เชิงคุณภาพ  กระบวนจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.ดำเนินการสอนตามแผน  IEP และครู
ผู้รบัผิดชอบจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ 
4.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน  2563 
พฤษภาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 
กันยายน  2564 
กันยายน  2564 

 
 

1,000 
 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
ผู้บริหารโรงเรียน 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
นางสายพิน  ของเลิศ 
นางสายพิน  ของเลิศ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563- กันยายน 2564 
8.  งบประมาณ  1,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  บุคลากรจำนวน  16  คนได้พัฒนางานให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และการจัดการศึกษา
พิเศษตามโครงการโรงเรียนจัดการเรียนรวม 
2.  กระบวนจัดการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

1.  สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐาน 
การจัดกจิกรรม 

1.แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมอืเกบ็ข้อมลูการประเมิน
รายบุคคล รายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมอืประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      11.1  นักเรียนที่พิการทุกประเภททกุคนได้มีโอกาสเรียนรว่มอย่างปกต ิ

  11.2  นักเรียนที่พิการทุกประเภททกุคนได้มีโอกาสพฒันาตนเองตามศักยภาพ 
 

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

              (นางสายพิน  ของเลิศ) 
 

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

        (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานวิชาการ    สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

2. ชื่อโครงการ      พัฒนาผลสัมฤทธิ์คะแนน O – NET   
 
3. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านโคกกุงประสบปญัหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน ระดับชาติ   
ซึ่งในปีการศึกษา  2562  ผลการทดสอบ O – NET  ระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ  50  และมีผลสมัฤทธ์ิเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 45.27  ซึ่งไม่ถงึ
ร้อยละ 50 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ  50  และมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 39.78 
ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50  ซึ่งถือว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของสถานศึกษา  และชุมชน 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการพฒันาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระดับชาติของโรงเรียนให้สงูข้ึน   
ฝ่ายวิชาการจงึจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
.4.วัตถุประสงค ์
   4.1  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและความต้องการ 
  4.2  เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติสูงข้ึน 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคน ได้รับการพัฒนา 
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของโรงเรียนสงูข้ึน 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
กิจกรรมสำคญั 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2563 

 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤษภาคม 2564  ฝ่ายวิชาการ 
3. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์สำหรับดำเนินการ มิถุนายน 2564 5,000 การเงินและพัสด ุ
4. ดำเนินการสอนเสรมิ เตรียมความพร้อม
สำหรับการสอบ 

มิถุนายน 2564- 
กุมภาพันธ์ 2565 

 คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ/ครูทุกคน 

5. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ มีนาคม 2565  นางกรุณา  ยินดี 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปงีบประมาณ  2564 
8. งบประมาณ   5,000  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
 



10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับการพัฒนา 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คะแนน  
O - NETระดบัโรงเรียนสงูข้ึน 

เปรียบเทียบผลการทดสอบ ประกาศผลการทดสอบ
ของ สทศ. 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนน O-NET ทั้งระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  และ ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่  3  มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงข้ึน 
 

     ลงช่ือ ....... ...............................ผู้เสนอโครงการ 
( นางกรุณา  ยินดี ) 

 
ลงช่ือ ......... ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานวิชาการ   สนอง มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน              
                    สนอง มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   สนอง มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ 

2. ชื่อโครงการ     ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา  
 
3. หลักการและเหตุผล  
          โรงเรียนบ้านโคกกงุได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นโคกกุง พ.ศ.  2563  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 (ฉบับปรบัปรุง 2563)  มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปกีารศึกษา  2561  เป็นต้นมา   
เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และ
สอดคล้องกบัแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา  และสอดคล้องกบันโยบายและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ในสภาพการปจัจบุัน  เพื่อเป็นการปรบัปรุงพฒันาตามแนวทางดงักล่าวให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  ฝ่ายวิชาการจงึจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

 
4. วัตถุประสงค ์
   4.1 เพื่อให้โรงเรียนมหีลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง  พ.ศ. 2563 พร้อมใช้ 
  4.2 เพื่อให้นักเรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกงุ  พ.ศ. 2563  
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง  พ.ศ. 2563 สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ มกราคม 2564  ฝ่ายวิชาการ 
3. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์สำหรับดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2564 - การเงินและพัสด ุ
4. ดำเนินการประเมิน และ  ปรบัปรุงพฒันา
หลักสูตร  ประกาศใช้หลักสูตร 

มีนาคม 2564- 
กันยายน 2564 

 คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ/ครูทุกคน 

5. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ กันยายน 2564  นางกรุณา  ยินดี 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤศจิกายน  2563  -  30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ   -   บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   



10. ระดับความสำเร็จ   
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมเีอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา 
พ.ศ. 2563  

1. สังเกต 1. แบบสังเกต 
 

2. นักเรียนทกุคนได้รับการพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
2.  แบบสังเกต 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกงุ  พ.ศ. 2563  พร้อมใช้ และนักเรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
    ลงช่ือ ............ .......... .........................ผู้เสนอโครงการ 
                 ( นางกรุณา  ยินดี ) 

              
ลงช่ือ ......... ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย) 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ  ประกันคุณภาพภายใน 
 
3. หลักการและเหตุผล  

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่ในการบริหารจัดการระบบการศึกษาให้กบัผูเ้รียน สร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชน  และหน่วยงานอื่น  อย่างต่อเนื่อง  จากความสำคัญดงักล่าวทำให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ตอ้ง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำแบบประเมินตามมาตรฐาน  สรปุและรายงานผลตอ่หน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก  จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค ์
  4.1 เพื่อให้สถานศึกษามเีครื่องมือและระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านผู้เรียน  ด้านบริหารการจัดการศึกษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่ ได้มาตรฐาน   
  4.2 เพื่อให้สถานศึกษามรีะบบสารสนเทศประกันคุณภาพภายใน ที่พร้อมสำหรับการประเมินภายนอก   
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - สถานศึกษามีเครื่องมอืและระบบประกันคุณภาพภายใน  ด้านผู้เรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน  
และด้านบริหารการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน   
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - สถานศึกษามีระบบสารสนเทศประกันคุณภาพภายใน ที่พร้อมสำหรับการประเมินภายนอก   
 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ กุมภาพันธ์ 2564  ฝ่ายวิชาการ 
3. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์สำหรับดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2564 500 การเงินและพัสด ุ
4. ดำเนินการจัดทำเครือ่งมือ และประเมิน  
สรปุ และรายงานผลการประเมินตนเอง 

กุมภาพันธ์ 2564- 
พฤษภาคม 2564 

 คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ/ครูทุกคน 

5. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ กันยายน 2564  นางกรุณา  ยินดี 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  2563 -  30 กันยายน  2564 
8. งบประมาณ   500  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
 



10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  สถานศึกษามีเครื่องมือและระบบประกัน
คุณภาพภายใน ด้านผู้เรียน  ด้านบรหิารการจัด
การศึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่ ได้มาตรฐาน   

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์ 

1. แบบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 

2.  สถานศึกษามีระบบสารสนเทศประกัน
คุณภาพภายใน ที่พร้อมสำหรับการประเมิน
ภายนอก   

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์ 

1. แบบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1. สถานศึกษามีเครื่องมือและระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านผู้เรียน  ด้านบริหารการจัดการศึกษา  ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่ ได้มาตรฐาน       2. 
สถานศึกษามีระบบสารสนเทศประกันคุณภาพภายใน ที่พรอ้มสำหรบัการประเมินภายนอก    
 
 

 
ลงช่ือ ............ ........ ...........................ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางกรุณา  ยินดี ) 
      
 
                       

ลงช่ือ ...... .........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ สนอง มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ (ปฐมวัย/ข้ันพื้นฐาน) 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบรหิารจัดการศึกษา 
2.  ชื่อโครงการ   นิเทศภายใน 
3.  หลักการและเหตุผล  

 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบรหิารจัดการระบบการศึกษาให้กบัผูเ้รียน สร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชน  และหน่วยงานอื่น  อย่างต่อเนื่อง  จากความสำคัญดงักล่าวทำให้สถานศึกษาต้องมีระบบการบรหิารการศึกษา  มี
การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินกานปฏิบัติงานอย่าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

 
4. วัตถุประสงค ์

   4.1 เพื่อนเิทศ กำกบั ติดตาม และประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการบรหิารงานอื่น ๆ 
  4.2 เพื่อนำผลการนเิทศ  มาปรบัปรุง  และพฒันาการศึกษาต่อไป 
 

5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - . สถานศึกษามีการนิเทศ  กำกับ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบรหิารงานอื่น ๆ  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - สถานศึกษามีผลการนิเทศ  และระบบงานบรหิารวิชาการที่เป็นระบบตรวจสอบได้ 
 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤษภาคม 2564  ฝ่ายวิชาการ 
3. จัดทำปฏิทินการนิเทศและมกีารนเิทศ  กำกับ  
ติดตาม 

พฤษภาคม 2564 - 
มีนาคม 2565 

- การเงินและพัสด ุ

4. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ มีนาคม 2565  นางกรุณา  ยินดี 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 64– มีนาคม  2565 
8. งบประมาณ   -  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
   



10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  สถานศึกษามีการนิเทศ  กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอนการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนและการบรหิารงานอื่น ๆ  อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์ 

1. แบบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 

2.  สถานศึกษามีผลการนิเทศ  และระบบงาน
บรหิารวิชาการทีเ่ป็นระบบตรวจสอบได ้

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์ 

1. แบบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1. สถานศึกษามีปฏิทินปฏิบัตงิาน 
 2. สถานศึกษามีผลการนเิทศ  และระบบงานบรหิารวิชาการที่เป็นระบบตรวจสอบได้ 
 
 

ลงช่ือ ............. .... ..............................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางกรุณา  ยินดี ) 

      
                                            

ลงช่ือ ........ .......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ  สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. ชื่อโครงการ   จัดทำแบบบันทกึการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
3. หลักการและเหตุผล  
   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง  พ.ศ. 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรบัปรุง 2561) มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองต่อ
ความต้องการของชุมชน  และสอดรบักบันโยบายปฏิรูปการศึกษา  และในขณะเดียวกันจำเป็นต้องประเมิน และวัดผล
คุณภาพผู้เรียน  โดยอาศัยระเบียบการวัดและประเมินของโรงเรียนควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนั้นโรงเรียนจงึ
จำเป็นต้องมีแบบบันทึกพฒันาคุณภาพผู้เรียนทัง้ด้านผลการเรียนรู้  ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  เอกสารทีจ่ำเป็นสำหรับระบบงานทะเบียนของโรงเรียนทั้งแบบทีโ่รงเรียน
จัดทำข้ึน  และเอกสารตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ   

 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนให้สูงข้ึน  สอดคล้องกบัการประเมิน 
ภายใน  มาตรฐานที่ 1  และการประเมินภายนอก  ตัวบ่งช้ีที่ 5   โรงเรียนจงึจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค ์
  4.1   เพื่อให้มีเอกสารในการบันทึกผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน 
  4.2   เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทำระบบงานทะเบียนตามหลักสตูรที่เป็นระบบ  และเป็นปัจจุบัน  และมี     

       เอกสารงานทะเบียนเทียบโอนสำหรบันักเรียนที่ย้ายออก  และย้ายเข้าเป็นปัจจุบัน 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - . สถานศึกษามีมีเอกสารในการบันทกึผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ทุก
ระดับช้ัน 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - สถานศึกษามีการจัดทำระบบงานทะเบียนตามหลักสูตรที่เป็นระบบ  และเป็นปจัจุบัน  และมี     
       เอกสารงานทะเบียนเทียบโอนสำหรบันักเรียนที่ย้ายออก  และย้ายเข้าเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผน
และงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ มีนาคม  2564  ฝ่ายวิชาการ 
3. จ้างทำเอกสารในการบันทกึผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนครบทุกกลุม่สาระการเรียนรู้  
ทุกระดบัช้ัน 

มีนาคม – พฤษภาคม 
2564 

4,800 การเงินและพัสด ุ

4. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ กันยายน  2564  นางกรุณา  ยินดี 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน  2564 
8. งบประมาณ   4,800  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
 
10. ระดับความสำเร็จ   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  โรงเรียนมีเอกสารบันทึกผลการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และครบทุกระดับช้ัน 

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์ 

1. แบบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 

2.  โรงเรียนมีเอกสารตามระเบียบของกระทรวง
ที่เป็นระบบ  และเป็นปจัจบุัน 

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สังเกต 
3. สัมภาษณ์ 

1. แบบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  สถานศึกษามีมีเอกสารบันทึกผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และครบทุกระดับช้ัน 

 
ลงช่ือ .......... .......... ...........................ผู้เสนอโครงการ 

 ( นางกรุณา  ยินดี ) 
 

                        
ลงช่ือ ......... ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

    (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 
 
 
 
 



1. แผนงานวิชาการ   สนอง มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 2. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและสง่เสริมการจดัการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

2. ชื่อโครงการ     สอนซ่อมเสรมิ  
3. หลักการและเหตุผล  
                  การจัดการศึกษาในสภาพปจัจบุันของโรงเรียนผลสัมฤทธ์ิทางเรียน ระดับชาติประจำปี 2562  ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3   ในกลุ่มสาระหลักได้แก่ภาษาไทย  และคณิตศาสตร์  มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ  60  และถือว่ามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ำ  ไม่เป็นที่พงึพอใจของสถานศึกษา  และ
ชุมชน เพื่อเป็นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียน  และระดบัชาติของโรงเรียนใหสู้งข้ึน  และรองรบัการ
ประเมินภายนอกฝ่ายวิชาการจงึจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

 
4. วัตถุประสงค ์
   4.1   เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้รบัการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพและความต้องการ 

4.2  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลทุกระดบัช้ัน  ประจำปีการศึกษา2562 
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  ได้รับการสอนซอ่มเสริมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปกีารศึกษา  2564 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - .ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียน  และระดับชาติของโรงเรียนสงูข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤษภาคม 2564  ฝ่ายวิชาการ 
3.  จัดเตรียมจัดทำเอกสารสำหรบัสอนซ่อม
นักเรียนที่เรียนอ่อน และเตรียมเอกสารสอน
เสริมนักเรียนกลุ่มปานกลาง ถึงเก่ง 

พฤษภาคม 2564 1,000 น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง 

4.  ดำเนินการสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อน 
และสอนเสริมนกัเรียนกลุ่มปานกลาง ถึงเกง่ 
ทุกระดบัช้ันโดยครูประจำช้ัน/ประจำวิชา
บูรณาการตามช่ัวโมงเรียน  และหลังเลิกเรียน 

พฤษภาคม  2564  ครูทุกคน 

5. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ มีนาคม 2565  น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2564 -  มีนาคม 2565 
8. งบประมาณ 1,000   บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
 
10. ระดับความสำเร็จ   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  ได้รับการสอน
ซ่อมเสริมอย่างตอ่เนื่องตลอดปีการศึกษา  
2563 
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัโรงเรียน  
และระดบัชาติของโรงเรียนสูงข้ึน   

1.สอบถาม 
2.การทดสอบ 
3.ตรวจสอบร่อยรอยหลักฐานการ
จัดกิจกรรม 
 

1. แบบสำรวจและ
สอบถาม 
2. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับโรงเรียน และ
ระดับชาติ 
 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัโรงเรียน  และระดบัชาติสูงข้ึน 
 
 
      ลงช่ือ ............. ........ ..........................ผู้เสนอโครงการ 
              ( น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง) 

      
                                           

ลงช่ือ ........ .......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 



1.  แผนงานวิชาการ  สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  
                          สนองมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

    สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสรมิการจัด    
    การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

      สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของ 
                 ประเทศ 

 
2. ชื่อโครงการ   สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
 
3. หลักการและเหตุผล 
  ภารกิจหลักที่สำคัญของโรงเรียน  คือจัดการศึกษาให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอเต็มตามศักยภาพ  เพื่อใหเ้ด็กมี
ความรู้  ความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รียน  และเป็นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  และนำผลจากการวัดและประเมินนกัเรียนจากการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการมาพฒันาผู้เรียน 
 
4. วัตถุประสงค ์
   4.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนกัเรียนฝึกฝนทกัษะการเรยีนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและครูมีความพรอ้มทางวิชาการและสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 4.3  สนับสนุนให้ครูและนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดบัต่าง ๆ 
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โรงเรียนมจีำนวนกิจกรรมที่แข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศได้ระดับเหรียญทองไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 70 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ 
 

พฤศจิกายน  2563 
 
 

 ฝ่ายวิชาการ 

3. - สำรวจความต้องการวัสดฝุึกทักษะจัดซื้อ  
จัดหา  วัสดุอุปกรณ์ฝกึสอน  สอบ  ฝึกทกัษะ  
เตรียมความพร้อม 
- เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ ตามกำหนด 
-รายงานผลการแข่งขัน   

 ตลอด
ปีงบประมาณ  

20,750 น.ส.ขวัญฤทัย ปัดไธสง 
 
 
ครูทุกคน 
 
น.ส.ขวัญฤทัย ปัดไธสง 

4. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ สิ้นปีงบประมาณ   น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปงีบประมาณ 2564 
8. งบประมาณ  20,750  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
10. ระดับความสำเร็จ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 11.1  ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้รบัการพฒันาบรรลุตามหลักสูตร 
 11.2  โรงเรียนได้รบัรางวัลเกียรติยศจากการแข่งขัน  ในระดับต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ ....... ........................................ผู้เสนอโครงการ 
              ( น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง ) 

      
 
                                        

ลงช่ือ ........ .......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. นักเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบาล 1  ถ้าช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3  มีการพัฒนาด้านความรู้
ความเข้าใจและเกิดทักษะการเรียนรู้ทุกคน 

- สังเกต -  แบบสังเกต 

2.  นักเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3  ที่สนใจและมี
ความสามารถทีเ่ป็นเลิศทางวิชาการได้เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกคน 

-  สำรวจ -  แบบสำรวจ 



1.  แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
สนองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.  โครงการ  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
3.  หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนบ้านโคกกงุ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์  เขต 4   ได้เข้าร่วมโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   และจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง  5  องค์ประกอบ   อันได้แก่   การจัดทำป้ายช่ือ   การรวบรวมพรรณ
ไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน   การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ   การเขียนรายงาน   และการนำไปใช้ประโยชน์   โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย   ทั้งกจิกรรมทางวิชาการซึง่เปน็การเรียนรู้ในเชิงบรูณาการ   ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน
ไดศึ้กษาค้นคว้า  สืบค้น  ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน   ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนมีส่วนในการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช   มีบทบาทในการค้นคว้ารวบรวมข้อมลู   เผยแพร่ความรู้   และที่สำคัญคือ  
นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 
 เพื่อใหก้ารดำเนินการ   งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์   และดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
ยั่งยืน  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงไดจ้ัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนข้ึนมา ทั้งนีเ้พื่อให้คณะครู  นักเรียนได้ใช้
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 
4. วัตถุประสงค ์
   1.เพื่อใหโ้รงเรียนเป็นแหลง่รวบรวมพรรณไม้  ข้อมูลพรรณไม้ และการเกบ็รักษา เพือ่ประโยชน์ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู่่ภายนอก 

2.เพื่อใช้เป็นแหลง่พักผ่อนเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนรุักษ์พนัธุกรรมพืช  อันเป็นโครงการตามพระราชดำริใน

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุทุกคน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกบัพรรณไม้ในโรงเรียน   
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    ครู บุคลากร  และนักเรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้  ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   และมีจิตสำนึก
เห็นคุณค่าของการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 
 
 
 
 
 



6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤษภาคม 2564  ฝ่ายวิชาการ 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลพรรณพืชในโรงเรียน 
- จัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ 
- รวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน 

พฤษภาคม  2564 – 
มีนาคม  2565 

- ครู/นักเรียน 

4. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ มีนาคม 2565  น.ส.ขวัญฤทัย ปัดไธสง 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2563  -  31  มีนาคม  2565 
8. งบประมาณ  - บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
 
10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุ จำนวน 159  คน   
ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน   
2.ครู บุคลากร  และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้  และดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

-  แบบสังเกต 
- แบบสำรวจและ
แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการตรวจ 
ผลการปฏิบัติงานใบ 

- สังเกต ุ
- สำรวจสอบถาม 
-ตรวจผลการปฏิบัติงาน 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุงทกุคน  เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน   
          2.  ครู บุคลากร  และนักเรียนมจีิตสำนึกเห็นคุณค่าของการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช 
 
      ลงช่ือ .............. ....... ..........................ผู้เสนอโครงการ 
                                                             ( น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง ) 
 
                                                                       

     ลงช่ือ ....... ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ    สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน (ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน) 
                         สนองมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ (ปฐมวัย/ข้ันพื้นฐาน) 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 4.ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ   พัฒนาห้องสมุด 
 
3. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในปจัจบุันได้มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรูจ้ักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการคิดและการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนยงัไม่เพียงพอต่อการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะตอ้ง
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมซึ่งหอ้งสมุดเป็นแหลง่ความรู้ทีผู่เ้รียนสามารถศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิได้ทั้งด้านการอ่านและการสืบค้นข้อมูลจากสื่อICT ที่ทันสมัย เพื่อพฒันาตนเอง และในปจัจุบันสังคมไทยยังไม่
เป็นสังคมแห่งการอ่านทำใหเ้ด็กและเยาวชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้าเท่าที่ควร 
เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้แกผู่้เรียน เพื่อปลูกฝัง
และสง่เสรมินิสัยรักการอ่านการค้นคว้า รู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณ นำความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน การค้นคว้ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรูท้ี่ทันสมัยทกุด้านจึงไดจ้ัดโครงการ
พัฒนาห้องสมุดข้ึน  
 
4. วัตถุประสงค ์
  4.1. เพื่อให้มหีนังสือ วารสาร หนงัสือพิมพ์อย่างหลากหลายและเพียงพอ ต่อการอ่านและการค้นคว้า  

4.2. เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า  
4.3. เพื่อจัดกจิกรรมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า  
4.4. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และมีนสิัยรักการอ่านการค้นคว้า  
4.5. ห้องสมุดมหีนังสือและสิง่พิมพท์ี่ใหม่และทันสมัยเพิ่มขึน้  
4.6. โรงเรียนมีแหลง่เรียนรูท้ี่ทันสมัยและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศสาหรบับริการเพิม่ขึ้นจากเดิมรอ้ยละ 10  

- นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มข้ึนร้อยละคิดเป็นร้อยละ 70  
- ห้องสมุดจัดกจิกรรมส่งเสริมนสิัยรกัการอ่านอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนตลอดปีการศึกษา  

  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

    - ห้องสมุดมีสื่อและอปุกรณ์ที่มีคุณภาพ  
                     - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ เพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายวิชาการ 
3. ดำเนินการ 
- จัดหาหนังสือ สารนิเทศ วารสารและ
หนังสือพิมพ์สาหรบัห้องสมุด  
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเทคนิค
ห้องสมุด 
 -พัฒนาระบบสถิติและข้อมลูหอ้งสมุด  

พฤศจิกายน 2563-
กันยายน 2564 
 

4,000 -การเงินและพสัด ุ
-น.ส.ปิ่นนภา อุทธา 

5. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ กันยายน 2564  น.ส.ปิ่นนภา อุทธา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563-  30  กันยายน 2564 
8. งบประมาณ   4,000  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
10. ระดับความสำเร็จ   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ห้องสมุดมสีื่อสารสนเทศสาหรับบรกิาร
เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 10  
2. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพิม่ขึ้นร้อยละคิด
เป็นรอ้ยละ 70  
3.ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่านอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนตลอดปี
การศึกษา  
4. ห้องสมุดมสีื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  
5. นักเรียนมีนสิัยรกัการอ่านการค้นคว้า 
แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ เพิม่เติมอยู่
เสมอ  

1.จากสรุปสถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด  
2.ประเมินจากการดูผลการสรุป
จำนวนหนังสือ และวารสารใน
ห้องสมุดทีเ่พิ่มข้ึน  
3 .จากแบบสรปุและการประเมิน
โครงการและกิจกรรม  
4. สังเกตจากบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของห้องสมุด  

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 
3. การบันทกึข้อมูลและ
สถิต  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  -  ห้องสมุดมีหนงัสอื วารสาร หนังสือพิมพอ์ย่างหลากหลายและเพียงพอ ต่อการอ่านและการค้นคว้า  
นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน มีนสิัยรักการอ่านการค้นคว้าและห้องสมุดมหีนังสือและสิง่พิมพท์ี่ใหม่และทันสมัย
เพิ่มข้ึน  
 
     ลงช่ือ ........... .............. ......................ผู้เสนอโครงการ 
        ( น.ส.ปิ่นนภา  อุทธา)  

        
    ลงช่ือ ......... ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       ( นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 



1.แผนงานวิชาการ   สนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ 

2. ชื่อโครงการ     คำไทยนา่รู้ English Word สู่อาเซียน 
3. หลักการและเหตุผล  
          การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ถ้าผู้ใดไม่มทีักษะในการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ไม่เป็นและไม่ถูกต้อง ผู้นั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียน ซึง่จะส่งผลไปถึงการประกอบอาชีพใน
อนาคตจึงได้ดาเนินการจัดกจิกรรม “ ภาษาไทยวันละคำ ” ข้ึนมาให้กับนกัเรียนทุกคนทกุช้ันเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และในยุคปจัจบุันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์และมีแนวโน้มว่าจะเพิม่มาก
ข้ึนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้มีความพรอ้มและรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เยาวชนไทยจึงมีความจำเป็นทีจ่ะต้องเรียนรู้ในวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เนื่องด้วยมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่อ่อนกว่าเยาวชนในกลุม่
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอื่น ๆอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีผู้จัดทาโครงการจึงมีความประสงค์ทีจ่ะจัดให้มกีิจกรรม
ภาษาอังกฤษ ข้ึนมาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของเยาวชนไทย เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ กลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนเพื่อให้มีความทัดเทียมกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนอื่น ๆ และเพื่อใหเ้ยาวชนไทยมี
ความพร้อมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างในอนาคตได้ ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และสง่เสรมิให้นักเรียนรู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สงูข้ึน มีเจตคติที่ดีตอ่การเรียน
ภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นพื้นฐานทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนเองในอนาคต  
4. วัตถุประสงค ์
   4. 1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟงั พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย  

4. 2.เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาไทย  
4. 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จกัความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยมากข้ึน และนำความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  
4. 4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานของภาษาอังกฤษ  
4. 5. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในคาศัพท์ภาษาอังกฤษ  
4. 6. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง  
4. 7.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ   
 

5. เป้าหมาย 

  5.1 ด้านปริมาณ  
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 –มัธยมศึกษาปีที่ 3  อ่านและเขียนคาภาษาไทย ได้ถูกต้อง  
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 -มัธยมศึกษาปทีี่ 3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาและความหมายของคำใน
ภาษาอังกฤษ  
5.2  ด้านคณุภาพ  
- นักเรียนร้อยละ 70 อ่านคล่องเขียนคล่อง  
- นักเรียนร้อยละ 70 มทีักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
-  นักเรียนร้อยละ 70 อ่านและเขียนคาในภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง  



6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤษภาคม   2564  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤษภาคม   2564  ฝ่ายวิชาการ 
3. ดำเนินการตามกจิกรรม 
- จัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคา  
- จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ 

พฤษภาคม 2564-
มีนาคม 2565 
 

1,000 น.ส.ปิ่นนภา อุทธา  
 

4. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ มีนาคม 2565  น.ส.ปิ่นนภา อุทธา 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤษภาคม 2564 -  30 มีนาคม 2565 
8. งบประมาณ 1,000  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
10. ระดับความสำเร็จ   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. สังเกตการอ่านหนังสือของนกัเรียน  
2. ตรวจบันทึกการเขียน  

1.สอบถามความพงึพอใจ  
2.จากการประเมินโครงการ  
3. สังเกตการณ์ทำกจิกรรม  

1.แบบสอบถามความพงึ
พอใจ  
2.แบบประเมินโครงการ  
3. แบบสังเกตการณ์ 

 
 
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 –มัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านและเขียนคาภาษาไทย ได้ถูกต้องมากขึ้น  
และ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำและความหมายของคำในภาษาอังกฤษ มากขึ้น 
 
 
      ลงช่ือ ................ ...... .........................ผู้เสนอโครงการ 
               ( น.ส.ปิ่นนภา  อุทธา) 

 
              

ลงช่ือ ......... ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ  (ปฐมวัย/ข้ันพื้นฐาน) 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วม 

สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ 

2.  ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศ 
3.  หลักการและเหตุผล 

 จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2545)ทำให้โรงเรียนผู้มหีน้าที่
ในการจัดการศึกษา ต้องคำนึงถึงความร่วมมือกบัชุมชน  จัดการศึกษาสนองตอบความต้องการของผูเ้รียนและผู้ปกครอง  
ดังนั้นโรงเรียนจึงมีหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองในการทีจ่ะทำให้การจัดการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดกจิกรรมปจัฉิมนิเทศจึงเป็นโครงการสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนไดส้ร้างขวัญกำลงัใจและ
แนะแนวทางให้กับเด็กระดับอนบุาลปีที่ 2 ที่จะตอ่ช่วงช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 กับนกัเรียนที่จบการศึกษาระดบัช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่6 และระดบัการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3) ฝ่ายวิชาการจึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
4.  วัตถุประสงค ์

4.1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนะแนวทางในการศึกษาให้กบัเด็กและผูป้กครองในการเตรียมทีจ่ะต่อช่วง      
ช้ันประถมศึกษาปทีี่1 ต่อไป 
4.2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนะแนวทางในการศึกษาให้กบันักเรียนทีจ่บการศึกษาระดบัช้ันประถมศึกษา ปีที่ 
6 
4.3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนะแนวทางในการศึกษาให้กบันักเรียนทีจ่บการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่3) 
5.  เป้าหมาย 
  5.1   เชิงปริมาณ  เด็กระดบัอนบุาลที่ตอ่ช่วงช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  นกัเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
และระดบัการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3) ทุกคนได้รับการแนะแนวและปจัฉิมนิเทศ 
 5.2   เชิงคุณภาพ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.เตรียมกำหนดการปจัฉิมนิเทศ 
4.วางแผนจัดกจิกรรมปจัฉิมนิเทศ 
5.จัดหาวัสดุอปุกรณ์ 
6.มอบวุฒบิัตรให้กับนกัเรียนทีจ่บ
ช้ันป.6, ม.3 และอนุบาล2 
7.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน  2563 
มีนาคม  2564 
มีนาคม  2564 
มีนาคม  2564 
มีนาคม  2564 

 
มีนาคม  2564 

- 
- 
- 
- 

7,000 
- 

ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 

น.ส.มนทิรา  เจอืสุข 
ผู้บริหารและคณะครทูุกคน 
น.ส.มนทิรา  เจอืสุข 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ  พฤศจิกายน 2563- มีนาคม  2564 
8.  งบประมาณ  7,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายวิชาการ 
 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.    นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันและชุมชนมีความพงึพอใจต่อกจิกรรมใน
ระดับมากขึ้นไป  
2.  ผู้ปกครองนักเรียน/ผู้นำชุมชนในเขตบริการพอใจใน
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 

1.  สำรวจ/ตรวจรับ 
2.  ประเมินกิจกรรม 
3.  สำรวจและสังเกต 

1.ทะเบียนรบั 
2.แบบประเมิน 
3. แบบสำรวจ/บันทึก 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

11.1 เด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกกงุ  มีความพร้อมทีจ่ะเรียนในระดบัช่วงช้ันประถมศึกษาต่อไป 
11.2 นักเรียนทีจ่บช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 รู้จักตนเองสามารถเลือกแนวทางใน

การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
11.3 นักเรียนมีขวัญกำลังใจที่ดีในการเรียนตอ่ระดบัทีสู่งข้ึน 

 
 
     (ลงช่ือ).................. ......... ............................ผูเ้สนอโครงการ 
           (น.ส.มนทริา  เจือสุข) 
      
                                   
     (ลงช่ือ)............. ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  (1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน) 
   สนองมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
2.  ชื่อโครงการ  วันภาษาไทย 
3.  หลักการและเหตุผล 

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สบืต่อกันมายาวนานหลายยุค ประเทศไทยมีภาษาไทย
เป็นของตนเองมานานกว่า 700 ปี  ในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามบีทบาทมากข้ึน  ทำให้
ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีน้ีด้วย  ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปมกีารนำสำนวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยคำองักฤษคำ  ปัญหาเหล่าน้ีหากไมเ่รง่แก้ไข นับวัน
ภาษาไทยก็จะเสียหายมากยิ่งข้ึน  และทีส่ำคัญคนส่วนมากยงัไม่ทราบถึงทีม่าที่ไปของวันภาษาไทยแห่งชาติ  ดังนั้น
ผู้รบัผิดชอบโครงการจึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

4.  วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ  
2.    เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
3.  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนกัและมีจิตสำนึกที่ดีใน 
     ความเป็นไทย โดยรูจ้ักรกั และภูมิใจในความเป็นไทย 

5.  เป้าหมาย 
             1.  เชิงปริมาณ  นักเรียนจำนวน  15๙  คนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทย 
             2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีใน 
   ความเป็นไทย  รักและภูมิใจในความเป็นไทย 

6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.      จัดป้ายนิเทศ 
2.    ประกวดคัดลายมือ 

3.     แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเป็นกลุ่ม 

4.     ระบายสีภาพ 

 
ระหว่างวันที่  26-30
กรกฎาคม  2564 

 

2,000 นางจรรยวรรธน์ ครองปญัญากวี 
คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างวันที่  26-30  กรกฎาคม  2564 
8.  งบประมาณ  2,000 บาท   
๙.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 80  ของนักเรียนไดร้ับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบั
ประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทย  
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเห็นความสำคัญของวัน
ภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีใน 
ความเป็นไทย  และเข้าร่วมกิจกรรม 

1.  สังเกต 
2. สอบถาม  

1.  แบบประเมินผลโครงการ 

 



11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

       11.1  เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทย 

       11.2  นกัเรียนได้เห็นความสำคัญของวันภาษาไทย  มีความตระหนัก  และมจีิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย 

 
 

          (ลงช่ือ)................. ......................................ผูเ้สนอโครงการ 
         (นางจรรยวรรธน์  ครองปญัญากวี) 

          ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพเิศษ 
           
 
                              
     (ลงช่ือ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  (1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน) 
   สนองมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
2.  ชื่อโครงการ  วันสุนทรภู่ 
3.  หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการวันสุนทรภู่ข้ึนทุกปี เพื่อใหส้อดคล้องกบัการปฏิรปูทางการศึกษาที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์  มีความรู้คู่
คุณธรรม  โดยนำกจิกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันระลึกถงึท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย  ซึ่ง
องค์การยเูนสโก ยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก  ดังนั้นผูร้ับผดิชอบโครงการจึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 

4.  วัตถุประสงค ์

      1.  เพื่อน้อมรำลกึถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก รวมทั้งกวีคนอื่น ๆ 

 2.  เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนกัในความสำคัญของภาษาไทย  และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 

5.  เป้าหมาย 
             1.  เชิงปริมาณ  นักเรียนจำนวน  15๙  คนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญของสุนทรภู่ 
             2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญของสุนทรภู่  มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีใน 
   ความเป็นไทย  รักและภูมิใจในความเป็นไทย 

6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.      จัดป้ายนิเทศ 
2.    ประกวดเรียงความ 

3.     แข่งขันตอบปัญหาเป็นกลุม่ 

4.     วาดภาพระบายส ี

 
ระหว่างวันที่  21-25  

มิถุนายน  2564 
 

 
2000 

นางจรรยวรรธน์ ครองปญัญากวี 
คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างวันที่  21-25  มิถุนายน  2564 
8.  งบประมาณ  2000  บาท   
๙.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 80  ของนักเรียนไดร้ับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบั
ประวัติ  ความสำคัญของสุนทรภู่  
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเห็นความสำคัญของ 
สุนทรภู่  มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีใน 
ความเป็นไทย  และเข้าร่วมกิจกรรม 

1.  สังเกต 
2. สอบถาม  

1.  แบบประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 



11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

       11.1  เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของสุนทรภู่ 

       11.2  นกัเรียนได้เห็นความสำคัญของสุนทรภู่  มีความตระหนัก  และมจีิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย 

 
 

          (ลงช่ือ).......................................................ผูเ้สนอโครงการ 
         (นางจรรยวรรธน์  ครองปญัญากวี) 

                  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 
             
     (ลงช่ือ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพผู้เรียน 
   สนองมาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. ชื่อโครงการ  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บูรณาการทางคณิตศาสตร์ 
3.  หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มี
จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ ดี  มีความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความ
สนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน้นการแสดงออกของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ความสามารถที่พึงประสงค์  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   

จากการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังต้อง
มีวัสดุอุปกรณ์จำเป็นในการดำเนินงานประจำและยังต้องมีส่วนที่พัฒนาขึ้นอีก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงเสนอโครงการนี้ข้ึนมา 

เนื่องจากวันที่  18  สิงหาคมของทกุปเีป็น “วันวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ”เพือ่น้อมรำลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดพระเกียรติของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงคำนวณการเกิดสรุิยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ  จงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่   18   สิงหาคม  2411  โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว  ซึ่งเป็นการพสิูจนผ์ลการ
ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรท์ี่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้และนันทนาการต่างๆ 

และจากการจัดกิจกรรมทีผ่่านมาพบว่านักเรียนให้ความสนใจและอยากให้มกีิจกรรมดังกล่าวมีการจัดข้ึนอกีกลุม่
สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมจงึจัดโครงการวันวิทยาศาสตรเ์พื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และวิชาต่างๆ   พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  ทำให้นกัเรียนมเีจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง  
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1  เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ 
4.2 เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ 
4.3 เพื่อให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กบัการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร ์
4.4 เพื่อฝกึให้นักเรียนไดร้่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมเีหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

5 เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ 
5.1.1  ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถของ 

นักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
       5.1.2 ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

 
5.2 เชิงคุณภาพ 

       5.2.1 นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รบัความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 



        5.2.2 นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร ์
 
6.วิธีดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมช้ีแจง พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
2.จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
3.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
4.ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน 
ความสามารถของนกัเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
    - แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

 
ส.ค..2564 
 
ส.ค..2564 

 
1,000 
 
1,000 

ครูอมรรัตน์  ครูธันยาภรณ์
และคณะกรรมการ  
ครูอมรรัตน์ ครูธันยาภรณ์
และคณะกรรมการ 

5. สรุปผล/ติดตามผล การดำเนนิงาน มี.ค.2564 - ครูอมรรัตน์ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.2564 - ครูอมรรัตน์ 

 
7.ระยะเวลาในการดำเนินงาน   1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
8.งบประมาณ   2,000 บาท 
9.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่าย
วิชาการ  โรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
10.ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
10.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดง
ความรู้และผลงาน ความสามารถของนกัเรียน ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

สังเกตการเข้าร่วมกจิกรรม แบบสงัเกตเข้าร่วมกิจกรรม 

10.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
 

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ใบลงทะเบียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ 

 
11.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
11.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนกัเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
11.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 

 
 
 



12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
12.1  นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
12.2   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และการเรียนคณิตศาสตร์ 
12.3   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สูงข้ึน 
 
 
ลงช่ือ…………………………….ผูเ้สนอโครงการ       ลงช่ือ……………………………ผูเ้สนอโครงการ 
     ( นางอมรรัตน์ ปุริตงัสันโต )                           (นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง ) 
  ตำแหน่งหัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์       ตำแหน่งหัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศาสตร์           

 
 

ลงช่ือ……………………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                     (นางกรุณา ยินดี ) 
                         หัวหน้างานบรหิารวิชาการ 
                                                    

ลงช่ือ……………………………ผู้อนมุัติบโครงการ 
                                             (นางสาวก็จกาญจน์ จมุพลมา ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุม่สาระคณิตศาสตร ์
3.  หลักการและเหตุผล 
 

 เนื่องด้วยผลการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในบางสาระการเรียนรู้  ยังมีผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับต่ำ ยังมผีลการทดสอบอยู่ในระดับไมเ่ป็นที่น่าพอใจ นกัเรียนบางกลุ่มยงัขาดทักษะในการจัดทำข้อสอบ ครูยังขาด
สื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจดุมุ่งหมาย เพื่อให้ครูได้มีสือ่ อุปกรณ์ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน นักเรียนไดเ้รียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อ อุปกรณ์ที่เป็นเครือ่งมอืในการเร้าความสนใจให้ใฝ่เรียนใฝรู่้ 
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพฒันาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ข้ึน  
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   4.1 เพื่อให้ครผูู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่านมีสือ่ประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที ่
         หลากหลาย 
   4.2 นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว และมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ได้รับการพฒันา 
        สูงข้ึน 
5.เป้าหมาย 
    5.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง ร้อยละ 100 ได้เลือกใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง 
          กับแผนการจัดการเรียนรู ้
    5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของทางโรงเรียนได้รบัการพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ที่ได้ 
         มาตรฐาน  
6.วิธีดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมช้ีแจง พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
2.จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
3.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
4.ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
    - จัดแข่งขันคณิตคิดเร็ว การแข่งขันการต่อ
สมการ การแข่งขันเกมซโูดก ุ

 
ธ.ค.2563 
 
ก.พ.2564 

 
1,000 
 
1,000 

ครูธันยาภรณ์และ 
คณะกรรมการ  
ครูธันยาภรณ์และ 
คณะกรรมการ 

กิจกรรม ช่วงเวลาในการ
ดำเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. สรุปผล/ติดตามผล การดำเนนิงาน มี.ค.2564 - ครูธันยาภรณ์ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน มี.ค.2564 - ครูธันยาภรณ์ 

 
7.ระยะเวลาในการดำเนินงาน   1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 
8.งบประมาณ   2,000 บาท 
9.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 



10.ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล 
เครื่องมือ 

1.ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
มีสื่อประกอบจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย  
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียน
บ้านโคกกุง สูงข้ึน 

1.สังเกต 
2.การสอบถาม 
3.การตรวจสอบรอ่งรอย/
หลักฐาน การดำเนินงาน 

1.แบบสอบถาม 
2.เอกสารการจัดซื้อ 
3.ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุทกุคน ได้รับการพัฒนาทางดา้นการคิดคำนวณ 

2.ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์มีสือ่ประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย  
3.นักเรียนไดฝ้ึกฝนตนเองเพื่อเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ และการทดสอบในระดับต่างๆ 

 
 

(ลงช่ือ)…………… ………………..……………………..ผูเ้สนอโครงการ 
(นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง) 

 
 

 
(ลงช่ือ)……… ………………………………………..ผู้อนุมัตโิครงการ 

        (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

2. ชื่อโครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ  ( NT ) 
3. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2545  หมวดที่ 
4 แนวทางจัดการศึกษามาตราที่22 การจัดการศึกษาต้องยดึหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญทีสุ่ดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา 
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  และสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4 มีจุดเน้นคือผลการ
ทดสอบทดสอบระดับชาติ ( NT)  ของช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  ต้องเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีการศึกษา 2559  ผู้เรียนควร
ได้รับการพัฒนาด้วยกจิกรรมที่หลากหลายทีส่่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในทกุกลุม่สาระการเรียนรูเ้พิ่มข้ึน โดยได้รบั
การวิเคราะห์ความสามรถและความรู้ของตนเองแตล่ะคน และได้รับการทบทวนความรูห้รือสอนเสริมและสอนซ่อมเสรมิ
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนือ่ง  จนผู้เรียนได้รบัการพัฒนาจนมผีลสัมฤทธ์ิ  เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม  พัฒนาในด้านความรู้และทักษะ
ที่จำเป็นตามหลักสูตรโดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพฒันาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์โดยจัดการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรด้วยกิจกรรมทีห่ลากหลายมีกจิกรรมเสริมเช่นการทำโครงงานในแตล่ะกลุ่มสาระการ แข่งขันทกัษะการทำ
แผนผังความคิดและการสอนซ่อมเสริมรวมทั้งการนำผลการประเมินการเรียนไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียนในแตล่ะคน 

ด้วยเหตุน้ีโรงเรียนบ้านโคกกุง ได้จัดทำพฒันาผลสัมฤทธ์ิการสอบระดับชาติ  ( NT ) เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
4. วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้สงูข้ึนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้   ในระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 

2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดบัชาติ NT  ของโรงเรียนให้สูงข้ึนร้อยละ3 ในปีการศึกษา 2562  ของการ
ทดสอบความสามารถด้านคำนวณ   ความสามารถด้านภาษา  และความสามารถด้านเหตุผล 

3. เพื่อจัดกจิกรรมเตรียมความพรอ้มนักเรียนกอ่นการทดสอบระดบัชาติ( NT ) ในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 
 
5. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 

                 2.นักเรียนในระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รบัการสอนเสริมตลอดปีการศึกษา 
                  3. ครูมีข้อสอบทมีีคุณภาพเพื่อใช้ในการยกผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ( NT )การทดสอบ
ความสามารถด้านคำนวณ   ความสามารถด้านภาษา  และความสามารถด้านเหตุผลให้แก่นกัเรียนทุกคน 
เป้าหมายเชิงคณุภาพ  1. นักเรียนทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากเดิมอย่างนอ้ยร้อยละ 5 

                  2. นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ได้รับการสอนเสริมตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



6.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ/ขอ
อนุมัติโครงการ 

พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายงานวิชาการ 

2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายงานวิชาการ 
3.จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ สำหรบั
ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤศจิกายน2563-
กันยายน 2564 

2,000 นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 
และคณะ 

4.ดำเนินงานตามโครงการ 
 

ตลอดปงีบประมาณ  นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 
และคณะ 

5.ประเมินผลโครงการ/รายงานผล
โครงการ 

สิ้นปีการศึกษา  นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปงีบประมาณ 2564 
8. งบประมาณ    2,000 บาท  
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ 
10. ระดับความสำเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึนจากเดิมอย่างน้อยร้อย
ละ 5 

2. 2.ครูมีเครื่องมือสำหรบัประเมิน
คุณภาพผู้เรียนครบเดก็ทุกคน 

3. 3. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 ได้รับการสอนเสริมทกุคน 
 

-  ประเมินผลงาน 
 
 
- แบบทดสอบ 
 
-สำรวจ ประเมิน สังเกต 
 

- แบบประเมินผลงาน 
 
 
- แบบบันทึกข้อมลู แบบสังเกต 
 
-แบบสำรวจ แบบประเมิน แบบ
สังเกต 
 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ได้รับบริการการสอนเสริมและมีแบบทดสอบระดับชาติ ( NT) ครบทุก
คน 
3. นักเรียนได้รบัผลการทดสอบระดับชาติ ( NT) สงูข้ึน 

       
           

ลงช่ือ............. ...... ..........................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโต ) 

 

 
     ลงช่ือ........ ..................................ผู้อนมุัติโครงการ 

     ( นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 



1. แผนงานวิชาการ  สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ 

 

2. ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลเทียบโอนผลการเรียน 
 
3. หลักการและเหตุผล 

 เอกสารทางการศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีเอกสารที่เกี่ยวกับงานทะเบียน ดังนี้ ปพ.1  ปพ.2 และ ปพ.3  เพื่อความสะดวก ทำงานอย่าง
คล่องตัว ประหยัดเวลา มีความแม่นยำสูง การจัดทำเอกสารเป็นระบบ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และแสดงให้เห็นศักยภาพ
ในการพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยี จึงใช้โปรแกรมระบบบรหิารจัดการสถานศึกษา (Schoolmiss) ในการจัดทำ
เอกสารการศึกษา ปพ.1  ปพ.2  และ ปพ.3  การพฒันางานจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพจะต้องมี
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทีท่ันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาและสามารถปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ โรงเรียนจงึไดดำเนินการเขียนโครงการพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ข้ึนมา
เพื่อความถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

4. วัตถุประสงค ์
1.เพื่อใหม้ีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องตามสภาพการเรียนรู้ในปจัจุบัน 
2.เพื่อใหก้ารจัดทำข้อมลูเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความถูกต้องตามระบบ คลอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการ
ใช้งาน 
3.เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
4.เพื่อใหผู้้บริการแก่ผูม้าติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวก และทันตามเวลาทีก่ำหนด 
 
5. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  1.  มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องตามสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

                 2.มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความถูกต้องตามระบบ คลอบคลมุ มีความทันสมัยและ
ทันต่อการใช้งาน 
               3. มีการออกเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทนัตามเวลาทีก่ำหนด 
เป้าหมายเชิงคณุภาพ  1. สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ 

                  2. ผู้รับบริการและผูท้ี่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ/ขอ
อนุมัติโครงการ 

พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายงานวิชาการ 

2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายงานวิชาการ 
3.จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ สำหรบั
ดำเนินงานตามโครงการ 

พฤศจิกายน 2563-
30กันยายน 2564 

 นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 
และคณะ 

4.ดำเนินงานตามโครงการ 
 

พฤศจิกายน 2563-
30กันยายน 2564 

3,500 นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 
และคณะ 

5.ประเมินผลโครงการ/รายงานผล
โครงการ 

30 กันยายน 2564  นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ    3,500 บาท  
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ  
10. ระดับความสำเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
5. 1. พัฒนาระบบงานทะเบียนและ

วัดผลประเมินผลพฒันาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2. ออกเอกสารการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้อง และได้
มาตรฐาน 
3.ผู้รบับริการและผู้ทีเ่กี่ยวข้องเกิด
ความพึงพอใจในการบริการ 

-  ประเมินผลงาน 
 
 
-สำรวจ ประเมิน สังเกต 
 
 
-สำรวจ ประเมิน สังเกต 

- แบบประเมินผลงาน 
 
 
-แบบสำรวจ แบบประเมิน แบบ
สังเกต 
 
-แบบสำรวจ แบบประเมิน แบบ
สังเกต 
 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.ออกเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
2.ผู้รบับริการร้อยละ 90 มีความพึงพอใจตอ่การบรกิาร 
3.ดำเดินการจัดทำเอกสาร ปพ.1  ปพ.2 และ ปพ.3และสง่ข้อมูลเอกสารตามกำหนดเวลา 

       
 

ลงช่ือ.............. ..... ..........................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโต ) 

 
 

     ลงช่ือ.......... ................................ผู้อนมุัติโครงการ 
   ( นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 



1.  แผนงานวิชาการ มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน   
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
และข้อที่ 2. พฒันาคณุภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.  ชื่อโครงการ   พัฒนาความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
              จากข้อมูลการประเมินผลการอ่าน  การเขียน  ของโรงเรียนบ้านโคกกุงทราบว่ามีนกัเรียนที่ยังไมผ่่าน
เกณฑ์การประเมินเป็นจำนวนมากไม่ถงึร้อยละ 50  ของนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งการอ่าน  การเขียน ถือเป็นกจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ หากนกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน และการสื่อสารที่ดกี็
จะทำใหก้ารเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ประสบผลสำเรจ็ไปด้วย  ดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกกุงจึงมีความจำเป็นที่
ต้องพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสือ่สารและการคิดคำนวณให้กับนักเรียนทกุคน 

4.  วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสือ่สารและการคิดคำนวณ 
2.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมวิีจารณญาณ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     และแก้ปัญหา 
3.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.  เป้าหมาย 
5.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
5.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนร้อยละ 80  มีผลการประเมินการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและ 
                       การคิดคำนวณผ่านตามเกณฑ์  ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม 
                       สาระการเรียนรูห้ลักเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2564  ผู้บริหาร 
2.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2564  ผู้บริหาร 
3.  สำรวจสื่อ อปุกรณ์การเรียนการสอน 1-15 มิ.ย. 2564  วิชาการ 
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พ.ค. 64 -มี.ค. 65 1,000 ครูประจำช้ัน 
5.  จัดกิจกรรมแข่งขันการอ่าน การเขียน เนื่อง
ในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันรักษ์
ภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ 
ฯลฯ 

ส.ค. 64- พ.ค. 65  วิชาการ 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.  จัดนิทรรศการแสดงผลงาน/มอบรางวัล มี.ค. 65  วิชาการ 
7.  นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน มี.ค. 65  ผู้บริหาร 
8.  ประเมินผลและสรปุรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 65  วิชาการ 

9.  นำผลการประเมินมาปรบัปรุงพัฒนา มี.ค. 65  วิชาการ 
 



7.  ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 
8.  งบประมาณ  1,000  บาท 
9.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายวิชาการ 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการอ่านผ่าน
เกณฑ ์

ทดสอบ แบบทดสอบการอ่าน 

2.  นักเรียนร้อยละ 80   มีความสามารถในการเขียน
ผ่านตามเกณฑ ์

ทดสอบ แบบทดสอบการเขียน 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม่สาระการเรียนรูห้ลกั
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5 

 
แบบทดสอบระดบัชาติ 

NT/O-NET 
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

11.1  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
11.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม่สาระการเรียนรูห้ลกัเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

 
ลงช่ือ............. ...... ........................ผูเ้สนอโครงการ 
          ( นางสายพิน   ของเลิศ) 

 
                                                       

ลงช่ือ........ .................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวเก็จกาญจน์   จุมพลมา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน   
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
และข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.  ชื่อโครงการ  คนเก่งคนดีศรโีคกกุง 
3.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านโคกกงุได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย  ให้นักเรียนได้เรียนรูอ้ย่างมีความสุข  ให้
นักเรียนเป็นคนเก่ง ให้นักเรียนเป็นคนดีของพ่อแม่  และของครู  ในปีการศึกษาหนึง่ ๆ โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนทีม่ี
ผลการสอบ  NT  และ  O-net  สงูสุด  3  ลำดับแรก  เป็นคนเก่งและคนดี  เริ่มตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปทีี่  3  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้องเรียนละ  3  คน  จำนวน  9 คน  เพื่อรับมอบรางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณ  และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นกัเรียนคนอื่นๆ  ต่อไป  จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
4.  วัตถุประสงค ์
            1.  เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่เป็นคนเก่งคนดีของโรงเรียน 
            2.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมุ่งมั่นในการเรียนและการตระหนักถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
5.  เป้าหมาย 
             1.  เชิงปริมาณ  ได้นักเรียนที่เป็นคนเก่งคนดีของโรงเรียน  จำนวน  9  คน 
             2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นในการเรียนและตระหนักถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์เพื่อมอบรางวัล
ให้กับนักเรียนที่มผีลการสอบNT,Onet 
สูงสุดสามอันดับแรก 
4.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน  2563 
มีนาคม-พฤษภาคม 

2564 
 

กันยายน 2564 

- 
- 

6,000 
 
 
- 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

 
 

นางสายพิน  ของเลิศ 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
8.  งบประมาณ  6,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  ได้นักเรียนที่เป็นคนเก่งคนดีของโรงเรียน  จำนวน  
     9  คน 
2.  นักเรียนทุกคนมุง่มั่นในการเรียนและตระหนักถึง 
     การใฝ่รู้ใฝเ่รียน 

1.  สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ดูผลการสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน 
จากสมศ. 

1.แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งช้ีตามสำเรจ็รายมาตรฐาน 
3. ประกาศผลการสอบของ  สมศ. 
 

 
 



11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
   11.1  ไดน้ักเรียนที่เป็นคนเก่งคนดีของโรงเรียน  จำนวน  9  คน 
   11.2  นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นในการเรียนและตระหนักถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 
 

ลงช่ือ............ ... ............................ผูเ้สนอโครงการ 
          ( นางสายพิน   ของเลิศ) 

 
                                                    

ลงช่ือ......... ................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวเก็จกาญจน์   จุมพลมา) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
   สนองมาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขัน และข้อที่ 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

   สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีออนไลน์เพ่ือการสอนเสริม  
3. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามบีทบาทต่อสงัคมมนุษยท์ุกด้าน สังคมสมัยใหมจ่ำที่
จะต้องพึง่พา ICT เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สังคมใดมีบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน ICT ยิ่งมาก ก็ย่อมมี
โอกาสพฒันาได้อย่างรวดเร็ว พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ให้จัดการศึกษาที่ยึดผูเ้รยีน
เป็นสำคัญ ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสถานศึกษาจะต้องพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศักยภาพและจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถบูรณาการใหส้อดคล้องกบัชีวิตจริง ส่งเสริมใหผู้้เรียน
ใช้ ICT เป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจงึจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถนำ ICT มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล. 
4. วัตถุประสงค ์
   4.1 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เพิม่เติมจากสื่อเทคโนโลยนีอกเวลาเรียน 

4.2 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนที่เรียนในหอ้งเรียนไมเ่ข้าใจ 
4.3 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้สือ่เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการสอนเสริม 

5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3  
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - นักเรียนมีทักษะการใช้ ICT 
  - นักเรียนนักเรียนมีความรู้ในวิชาที่เรียนเพิ่มข้ึน 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
กิจกรรมสำคญั 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ ธันวาคม 2563  ฝ่ายวิชาการ 
3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปงีบประมาณ 64 1,000 นางพนิดา  ธงจันทร ์
4.ประเมินผล/รายงานผล กันยายน 2564  นางพนิดา ธงจันทร ์

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564 
8. งบประมาณ   1,000  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
 
 



10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุงมทีักษะการ
ใช้ ICT 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

2.  นักเรียนนำความรู้ด้านICT ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถแข่งขันได ้

สังเกต แบบสงัเกต 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุมีความรู้ ทกัษะในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ 
สามารถไปแข่งขันกับต่างโรงเรียนและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 
 

ลงช่ือ ......... ............. .........................ผูเ้สนอโครงการ 
             ( นางพนิดา  ธงจันทร์ ) 

 
 

ลงช่ือ .............................................ผู้อนมุัติโครงการ 
      (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานวิชาการ สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
   สนองมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ Merry Christmas  
3.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้ง
ทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนสูงข้ึน และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ดังนั้นการจัด มีกิจกรรม ประเพณีที่ส่งเสริมผู้เรียนใหรู้้จกัประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของ
ต่างประเทศ จะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เ ด็กและเยาวชน อีกทั้งการ
เรียนรู ้ ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื ่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู ้ กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝึกฝนด้านการ
ใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 
 โรงเรียนบ้านโคกกุง ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้พิจารณาจัดโครงการ
พัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ข้ึน เพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลงในกิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีในโครงการ 
4.  วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูป้ระเพณีและวัฒนธรรมในวันครสิต์มาส 
2.  เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรูจ้ากการจัดกจิกรรม 
3.  เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในโครงการ 
4.  เพื่อให้นักเรียนทสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
5.  เพื่อเป็นการสบืสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทัง้ของไทยและตะวันตก 
6.  เพื่อเช่ือมความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน 

5.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

- นักเรียนและครทูุกคน เข้าร่วมกจิกรรม 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านโครงกุง ได้มสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรม และการแสดงบนเวทีต่าง ๆ ใน

เทศกาลวันสำคัญบรูณาการ ร้อยละ 95  
 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและครู  เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกกุง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีต่างๆใน

เทศกาลวันสำคัญบรูณาการ    
 
 
 
 
 



6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
พ.ย.-ธ.ค. 63 จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์การเตรียม

กิจกรรม 
1,500 นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์  

25 ธ.ค. 63 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ - นางสาวปิ่นนภา อุทธา 
นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์ 

 

ม.ค. 64 สรปุประเมินผล - นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์  
 รวม 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
8.  งบประมาณ    1,500  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายวิชาการ 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนมีทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารสรปุรายงาน 

     2.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา สำรวจความพงึพอใจใจการ
เข้าร่วมกจิกรรม 

เอกสารสรปุรายงาน 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
       11.1  นักเรียนและผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ได้เรียนรูป้ระเพณี และวัฒนธรรมที่ถูกตอ้งเกิดค่านิยมที่ดี 

   11.2  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้านนันทนาการและมีความมั่นใจ 
   11.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   11.4  นักเรียนได้รับการสง่เสรมิทางด้านทกัษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก 
   11.5  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 

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

        (นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์) 
       พนักงานราชการ 
                                                            
                                                       
    (ลงช่ือ)............................. ...........................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

โครงการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารงบประมาณ   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบรหิารจัด
การศึกษา 

2. ชื่อโครงการ      จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและสรปุรายงานโครงการ   
3. หลักการและเหตุผล 
             การจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีของโรงเรียนมคีวามสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นแนวทางการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการดำเนินการจดัทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีของโรงเรียน จะต้องอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบในการดำเนินงาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายการบรหิารจัด
การศึกษาของ สพฐ. เกณฑ์และตัวบ่งช้ีของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน ของหน่วยงาน/
ฝ่าย โดยใช้ SWOT ผลจากการสรุปประเมินผลการดำเนิน งาน /โครงการ ของปีทีผ่่านมา และในการในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนใช้หลักการดำเนินงานแบบการมสี่วนร่วมของบุคลากร โดยการ
นำเสนอโครงการของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงาน กลุม่สาระฯ และฝ่าย ดังนั้นแผนและงบประมาณ จึงเห็นความ
จำเป็นที่จะต้องมกีารดำเนินโครงการดงักล่าว 
4. วัตถุประสงค ์
   4.1 เพื่อเป็นการวางแผนในการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2564 
     4.2 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - ผู้บริหาร ครู นักเรียนส่วนร่วมในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - โรงเรียนมีการบรหิารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ  พฤศจิกายน 2563  นางพนิดา ธงจันทร ์
3. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 

พฤศจิกายน 2563 
 

2,800 
 
 

นางพนิดา ธงจันทร ์

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การ 

ธันวาคม 2563  การเงินและพัสด ุ

5.ประเมินผลรายงานผล กันยายน 2564  นางพนิดา ธงจันทร ์
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564 
8. งบประมาณ   2,800  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ 
 



10. ระดับความสำเร็จ   
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 โรงเรียนมกีารบรหิารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบถูกต้อง โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้โรงเรียน
เป็นโรงเรียนทีม่ีคุณภาพ 
 
 

ลงช่ือ ............. .... ..............................ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางพนิดา  ธงจันทร์ ) 

 
 

ลงช่ือ ...... .......................................ผู้อนมุัติโครงการ 
     (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานบริหารงบประมาณ  สนองมาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความ

มั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบบรหิารการเงินและบญัชี 
3.  หลักการและเหตุผล 
 

 ภารกิจของโรงเรียนในปัจจุบันคือ งานหลัก 4 งาน ซึ่งจะเปน็ตัวขับเคลื่อนใหโ้รงเรียนได้ดำเนินไปข้างหน้า 
ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินงาน และจัดการสนบัสนุนในการจดั
การศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา งานการเงินและบัญชี เป็นงานหนึง่ที่มีความสำคัญ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของทางโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน จำเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพัฒนางานการเงินและบญัชีให้
เป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได้ และสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรได้ทันเวลา  
 
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   4.1 เพื่อให้งานการเงินและบัญชี ของโรงเรียน ปฏิบัตไิด้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า 
        ด้วยการเงิน บญัชี  
   4.2 เพื่อให้งานการเงิน บัญชี เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
 
5.เป้าหมาย 
    5.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับบรกิารทางด้านการเงินและบัญชีทีส่ะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
    5.2 โรงเรียนมรีะบบงานการเงินและบญัชีที่ได้มาตรฐาน 
 
6.วิธีดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมช้ีแจง พ.ย.2563 - คณะกรรมการการเงิน 
2.จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ พ.ย.2563 - คณะกรรมการการเงิน 
3.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พ.ย.2563 - คณะกรรมการการเงิน 
4.ดำเนินงานตามโครงการ 
    - จัดซื้อเอกสารเกี่ยวกบังานการเงินบญัชี 
    - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  

 
ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
6,000 

ครูธันยาภรณ์และ 
คณะกรรมการ งาน
การเงินฯ 

5. สรุปผล/ติดตามผล การดำเนนิงาน ก.ย.2564 - ครูธันยาภรณ์ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.2564 - ครูธันยาภรณ์ 

 
7.ระยะเวลาในการดำเนินงาน   1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 
8.งบประมาณ   6,000 บาท 
9.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานการเงินและบญัชี ฝ่ายบรหิารงบประมาณ โรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 



10.ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล 
เครื่องมือ 

1.ครูผู้ปฏิบัติหน้าทีง่านด้าน
การเงินและบัญชี ได้รับการ
พัฒนางานที่ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนบ้านโคกกงุมี
ระบบงานการเงินและบัญชีที่ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1.สังเกต 
2.การสอบถาม 
3.การตรวจสอบรอ่งรอย/
หลักฐาน การดำเนินงาน 

1.แบบสอบถาม 
2.เอกสารการจัดซื้อ 
3.ภาพถ่าย 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.โรงเรียนบ้านโคกกงุ มีระบบงานการเงินและบญัชีที่ได้มาตรฐาน  

2. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัตงิานเพียงพอ เหมาะสม 
 
 

  (ลงช่ือ)……………… ……… ……..……………………..ผูเ้สนอโครงการ 
                        (นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง) 

 
 
 

   (ลงช่ือ)………… …………………………………….. ผู้อนมุัติโครงการ 
           (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารงบประมาณ  สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
     สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

2.  โครงการ    พัฒนาระบบบรหิารพัสดุและสินทรพัย ์
 
3.  หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนบ้านโคกกงุ ได้จัดการศึกษาทัง้ 3 ระดบั มีนักเรียนจำนวนมาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ
บรหิารงานฝ่ายต่าง ๆ โดยจัดทาเป็นแผนงานและโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมกีารจัดซื้อ – จัดจ้าง ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบสานักนำยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพยเ์ป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน การวางแผนใช้อาคารเรียน พสัดุ ครุภัณฑ์ ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดจีะส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาใหม้ีประสทิธิภาพ จึงจัดทาโครงการนี้ข้ึน  
 
4. วัตถุประสงค ์

   4.1 เพื่อให้งานพสัดุและสินทรัพย์ ของโรงเรียนดาเนินตามระเบียบสานักนำยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ  
4.2. เพื่อให้งานพัสดุและสินทรัพยม์ีระบบเป็น ปจัจุบัน เอือ้ต่อการจัด กจิกรรมการเรียนการสอน   

5. เป้าหมาย 

  5.1 เชิงปริมาณ 
- จัดซื้อวัสดุและอปุกรณ์ เพือ่ใช้ในการจัดทาข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์  
5.2 เชิงคุณภาพ  
- พัฒนาระบบการบรหิารงานพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้ถูกต้องและ มีมาตรฐานตามระเบียบสานัก   
นายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2561 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

3. ดำเนินการตามกจิกรรม  
- จัดซื้อวัสดุและอปุกรณ์  
- ปรับปรุงระบบบญัชีพัสดุ ครุภัณฑ์  
- จัดเก็บและควบคุมการเบกิ-จ่าย  
-ประเมินราคาสินทรพัย์และรายงานผล  

พฤศจิกายน 2563-
กันยายน 2564 
 

6,000 น.ส.ปิ่นนภา อุทธา  
 

4. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ กันยายน 2564  น.ส.ปิ่นนภา อุทธา  
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564 
8. งบประมาณ   6,000  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
 
 



10. ระดับความสำเร็จ   
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. การบันทกึ/จัดเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลกัฐาน
งานพัสดุและสินทรัพยเ์ป็นปัจจุบัน  
2. ระบบงานพัสดุ-สินทรัพยม์ีมาตรฐานและ
ถูกต้องตรวจสอบได้  
 

1. สังเกต  
2. ตรวจสอบ/ประเมิน  
 

1. แบบสงัเกต 
2. แบบประเมิน 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

-  มีการพัฒนาระบบการบริหารงานพสัดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้ถูกต้องและ มีมาตรฐานตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2561        

 
 

ลงช่ือ ............... ........ ........................ผู้เสนอโครงการ 
          ( น.ส.ปิ่นนภา อุทธา ) 
      

 
                                                   

ลงช่ือ ............ ...................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานบริหารงบประมาณ สนองมาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในโรงเรยีน 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 

 ภารกิจของโรงเรียนในปัจจุบันคือ งานหลัก 4 งาน ซึ่งจะเปน็ตัวขับเคลื่อนใหโ้รงเรียนได้ดำเนินไปข้างหน้า 
ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินงาน และจัดการสนบัสนุนในการจดั
การศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา งานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในโรงเรียน เป็นอีกงาน
หนึ่งทีม่ีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายของทางโรงเรยีน โรงเรียนที่มรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสิทธิภาพ 
ย่อมสง่ผลต่อการบริหาร จัดการ โรงเรียนที่มีประสิทธิผล มรีะบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามเกณฑ์
การประเมิน การตรวจสอบ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   4.1 เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐาน  
   4.2 เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงานการเงินทีส่อดคลอ้งตามแผนปฏิบัติการ และได้มาตรฐาน 
 
5.เป้าหมาย 
    5.1 โรงเรียนมรีะบบการบริหารงานควบคุมภายทัง้ 4 ฝ่าย ครบ 100 % 
    5.2 โรงเรียนผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด  
 
6.วิธีดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมช้ีแจง พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
2.จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
3.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
4.ดำเนินงานตามโครงการ 
    - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินงาน 
    - ดำเนินงานตามแผนงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ
2564 

 
1,957 

ครูธันยาภรณ์และ 
คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

5. สรุปผล/ติดตามผล การดำเนนิงาน ก.ย.2564 - ครูธันยาภรณ์ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.2564 - ครูธันยาภรณ์ 

 
7.ระยะเวลาในการดำเนินงาน   1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 
8.งบประมาณ   1,957 บาท 
9.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานการเงินและบญัชี ฝ่ายบรหิารงบประมาณ โรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 



10.ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล 
เครื่องมือ 

1.คณะครู มีแผนงาน และ
ดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปงีบประมาณ 2564 ครบ
ทุกงาน/โครงการ 
2.โรงเรียนบ้านโคกกงุมี
ระบบงานควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในที่ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

1.สังเกต 
2.การสอบถาม 
3.การตรวจสอบรอ่งรอย/
หลักฐาน การดำเนินงาน 

1.แบบสอบถาม 
2.เอกสารการจัดซื้อ 
3.ภาพถ่าย 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.โรงเรียนบ้านโคกกงุ มีระบบงานควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน  

2. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการสำหรบัดำเนินงานรองรบัการตรวจสอบภายในครบถ้วน  
 
 

(ลงช่ือ)……………… ………… …..……………………..ผูเ้สนอโครงการ 
                 (นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง) 

 
 
 

(ลงช่ือ)……………………… ………………………..ผู้อนุมัตโิครงการ 
       (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1.  แผนงานบริหารงานบุคคล สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 3. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
2.  ชื่อโครงการ   พัฒนาบุคลากร 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องอาศัยปัจจัยในการบรหิารจัดการทีส่นบัสนุนส่งเสริมใหง้านดำเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  
บุคลากรเป็นปจัจัยทีส่ำคัญยิง่ที่จะดำเนินงานเกิดการพฒันา การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ เป็นความจำเป็นของ
โรงเรียนที่ตอ้งดำเนินการอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนา
ตนเอง  พัฒนาวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้งานดำเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค ์
 4.1  เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง พฒันาวิชาชีพ 
          4.2  เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ความสามารถมทีักษะในการปฏิบัติงาน 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  16  คน  ได้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพ 
 5.2  เชิงคุณภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคน มีความรู้ความสามารถมีทกัษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม อบรม 
สัมมนา/ศึกษาดูงาน และพัฒนาวิชาชีพ 
4.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน  2563 
พฤษภาคม  2564 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
กันยายน 2564 

- 
- 

10,000 
 
- 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
ผู้บริหารโรงเรียน 

-นายชัยวัฒน์  อาษานอก 
-น.ส.มนทริา  เจือสุข 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  2563-กันยายน 2564 
8.  งบประมาณ  10,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  16  
คนมีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการพฒันา
ตนเอง พัฒนาวิชาชีพตามเป้าหมาย 
2.  ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทกุคนมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย 

1.  สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐาน 
การจัดกจิกรรม 

1.แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมอืเกบ็ข้อมลูการประเมิน
รายบุคคล รายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมอืประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 11.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน  16  คน  ได้เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพ 
 11.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ทุกคน มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัตงิาน  
 
 
 
   (ลงช่ือ)................. ......... .............................ผูเ้สนอโครงการ 
      (นายชัยวัฒน์  อาษานอก) 
    
         
                                   
   (ลงช่ือ).............. ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารงานบุคคล สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
2.  ชื่อโครงการ   สร้างขวัญและกำลังใจใหบุ้คลากร 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องอาศัยปัจจัยในการบรหิารจัดการทีส่นบัสนุนส่งเสริมใหง้านดำเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
บุคลากรเป็นปจัจัยทีส่ำคัญยิง่ที่จะทำใหง้านดำเนินการเกิดการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ เป็นความ
จำเป็นของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บคุลากรมีความรู้ ความสามารถ และสร้างจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้งานดำเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บุคลากรมีขวัญและกำลงัใจ มีความสุขกบั
การทำงาน 
           ในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง โดยเฉพาะการพัฒนาครูยุคใหม่สูม่ืออาชีพ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4  มีนโยบายที่จะต้องพฒันาบุคลากรในสงักัดใหม้ีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ดังนั้นทาง
โรงเรียนมองเห็นความสำคัญและตอบสนองนโยบาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสง่บุคลากรเข้าอบรมตามภาระงานและหน้าที่
จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค ์
 4.1  เพื่อให้ข้าราชการครมูีความรู้ ความสามารถมีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง พฒันาวิชาชีพ 

4.2  เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ ความสามรถมีขวัญและกำลังใจในการทำงานและทำงาน 
       อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  16  คน  มีความสามารถ มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพตามเป้าหมาย 
 5.2  เชิงคุณภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีความรู้ความสามารถมีขวัญและกำลังใจใน
การทำงาน และทำงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วม อบรม สัมมนา และพฒันาวิชาชีพ
ตามหน่วยงานหรือองค์กรจัดข้ึน 
4.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน  2563 
พฤษภาคม  2564 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
 

กันยายน 2564 

- 
- 

3,459 
 
 
- 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
ผู้บริหารโรงเรียน 

-นางฉวีวรรณ  เจริญสุข 
-นายชัยวัฒน์  อาษานอก 
-น.ส.มนทริา  เจือสุข 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  2563-กันยายน 2564 
8.  งบประมาณ  3,459  บาท   



9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  16  
คน มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาวิชาชีพตามเป้าหมาย 
2.  ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทกุคนมี
ความรู้ ความสามารถ มีขวัญและกำลงัใจในการทำงาน  
และทำงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.  สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐาน 
การจัดกจิกรรม 

1.แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมอืเกบ็ข้อมลูการประเมิน
รายบุคคล รายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมอืประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 11.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  16  คน  มีความรู้ ความสามารถมีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ 

11.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีความรู้ ความสามารถมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
และทำงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  
 
    (ลงช่ือ)............. .............. ............................ผูเ้สนอโครงการ 
       (น.ส.มนทริา  เจือสุข) 
          
 
          
    (ลงช่ือ)............ ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานบริหารงานบุคคล สนองมาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 3. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

2. ชื่อโครงการ   จัดบรกิารเบิก จ่ายสำหรบัการไปราชการของครูและบุคลากร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  หลักการและเหตุผล 
 

 การพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานนั้นการพฒันาบุคลากรมสี่วนสำคัญต่อการพฒันาดังกล่าว ครูและ
บุคลากรจะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีน่ั้น สว่นหนึ่งต้องอาศัยการสัง่สมประสบการณ์ และอีกส่วนหนึง่
ต้องอาศัยการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การที่ครูและบุคลากรในโรงเรียน จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยสติปัญญาและ
ความสามารถรอบด้านน้ัน เป็นสิง่ที่โรงเรียนจำเป็นต้องตระหนักเป็นอย่างยิง่ ดังนั้น การจัดให้ครูได้เข้ารับการอบรม เข้า
ร่วมสัมมนา เข้าร่วมประชุมปรกึษาหารอื จึงเป็นแนวทางที่จะทำให้ครเูป็นผู้ทีรู่้ทัน รูล้ึก และรู้จริง  โรงเรียนจงึได้
จัดบรกิารค่าพาหนะสำหรบัให้ครูเบิก จ่ายสำหรับไปราชการเพื่อการพัฒนาตนเอง และสง่ผลต่อการพัฒนานกัเรียนและ
โรงเรียนในโอกาสต่อไป 
 
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   4.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 
   4.2 เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองรอบด้าน 
 
5.เป้าหมาย 
    5.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง ร้อยละ 100 ได้รับบริการทางด้านค่าพาหนะสำหรับเบิก จ่ายไปราชการ
ครบถ้วน 
    5.2 โรงเรียนมบีุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้เกิดประสทิธิภาพ 
 
6.วิธีดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมช้ีแจง พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
2.จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
3.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
4.ดำเนินงานตามโครงการ 
    - เบิก จ่ายเงินงบประมาณสำหรับจ่ายเป็นค่า
ไปราชการของครูและบุคลากร 
 

 
ตลอด
ปีงบประมาณ
2564 

 
10,000 

 
ครูธันยาภรณ์และ 
คณะกรรมการ  

5. สรุปผล/ติดตามผล การดำเนนิงาน ก.ย.2564 - ครูธันยาภรณ์ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.2564 - ครูธันยาภรณ์ 

 
7.ระยะเวลาในการดำเนินงาน   1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 
8.งบประมาณ   10,000 บาท 



9.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร  โรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
10.ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
1.ครูได้รับบริการเกี่ยวกับการไป
ราชการทีส่ะดวก รวดเร็ว  
2.โรงเรียนบ้านโคกกงุมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.สังเกต 
2.การสอบถาม 
3.การตรวจสอบรอ่งรอย/
หลักฐาน การดำเนินงาน 

1.แบบสอบถาม 
2.เอกสารประกอบการเบิก จ่าย 
3.ภาพถ่าย 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.โรงเรียนบ้านโคกกงุ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และก้าวทันยุคสมัย แห่งการเปลี่ยนแปลง 

2. ครูได้รับการพัฒนาตนเองรอบด้าน เพื่อนำไปสูก่ารพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
 

(ลงช่ือ)………………… ……… …..……………………..ผูเ้สนอโครงการ 
                  (นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง) 
               

            
 
 

(ลงช่ือ)………… ……………………………………..ผู้อนุมัตโิครงการ 
      (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานบริหารท่ัวไป   สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

 
2. ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ 
 
3. หลักการและเหตุผล 

การบริหารสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพประสิทธิภาพสงูสุดและบรรลเุป้าหมายและกลยทุธ์สถานศึกษาต้องอาศัย
ข้อมูลที่ถูกตอ้ง  รวดเร็วเป็นปจัจบุัน  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอเิล็กทรอนิกส์เพิม่ขึ้นเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  2542  ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเพื่อใหง้านเป็น
ระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว  ข้อมูลสารสนเทศ  และงานธุรการ มีความสำคัญในการ ดำเนินการต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการศึกษาและการกำหนดนโยบายของโรงเรียนทกุ ๆ ฝ่าย หากโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศ  และงานธุรการ  ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย  เปน็ระบบทำใหส้ะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมลู และมีความ
ต่อเนื่อง  โดยการดำเนินงานต่าง ๆ จะต้องอำนวยความสะดวกต่อบุคลากรในโรงเรียน  จำเป็นต้องมเีครื่องมือที่ทันสมัย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มปีระสิทธิภาพในการทำงาน    ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพฒันาระบบงานธุรการและข้อมูล
สารสนเทศ 
.  
4. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อจัดเกบ็ข้อมลูสารสนเทศ และเอกสารงานธุรการผ่านระบบ E-office ใหเ้ป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปจัจบุัน 
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (data  

management center , primary data system ,  ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารการศึกษา Emis , ข้อมลูสิ่งก่อสร้าง B-
Obec  ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Schoolmiss  ระบบปัจจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน  และจัดเกบ็ข้อมลู 
สารสนเทศได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ 

3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ ใหเ้ป็นระบบทีส่ะดวกและง่ายต่อการนำข้อมลูสารสนเทศไปใช้                                        
 ประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องมปีระสทิธิภาพ 

4. เพื่อสรรหาวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานธุรการสารสนเทศ 
5. เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
6. เพื่อสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
5. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ - จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศทกุระบบลงในโปรแกรมระบบบรหิารจัดการสารสนเทศ ของ 
สถานศึกษา ร้อยละ   90                     
เป้าหมายเชิงคณุภาพ - โรงเรียนจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ งานธุรการ ได้ถูกต้องเปน็ระบบและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ/ขอ
อนุมัติโครงการ 

พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายบหิารทั่วไป 

2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3.จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ สำหรบั
ดำเนินงานตามโครงการ 

ธันวาคม 2563 10,000 นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 

4.ดำเนินงานตามโครงการและ
สรปุผลรายงานข้อมลูสารสนเทศ 

พฤศจิกายน 2563-
30กันยายน 2564 

 นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 
นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์ 
นางพนิดา  ธงจันทร ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ  

5.ประเมินผลโครงการ/รายงานผล
โครงการ 

30 กันยายน 2564  นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ 10,000 บาท  
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
10. ระดับความสำเร็จ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมรีะบบข้อมลู
สารสนเทศทุกระบบเป็นปจัจบุัน
สามารถตรวจสอบได ้
2. เอกสารระบบงานธุรการเป็น
ระบบหมวดหมูเ่ป็นระบบ ถูกต้อง 
เป็นปจัจบุัน ค้นหาง่าย มีการ
โต้ตอบหนงัสอืราชการได้ทันเวลา 
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได ้

-  สังเกต สอบถาม 
 
 
- สังเกต  ตรวจสอบ 
 
 
 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.ระบบงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน 
2.สามารถค้นข้อมลูต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.การบริหารจัดการองค์กรสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

           
  ลงช่ือ................. ... ......................... ผูเ้สนอโครงการ 
          (นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต ) 

                                  

                                           
   ลงช่ือ........ .......................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
      ( นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 
2.  ชื่อโครงการ   วันสำคัญทางศาสนา  วันสำคัญทางราชการ  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมจีิตสำนึกที่พึงประสงค์ต่อสังคม และเป็นผูม้ีความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ และประเทศชาติ ควรพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซางความกตัญญู
กตเวทีในกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการทางโรงเรียนบ้านโคกกุง จงึได้จดัส่งเสริมกิจกรรมวันสำคญัทางราชการและโครงการ
น่ีขึ้น 
 
4.  วัตถุประสงค ์
 4.1  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมจีิตสำนึกความกตัญญูตกเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และประเทศชาติ 
          4.2  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกและมสี่วนรว่มในการจัดกจิกรรมวันสำคัญทางราชการทุกปี  
 
5.  เป้าหมาย  
 5.1  เชิงปริมาณ  นักเรียน  จำนวน  159  มีจิตสำนึก กตัญญูตกเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และ 
                                 ประเทศชาติ 
 5.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคน  ได้แสดงออกและมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมวัน 
                                 สำคัญทางราชการทุกป ี
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา
และวันสำคัญทางราชการ 
4.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน  2563 
พฤษภาคม  2564 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
กันยายน 2564 

- 
- 

2,000 
 
- 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
ผู้บริหารโรงเรียน 

นางอุทุมพร  พรมไธสง 
 

นางอุทุมพร  พรมไธสง 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2564 
8.  งบประมาณ  2,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนทุกคนมจีิตสำนึกความกตัญญูตกเวทีต่อบิดา
มารดา ครูอาจารย์ และประเทศชาติ 
2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกและมสี่วนร่วมใน
การจัดกจิกรรมวันสำคัญทางราชการทุกปี 
 

1.  สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐาน 
การจัดกจิกรรม 

1.แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งช้ีตามสำเรจ็รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมอืเกบ็ข้อมลูการประเมิน
รายบุคคล รายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมอืประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
      11.1  นักเรียน  จำนวน  159  คนมีจิตสำนึก กตัญญูตกเวทตี่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และ 
                    ประเทศชาติ 
 11.2  นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคน  ได้แสดงออกและมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมวันสำคัญทาง 
                    ราชการทุกป ี
  
 

(ลงช่ือ)............. ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
            (นางอุทุมพร  พรมไธสง) 

 
 

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

                               (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน (ปฐมวัย/ข้ันพื้นฐาน) 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 
2.  ชื่อโครงการ   วันไหว้ครู 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

   การแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นสญัลักษณ์ของคนดีมาทุกยุคทุกสมัย  การไหว้ครูถือ
เป็นประเพณีที่ดีและมีความสำคัญมากสำหรับนักเรียนทุกคน  เพราะทุกคนก่อนที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียน  ย่อม
แสดงออกถงึการมีสมัมาคารวะต่อผู้ทีจ่ะเป็นครู  หรือผู้ให้ความรู้ทัง้ทางโลกและทางธรรมก่อน  จึงจะได้ช่ือว่าเป็นศิษย์ที่
สมบรูณ์  โรงเรียนบ้านโคกกุงเล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมที่สง่เสรมิคุณธรรมและจริยธรรม  จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค ์
            1.  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู  กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
            2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน  เขียน  การฟัง  การดู  การพูด  การใช้ภาษาไทย 
 
5.  เป้าหมาย 
            1.  เชิงปริมาณ  นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 
            2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญู  กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมช้ีแจงจัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.ดำเนินการตามโครงการ 
-จัดซื้อของรางวัลให้แก่นักเรียน 
-จัดกิจกรรมวันไหว้คร ู
4.สรปุและรายงานผลโครงการ 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน  2563 
มิถุนายน  2564 

 
 

กันยายน  2564 

 
 

3,000 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ 
 
 

น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – 30  กันยายน  2564  
8.  งบประมาณ    3,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ  100  ได้แสดงออกถึงความกตัญญู  
กตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ 
2.  นักเรียนทุกคนเกิดทักษะการอ่าน  เขียน  การฟัง  
การดู  การพูด  การใช้ภาษาไทย 

1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
3.  ตรวจสอบร่องรอย
หลักฐานการจัดกจิกรรม 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  เครื่องมือเก็บข้อมูลการ
ประเมินรายบุคคล  ราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4.  เครื่องมือประเมินความพงึ
พอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
       11.1  นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 

   11.2  นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญู  กตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 
 
 

      (ลงช่ือ)...................... .................................ผู้เสนอโครงการ 
(น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์) 

 
 

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

(นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 
2.  ชื่อโครงการ   กิจกรรมวันแม ่
 
3.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และมีจิตสำนึกที่พึงประสงค์ต่อสังคม  และเป็นผู้มีความกตญัญู
กตเวทีต่อบิดามารดา  ควรพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนไดแ้สดงออกถงึความกตัญญูกตเวทีในกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ  
ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านโคกกงุจึงไดจ้ัดกิจกรรมในวันแม่และโครงการนี้ข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค ์
            1.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 
            2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติทุกปี 
 
5.  เป้าหมาย 
             1.  เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง ร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติและได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 
             2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง  เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.สำรวจความต้องการในกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติจากนักเรียนและคณะคร ู
2.ดำเนินตามโครงการ 
-แต่งตั้งคณะทำงาน 
-จัดซื้อจัดหาวัสดุอปุกรณ์สำหรับ
ดำเนินการ 
-ดำเนินการจัดกจิกรรมวันแม ่
3.ประเมินผลโครงการ 
4.สรปุและรายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม  2564 
 

สิงหาคม  2564 
สิงหาคม  2564 
สิงหาคม  2564 

 
สิงหาคม  2564 
กันยายน  2564 
กันยายน  2564 

- 
 
- 
- 

5,000 
 
- 
- 
- 

นางสิริรัตน์  ดาราย้อย 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
ผู้บริหารโรงเรียน 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
นางสิริรัตน์  ดาราย้อย 
นางสิริรัตน์  ดาราย้อย 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม  2564 – 30  กันยายน  2564   
8.  งบประมาณ  5,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ 
2.  นักเรียนทุกคนมุง่มั่นในการเรียนและตระหนักถึง 
     การใฝ่รู้ใฝเ่รียน 

1.  สังเกต 
2. ประเมินความคิดเห็น 
 

1.แบบสงัเกต 
2. แบบประเมิน 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

   11.1  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกจิกรรมในวันแม่และแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา
มารดาและเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

 
 
 

 (ลงช่ือ)..................... ... ...............................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต) 
     
      

                    
   (ลงช่ือ)......... ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
2.  ชื่อโครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากความเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  โรงเรียนบ้านโคกกงุมปีรมิาณขยะสูงข้ึน
เรื่อย ๆ  ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำขยะเพิ่มข้ึน  คือการไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งหากได้รบัการแก้ไขที่ถูกวิธีและเป็นไปอย่าง
มีระบบโดยมุ่งเน้นให้มจีิตสานึกและการมสี่วนร่วมเพื่อใหเ้กดิการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้
เป็นอย่างดี   ดังนั้นเพื่อเป็นการปลกุจิตสานึกของนักเรยีนได้รับรู้ถึงปญัหาขยะจึงได้ทำโครงการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล
โรงเรียนบ้านโคกกงุข้ึน  
 
4.  วัตถุประสงค ์
            1.  เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
            2.  ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม 
             3.  เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ 
            4.  เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
 
5.  เป้าหมาย 
            1.  เชิงปริมาณ  นักเรียนร้อยละ  100  รู้จักคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
            2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมช้ีแจงจัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.ดำเนินการตามโครงการ 
-ให้ความรู้เรือ่งการคัดแยกขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
-ให้นักเรียนคัดแยกขยะทุกวัน 
4.สรปุและรายงานผลโครงการ 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน 2563 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
 
 

กันยายน  2564 

 
 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ 
 
 
 

น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – 30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ    -    บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ  100  รู้จักคัดแยกขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
2.  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 

1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
3.  ตรวจสอบร่องรอย
หลักฐานการจัดกจิกรรม 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  เครื่องมือเก็บข้อมูลการ
ประเมินรายบุคคล  ราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4.  เครื่องมือประเมินความพงึ
พอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
       11.1  นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรกัษาสิง่แวดล้อมภายในโรงเรียน 

   11.2  นักเรียนช่วยลดปริมาณขยะและมีความรู้ในเรือ่งการคัดแยกขยะ 
   11.3  ไดผ้ลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาเป็นกองทนุสนับสนุนการศึกษาหรอืกิจกรรมอื่นๆ 
   11.4  ไดรู้ปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน 

 
 

        (ลงช่ือ)...................... ... ..............................ผูเ้สนอโครงการ 
(น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์) 

 
 

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

(นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

 
2.  ชื่อโครงการ   ปรับปรงุภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมในโรงเรียน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

   โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางราชการ  ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการศึกษาของชุมชน  จะต้องมี
สภาพแวดล้อม  รวมถึงบริเวณโดยรอบสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  สะอาด  น่ามาใช้บริการ  โดยเฉพาะบริเวณ
โรงเรียนให้มีความรม่รื่น สวยงาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึนมา 
 
4.  วัตถุประสงค ์
            1.  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 
            2.  เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด 
 
5.  เป้าหมาย 
            1.  เชิงปริมาณ  อาคารเรียนในโรงเรียนมีความปลอดภัยและแข็งแรงมั่นคง  ร้อยละ  100 
            2.  เชิงคุณภาพ  สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน  มีความปลอดภัย  น่าดู  น่าอยู่ 
    และน่าเรียน 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมช้ีแจงจัดทำโครงการ 
2.สำรวจสภาพปจัจบุันและปัญหา 
3.ดำเนินการตามโครงการ 
-ปรับปรุงสิง่แวดล้อม 
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
4.สรปุและรายงานผลโครงการ 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน  2563 
ตลอดปงีบประมาณ 

 
 

กันยายน  2564 

 
 

5,000 

นางสิรริัตน์  ดาราย้อย 
นางสิรริัตน์  ดาราย้อย 
นางสิรริัตน์  ดาราย้อย 

 
 

นางสิรริัตน์  ดาราย้อย 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – 30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ   5,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  ภูมิทัศน์โรงเรียนมีความสวยงาม  ร่มรื่น  น่าดู 
     น่าอยู่  น่าเรียน 
2.  อาคารเรียนมีความแข็งแรง  มั่นคง  ปลอดภัย 

1.  สังเกต 
 
2. สังเกต 

1.แบบสงัเกต 
 
2.แบบสงัเกต 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
       11.1  ภูมิทัศน์โรงเรียนมีความสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 

    11.2  อาคารเรียนมีความแข็งแรง  มั่นคง  ปลอดภัย 
 
 

       (ลงช่ือ)................. .......... ............................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสิรริัตน์  ดาราย้อย) 

 
 

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

   (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงาน  สนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  (ข้ันพื้นฐาน) 
   สนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก (ปฐมวัย) 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 
2.  ชื่อโครงการ  วันต่อต้านยาเสพติด 
 
3.  หลักการและเหตุผล  
               เนื่องจากวันที่  26  มิถุนายน มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคอืเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก   
ซึ่งเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของสังคมโลก  และสังคมชาติ  ในฐานะที่โรงเรียนเป็นหน่วยงานทีม่ีหน้าทีป่ลกูฝงั
แนวความคิดให้กับผู้เรียนและเยาวชนของชาติ  ดังนั้นฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป  เห็นควรจัดกิจกรรมด้านการ
รู้จักป้องกันตนเองและช่วยเหลอืผู้อื่นให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  รวมทั้งเป็นการฝึกทกัษะต่าง ๆ  ให้เกิดข้ึนกบันักเรียน  
ทั้งนี้ผลการประเมินภายใน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน) อยู่ในระดับ “ดเียี่ยม” และการประเมินในระดบัการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 ด้านอารมณ์  และจิตใจ 
อยู่ในระดับ “ดเียี่ยม” ดังนั้นเพื่อเป็นการรกัษาเสถียรภาพ ให้ได้ระดับดเียี่ยม  จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติด 
 4.2 เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้  มีวิธีการป้องกันตนเอง  และแนะนำผู้อื่นไม่ให้ติดยาเสพติด 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
   1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุ  ปีการศึกษา  2564  ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
   2.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้  มีวิธีการปอ้งกันตนเอง  และแนะนำผู้อื่นไม่ให้ติดยาเสพติด   
  5.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนบ้านโคกกงุสามารถป้องกันตนเอง และแนะนำผู้อื่นให้ห่างไกลยาเสพติดได้ 
 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤษภาคม 2564  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์สำหรับดำเนินการ มิถุนายน 2564 1,000 การเงินและพัสด ุ
4. จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด มิถุนายน 2563  คณะกรรมการฝ่าย

บรหิารทั่วไป/ครูทุกคน 
5. ประเมินผล  และรายงานผล กรกฎาคม 2563  น.ส.ปทิตตา  บุตรวงษ์ 

นางพนิดา  ธงจันทร ์
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน  2563 – กรกฎาคม 2564 
8. งบประมาณ   1,000  บาท   



9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานบรหิารทั่วไป 
 
10. ระดับความสำเร็จ   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติด 1. สอบถาม 

2. สังเกต 
1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

2. นักเรียนสามารถป้องกันตนเอง และ
แนะนำผู้อื่นใหห้่างไกลยาเสพติดได ้

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติด 
 2.  นักเรียนมีวิธีการปอ้งกันตนเอง  และแนะนำผู้อื่นไม่ให้ตดิยาเสพติด 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................  .... .......................ผู้เสนอโครงการ 
       ( น.ส.ปทิตตา  บุตวงษ์) 

 
 

          
ลงช่ือ ........ .......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานบริหาท่ัวไป สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสีว่นร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 2. ชื่อโครงการ   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 3. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม  การ
จัดการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล โรงเรียนบ้านโคกกงุ 
จึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน      
                                 
4. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน    
 
5. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปรมิาณ  1.  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษาละ  4 ครั้ง  
                            คิดเป็นร้อยละ 95 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปตามระเบียบการประชุมและมี 
                               การบันทึกการประชุมทุกครัง้ สามารถตรวจสอบได้    
                             
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ/ขอ
อนุมัติโครงการ 

พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายบหิารทั่วไป 

2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3.จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ สำหรบั
ดำเนินงานตามโครงการ 

ตลอดปงีบประมาณ 1,500 
 

นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 

4.ดำเนินงานตามโครงการ 
การดำเนนิงาน  
1.จัดประชุมครัง้ที่ 1 
2.จัดประชุมครัง้ที่ 2 
3.จัดประชุมครัง้ที่ 3 
4.จัดประชุมครัง้ที่ 4 

 
 
 
ตลอดปงีบประมาณ 

  
 
นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.ประเมินผลโครงการ/รายงานผล
โครงการ 

30 กันยายน 2564  นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต 

 

 7. ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ 1,500 บาท  



9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 
10. ระดับความสำเร็จ  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียนมีการประชุม
เพื่อวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อย 
ปีละ 4 ครั้ง 
 

-  สังเกต การเข้าร่วมการประชุม 
 
 
- ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุงมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
           
 

       (ลงช่ือ)..................... ..... .............................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางอมรรัตน์   ปุริตังสันโต) 

 
 

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

         (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานบริหาท่ัวไป สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสีว่นร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ชื่อโครงการ   ประชุมและปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรียน 
หลักการและเหตผุล 
 ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  และ
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมสี่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้    ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้
ทดลองปฏิบัตจิรงิ   ได้สัมผัสกบัประสบ-การณ์ตรง    ในการจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพน้ันต้องร่วมมอืกันทัง้ทางบ้าน
และโรงเรียนในการช่วยเหลอืสง่เสรมิพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียน  ทางแผนกกจิกรรม   ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความ
ร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน  มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ป็นคนเก่ง  ดี  และมีความสุขในการเรียนรู้  
จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรียนใหม่ขึ้น  ให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542   
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
2. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน 
3. เพื่อใหผู้้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง 
4. เพื่อใหผู้้ปกครองรบัทราบนโยบายของโรงเรียน 
5. เพื่อให้ความรู้ผูป้กครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย เชิงคุณภาพ   ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน รับทราบ 
       นโยบายของโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัตทิี่ตรงกัน 80 % 

       เชิงปริมาณ    ผู้ปกครองและครมูีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้กบันักเรียน 
        อย่างมีความสุขต่อการเรียน 

วิธีการดำเนนิงาน 
ลำดับ กิจกรรมท่ีจัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน   พฤษภาคม 2564 คณะครู 
2 เสนองานเพือ่อนุมัต ิ พฤษภาคม 2564 นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต  นางพนิดา ธงจันทร์ 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 2564 นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต  นางพนิดา ธงจันทร์ 
4 ประสานงานกบัหน่วยงานภายใน พฤษภาคม 2564 นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต  นางพนิดา ธงจันทร์ 
5 ดำเนินงาน / กิจกรรม พฤษภาคม 2564 คณะครู 
6 สรปุผล / รายงานผล มิถุนายน 64 นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต  นางพนิดา ธงจันทร์ 

 
 
ระยะเวลา  เริ่มต้น  พฤษภาคม  2564  สิ้นสุด    มิถุนายน   2564 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนบ้านโคกกงุ   
งบประมาณ       2,000 บาท 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั (เชิงประมาณ / เชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ -    ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษา  และแนวทางปฏิบัติต่อบุตรหลาน  รับทราบ   
                               นโยบายของโรงเรียน  แนวทางในการปฏิบัตทิี่ตรงกัน  80% 

 เชิงคุณภาพ -    ผู้ปกครองและครมูีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็น               
                                             เก่ง  ดี  มีความสุข 



แนวทางการติดตามและประเมินผล 
-  ประเมินจากแบบสำรวจความคิดเห็นของผูป้กครองและครู 
 
 
 

 
ลงช่ือ.............. . .................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางอมรรัตน์ ปรุิตังสันโต ) 
 
 

                                                 
  ลงช่ือ............... ...........................ผู้อนมุัติโครงการ 
        (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสีว่นร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและการพัฒนาระบบบริหาร  

          จัดการ 
 
2. ชื่อโครงการ   พัฒนาเว็บไซตโ์รงเรียน   
 
3. หลักการและเหตุผล 
             นโยบายของรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องการให้ทุกโรงเรียน มีการ
ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบนัอินเตอรเ์น็ตเป็นสื่อเทคโนโลยีทีส่ามารถ เผยแพร่ข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมไปทั่วโลก การมเีว็บไซตเ์ป็นของโรงเรียน จึงจําเป็นที่จะทําใหบุ้คคลทั่วไป สามารถรู้ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหว การปฏิรูปการศึกษา การเรียนการสอน การรบัสง่ข้อมลูที่รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศอื่น 
ๆ ของโรงเรียน จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนา เว็บไซต์โรงเรียน 
 
4. วัตถุประสงค ์
   4.1 พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อการจัดการข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

4.2 เพื่อสามารถเป็นแหล่งสืบค้น - เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต สนองนโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้สะดวก    
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - เป็นแหลง่สบืค้นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่ทันสมัยและเป็นระบบ 
 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ  พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายวิชาการ 
3.ต่ออายุการใช้งานเว็บไซต ์ พฤศจิกายน 2563 3,210 นางพนิดา ธงจันทร ์
4. ปรับปรงุ/อัปเดตข้อมลู ตลอดปงีบประมาณ  นางพนิดา ธงจันทร ์
4.ประเมินผลรายงานผล กันยายน 2564  นางพนิดา ธงจันทร ์

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564 
8. งบประมาณ   3,210  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานบรหิารทั่วไป   
 
 



10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

2.  ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศได้สะดวก 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศได้สะดวก นำข้อมลูสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

 
 
 

ลงช่ือ ............. ........... .......................ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางพนิดา  ธงจันทร์ ) 

 
 
 

ลงช่ือ ...... .......................................ผู้อนมุัติโครงการ 
         (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน (ปฐมวัย/ข้ันพื้นฐาน) 
   สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ปฐมวัย/ข้ันพื้นฐาน) 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสีว่นร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที ่1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาต ิ

  
2.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลกำหนดใหเ้ป็นวันเดก็แห่งชาติ ตรงกับวันเสารท์ีส่องของเดือนมกราคมของทุกปี  ซึ่งหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสาหรบัเดก็  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึง่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่
สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  ที่จะเป็นกาลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจรญิก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป  เด็กจึงควร
เตรียมตัวทีจ่ะเป็นกาลังของชาติด้วย  การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่  ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สจุริต  
ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลอืเอือ้เฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ช่วยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรกัษ์ทรัพยากร  ตลอดถึงสาธารณสมบัตสิ่วนรวมของชาติ หากเดก็ทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและ
ของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วกจ็ะได้ช่ือว่าเป็น“เด็กดี”ประกอบกับโรงเรียน
บ้านโคกกุง เป็นองค์กรหนึ่งที่ตอ้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา และสง่เสริมเด็กเยาวชนให้เด็กได้ทำกจิกรรมและ
แสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์  และปลูกฝังให้เด็กตระหนกัถึงความสำคัญของตนเอง รูจ้ักหน้าที่ของ
ตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีความเหลือ่มใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงไดท้ำ
โครงการกจิกรรมวันเดก็โรงเรียนบ้านโคกกุงข้ึน  
 
4.  วัตถุประสงค์ 
            1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ 
                 ของตนเอง             
            2.  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
                 และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
            3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
                 และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตาม 
                นโยบายของรัฐบาล 
           4.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วน 
 ร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 
 
5.  เป้าหมาย 
            1.  เชิงปริมาณ  นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 
            2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
 และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
 
 
 
 



6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมช้ีแจงจัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.ดำเนินการตามโครงการ 
-จัดซื้อของรางวัลให้แก่นักเรียน 
-จัดกิจกรรมวันเด็ก 
4.สรปุและรายงานผลโครงการ 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน  2563 

มกราคม  2564 
 
 

กันยายน  2564 

 
 

5,000 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์ 
 
 

นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์ 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 –กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ    5,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 
2.  นักเรียนทุกคนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทาง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
 

1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
3.  ตรวจสอบร่องรอย
หลักฐานการจัดกจิกรรม 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  เครื่องมือเก็บข้อมูลการ
ประเมินรายบุคคล  ราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4.  เครื่องมือประเมินความพงึ
พอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
       11.1  นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 

   11.2  นักเรียนทุกคนได้แสดงออกกล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วน 
            ร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
 
 

          (ลงช่ือ)................... ... .................................ผูเ้สนอโครงการ 
         (นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์) 

                           

                   
     (ลงช่ือ)......................... ...............................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน   
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและการพัฒนาระบบบริหาร  

          จัดการ 
 
2.  ชื่อโครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

“โรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ”  นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยมีโรงเรียนเป็น
จุดเริม่ต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนกับ
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า  โรงเรียนได้
ดำเนินงานโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพเป็นอย่างดี ทำให้มีโรงเรยีนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัทอง  
ซึ่งการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะเน้นกระบวนการสง่เสริมสุขภาพเป็นหลัก  ดังนั้นเพือ่ยกระดับการพัฒนาจึง
ได้กำหนดให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทีผ่่านการประเมินรบัรองในระดบัทอง  พัฒนาต่อยอดใหเ้ป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชรโดยมุ่งเน้นผลลพัธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น  จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค ์
            1.  เพื่อให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิง่แวดล้อมใน 
                 โรงเรียน 

  2.  เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรยีนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
            3.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ  การป้องกันโรคและ รักษาพยาบาล
เบื้องต้นจากครู  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 
5.  เป้าหมาย 
            1.  เชิงปริมาณ   บุคลากร และนักเรียน  จำนวน  168  คนมีสภาวะสุขภาพดี 
            2.  เชิงคุณภาพ  กระบวนจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.ดำเนินโครงการโดยสำรวจสิง่แวดล้อม/ 
   ปัญหา 
4.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน  2563 
พฤษภาคม  2564 
ตลอดปงีบประมาณ 

2564 
กันยายน 2564 

- 
- 

2,000 
 
- 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
ผู้บริหารโรงเรียน 

นางสายพิน  ของเลิศ 
นางสายพิน  ของเลิศ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2564 
8.  งบประมาณ  2,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 



10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  บุคลากร และนักเรียน  จำนวน  175  คนมีสภาวะ
สุขภาพดี 
2.  กระบวนจัดการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

1.  สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐาน 
การจัดกจิกรรม 

1.แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมอืเกบ็ข้อมลูการประเมิน
รายบุคคล รายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมอืประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      11.1  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิง่แวดล้อมใน 
   โรงเรียน 

  11.2  ไดม้าตรการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพกาย 
            และสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
  11.3   นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ  การป้องกันโรคและ 
            รักษาพยาบาลเบื้องต้นจากครู  และเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 
 
 

(ลงช่ือ).................... ...... .............................ผูเ้สนอโครงการ 
  (นางสายพิน  ของเลิศ) 

 
 

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

  (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน   
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและการพัฒนาระบบบริหาร 

          จัดการ 
 
2. ชื่อโครงการ    ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 
3. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากสังคมปัจจุบันน้ีมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียน
ซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่
การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด
หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนบ้านโคกกงุ ตระหนกัและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
เพื่อพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างตอ่เนื่อง 
 
4. วัตถุประสงค ์
  4.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสทิธิภาพและครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน 

4.2  เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รียนไปใช้ในการวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   

   5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   - สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มปีระสทิธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ใน
ระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  

2563 
 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผน

และงบประมาณ 
2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤษภาคม  2564  ฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
3.กิจกรรมคัดกรองข้อมลูนักเรียน 
   -  กลุ่มปกต ิ
   -  กลุ่มเสี่ยง 
   -  กลุ่มที่มีปัญหา 
4. จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน 
(ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แทจ้ริง) 

 
มิถุนายน  2564
พฤศจิกายน  
2563 
พฤษภาคม 2564 
– มีนาคม 2565 

- ครูทุกคน 

5. ประเมินผลรายงานผล มีนาคม  2565  น.ส.ขวัญฤทัย ปัดไธสง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน 2563   -  มีนาคม  2565 
8. งบประมาณ  1,000  บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายบริหารทั่วไป  
10. ระดับความสำเร็จ   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลุม    
ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดบัด ี
 

- สังเกต ุ
- สำรวจสอบถาม 
 
 

-  แบบสังเกต 
- แบบสำรวจและ
แบบสอบถาม 
 

2.ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำ
ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                
ไปใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   
 

- สังเกต ุ
- สำรวจสอบถาม 
 

-  แบบสังเกต 
- แบบสำรวจและ
แบบสอบถาม 
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1.  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีม่ีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

2.  ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทกุคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

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

 (น.ส.ขวัญฤทัย   ปัดไธสง) 
 

    ลงช่ือ ........ .......................................ผู้อนมุัติโครงการ 
          (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน (ปฐมวัย/ข้ันพื้นฐาน) 
   สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ปฐมวัย/ข้ันพื้นฐาน) 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสีว่นร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษย์และ 

          ของชาติ 
 
2.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
              เดก็และเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีค่ายิ่ง  หากได้รับการพัฒนาและได้รบัโอกาสให้ใช้ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ  ย่อมเป็นกำลงัสำคัญในการสืบทอดความเป็นชาติ  ศาสนา  ภูมิปัญญา  วัฒนธรรม  การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สามารพฒันาประเทศชาติให้เจริญงอกงามเทียบเท่านานาประเทศ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดโครงการสร้างสำนึกความเป็น
ไทยเพื่อพฒันาเด็กไทยอย่างยั่งยืน  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555  ข้ึน โดยมีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์  สังคมศึกษา  และประชาธิปไตย  ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาสถานศึกษาเป็นแกนนำประชาธิปไตยข้ึนในเขต
พื้นที่การศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานยังได้กำหนดใหผู้้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และดำรงไว้ซึ่ความเป็นไทย(สมศ.1.6) 
 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เห็นควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ , 
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการเลอืกตั้ง และการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพฒันานักเรียนให้ได้เรียนรูบ้ทบาท
หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาสังคมไทย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพในความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
ธรรม  สันติวิธี  ความเป็นผู้มจีิตอาสา  และความพอเพียงในสังคม ตั้งแต่สังคมระดับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน  
จนถึงระดบัประเทศ 
 
4.  วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพฒันาตัวแทนนักเรียน  (สภานักเรียน)  ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการ 
                ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  2.  เพื่อพฒันาทักษะการเป็นแกนนำของสภานักเรียน 

 3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลอืกตั้งฝึกทกัษะการเลือกตัง้ 
 
5.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ -  ตัวแทนนักเรียนทกุห้องทุกช้ันปีของโรงเรียนบ้าโคกกุง ห้องละ 2 คนรวมทั้งหมด  
                             จำนวน 159  คน 
 ด้านคุณภาพ  - นักเรียนตัวแทนมีความรู้ความเข้าใจที่ถกูตอ้งเกี่ยวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                              พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข  สามารถเป็นแกนนำในการพฒันาสถานศึกษาในเขตพื้นทีเ่พื่อ   
                              พัฒนาการเรียนรูป้ระชาธิปไตย 
 
 
 
 



6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
คณะกรรมการนักเรยีนและสมาชิกสภา
นักเรียน 
ข้ันตอนดำเนินงาน 
1.ประชมุวางแผน 
  1) ประชุมสภาคณะกรรมการนักเรียน 
  2) แต่งตั้งมอบหมายผูร้ับผิดชอบในการ
ปฏิบัติกิจกรรม             
2. ดำเนินงานตามแผน         
1) จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน  
2) จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
คณะกรรมการนกัเรียน     
3.การตรวจสอบ 
   ผลการดำเนินการ 
   - สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
4.การปรบัปรุงแก้ไข 
  1) สรุปผลการดำเนิน 
ในเอกสารรายงานความก้าวหน้า 
  2) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในปีต่อไป 

 
 
 
 

พฤศจิกายน  2563 
 
 
 

พฤษภาคม  2564 
 
 
 

กันยายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์ 
 
 

นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์ 
ว่าที่ร้อยตรเีฉลิม  ยุ่มไธสง 

 
 
 
 

นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์ 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2563 –กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ    1,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.  นักเรียนทุกคนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทาง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
 

1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
3.  ตรวจสอบร่องรอย
หลักฐานการจัดกจิกรรม 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  เครื่องมือเก็บข้อมูลการ
ประเมินรายบุคคล  ราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4.  เครื่องมือประเมินความพงึ
พอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

 
 
 



 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
    1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น   
               ประมุข 
 2. นักเรียนตัวแทนมีทกัษะการเป็นแกนนำ 
 3. สภานักเรียนของโรงเรียนความเข้มแข็งข้ึน 
 ๔. นักเรียนรู้จกัสิทธิและหน้าที่ของตน 
 

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

         (นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์) 
             

                                              
     (ลงช่ือ)......................... ...............................ผู้อนมุัติโครงการ 
       (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  แผนงานบริหารท่ัวไป  สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน 
    สนองมาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ 

 
2.  ชื่อโครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำลง พบว่า
เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักเรียนและมีครูบางส่วนเท่านั้นที่ปลูกฝัง
คุณธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื ่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีคว ามเมตตากรุณา ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจำวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.   
 
4.  วัตถุประสงค ์

1.เพื่อพฒันานักเรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 
 2.  เพื่อลดปญัหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ทีเ่กิดข้ึนในครอบครัว โรงเรียน  
ท้องถ่ิน และชุมชน 
 
5.  เป้าหมาย 

1. นักเรียนร้อยละ 85  มีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัตตินตามหลกัธรรมเบื้องต้น 
 2. นักเรียนร้อยละ 85  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. นักเรียนร้อยละ 85  มีความกตัญญูกตเวที  

4. นักเรียนร้อยละ 85  มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 5. นักเรียนร้อยละ 85 มีความประหยัด ใช้ทรัพยส์ิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 6. นักเรียนร้อยละ 85 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เหน็คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
 7. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติจากผู้บริหารโรงเรียน พฤศจิกายน 63 ครู............ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน พฤศจิกายน63 ครู............ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 63 ผู้บริหาร 
4. จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
  4.1  มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน และใฝเ่รียนรู ้

พ.ย.63 – ก.ย. 64 คณะครูทุกคน 



4.1.1  กำหนดมาตรการเกี่ยวกบัการมาเรียนนักเรียน  ………………. คณะครู 
4.1.2  จัดทำระเบียบของสถานศึกษาเกี่ยวกบัการเข้าแถว
เคารพธงชาติ  ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การสนใจการเรียน   
แต่งกายให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  

………………. ครู............ 

4.1.3  จัดกิจกรรมยิม้ไหว้ทักทายกัน ทุกเช้าและเย็น โดยให้
นักเรียนไหว้ครู  รุ่นพี่  และเพื่อนๆ 
4.1.4 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
4.1.5 กิจกรรมคนดีศรี นคก. 

………………… 
 

……………….. 

ครู............ 
 

ครู............ 

4.1.6 จัดทำสมุดบันทึกความดี ให้นักเรียนบันทึกทุกครัง้ที่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงหรือมาตรการของ
โรงเรียน/ของห้องเรียน 

……………….. ครู............ 

4.2  ความซื่อสัตย์สุจริต   
4.2.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ……………….. ……………….. 
4.2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูส้ภานักเรียน ……………….. ……………….. 
4.2.3 รณรงค์เลือกตัง้ ……………….. ……………….. 

   
4.3  ความกตัญญูกตเวที พ.ย. 63 – ก.ย. 64  

4.3.1  การทำความเคารพพ่อแม่ หรือผูป้กครองก่อนมา
โรงเรียนและกลับจากโรงเรียน 

......................... นักเรียน 

4.3.2  บันทึกความดีที่ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านในแต่ละวัน  นักเรียน 
4.3.3  การทำความเคารพครู และช่วยงานครูทุกครั้งทีม่ี
โอกาส 

……………………. นักเรียน 

4.3.4  จัดกิจกรรมไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ และวันครู  …………………… ครูและนักเรียน 
4.4  ความมีเมตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีจติ
สาธารณะ 

พ.ย. 63 – ก.ย. 64  

4.4.1 โรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมทางศาสนา อาสาบำเพญ็
ประโยชน ์

…………………… …………………… 

4.5  มีการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
4.5.1  จัดกิจกรรมการออมทรัพย์กบัธนาคารโรงเรียน  พ.ย. 63 – ก.ย. 64 ครู……………. 
4.5.2  จัดรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดน้ำ  ประหยัด ไฟ และ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

…………………… ครู…………… 

 4.5.3  จัดทำป้ายคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัด อดออม 
      4.5.4  จัดกิจกรรมใช้ชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง     
      4.5.5  จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสงัคม 

พ.ย. 63 – ก.ย. 64 
…………………… 
…………………… 

ครู…………….. 
…………………… 
…………………… 

4.6  ภูมิใจในความเป็นไทย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พ.ย. 63 – ก.ย. 64  
4.6.1  การแต่งกายผ้าไทย สปัดาหล์ะ 1 วัน …………………… …………………… 
4.6.2การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เกี่ยวกบั
การกราบ  ไหว้  ทำความเคารพบุคคลต่างๆ 

…………………… …………………… 

4.7  มีสมรรถนะครบทั้ง 5 ด้าน และมีคุณภาพตามเกณฑ์ …………………… …………………… 
ที่กำหนด  ร่วมกจิกรรมพฒันาสถานศึกษา ท้องถ่ิน   
5. ครูจัดทำแบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน ก.ย.  64 คณะครู 



6. ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนระหว่างโครงการ ตลอดปีการศึกษา  
7.  สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ……………..……. ............................ 
8.  ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนหลังโครงการ …………….……. ...................... 
9.  ประเมินโครงการพฒันาคุณธรรมนกัเรียน …………………… ........................... 
10. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ / รายงานผูเ้กี่ยวข้อง ……………………. ......................... 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ย. 63 –  30 ก.ย. 64 
8.  งบประมาณ    1,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
10.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียนมีวินัย ใฝรู่้ มุ่งมั่นในการทำงาน สังเกต/บันทึก แบบสงัเกต / สมุด 
2.ร้อยละ ของนักเรียน มีความซื่อสัตย์สจุริต สังเกต/บันทึก แบบสงัเกต / สมุด 
3. ร้อยละของ นักเรียน มีความกตัญญูกตเวท ี สังเกต/บันทึก แบบสงัเกต / สมุด 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความเมตตากรุณา เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ สังเกต/บันทึก แบบสงัเกต / สมุด 
5. ร้อยละของนักเรียนมีความประหยัด และใช้ทรพัยากร
อย่างคุ้มค่า อยู่อย่างพอเพียง 

สังเกต /บันทึก แบบสงัเกต / สมุด 

6. ร้อยละของนักเรียนรกัความเป็นไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สังเกต/บันทึก แบบสงัเกต / สมุด 
7. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะ 5 ด้าน เช่น การสื่อสาร 
การคิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยี 

สอบถาม 
บันทึก 

แบบสอบถาม  
สมุดบันทึกความด ี

8. ร้อยละของ ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน  

สอบถาม แบบสอบถาม  
สมุดบันทึกความด ี

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.ปัญหาสังคมลดลง  การปกครองนักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 3.โรงเรียนมีมาตรฐานด้านคุณธรรมของผู้เรียนตรงตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด 
 4.นักเรียนที่มสีมรรถนะใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 5.สนองนโยบายการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ของการศึกษาไทย 

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

         (นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์) 
                

                             
     (ลงช่ือ)......................... ...............................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 



1.  แผนงานบริหารท่ัวไป สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน 
   สนองมาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชิวิตที่เป็นมิตรกับ 

     สิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   
3.  หลักการและเหตุผล 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงมพีระ
ราชดำรัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี  และได้ทรงย้ำแนวทางการพฒันาที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานทางสายกลางและความไมป่ระมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตผุล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว  
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติและสามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  โรงเรียนวัดอินทารามจึงนอ้มนำแนว
พระราชดำริดังกล่าว  มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนรู้บรูณาการเข้ากับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เน้นเรื่องการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  การส่งเสริมให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง  ฝึกให้เดก็คิดเป็นทำเป็น
อย่างมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันสง่เสรมิใหเ้ด็กทำงานร่วมกบัผู้อื่น  มีความซื่อสัตย์  สจุริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  ปลูกฝังจิตสำนึกรกัษ์สิ่งแวดล้อมสบืสานวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน
รูปแบบทีห่ลากหลาย  เพื่อใหผู้้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  และสามารถอยู่ในโลกทีม่ีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 

4.  วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้้เรียนมีความข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 2. เพื่อใหผู้้เรียนนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพฒันาสงัคมได้ 
 

5.  เป้าหมาย 
ผลผลิต  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุ จำนวน 159  คน 
ผลลัพธ ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและพัฒนาสงัคมได้ 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤษภาคม  2564  ฝ่ายวิชาการ 
3. ดำเนินกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชเศษฐกิจพอเพียง 
 

ตลอดปงีบประมาณ 
2564 
 

- นางพนิดา  ธงจันทร ์
นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์ 

4. ประเมินผลรายงานผล กันยายน 2564  นางพนิดา  ธงจันทร ์
นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์ 



 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 
8.  งบประมาณ    -  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
(ปริมาณ,คณุภาพ,เวลา,คา่ใช้จา่ย) 

เกณฑ ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง  

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบประเมิน 

 
ผลผลิต  (Output) 
นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม
ได ้

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
แบบประเมิน 

 
 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
    นักเรียนเป็นผู้มีความซือ่สัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  ปลกูฝงั
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีภูมิคุ้มกัน  มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ 
 
 

 
 

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

         (นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์) 
 
 
      

             
     (ลงช่ือ)....................... .................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    กีฬาสีสัมพันธ ์
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัยวัฒน์  อาษานอก 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1 
สนองกลยุทธ์สพป.บร.4   ข้อที่  1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่  1 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีที่  1 
สนอง สมศ.    มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีที่  1 
................................................................................................... .................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การกีฬาเป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมให้มนุษย์มสีุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการ
แสดงออก  ความสามารถของบุคคลและยงัเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ทางโรงเรียน
จึงร่วมกับชุมชน  ผู้ปกครองไดจ้ัดให้มกีารแข่งขันกีฬาสีสัมพนัธ์ข้ึน  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดบั
กลุ่มโรงเรียน  การคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่ดีทีสุ่ด  คือการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
 จากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562  มาตรฐานที่  8  ตัวบ่งช้ีที่  8.3  และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ  สมศ.  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีที่  1  ผลการประเมินอยู่ในระดบั   
“ดีมาก”  เพื่อรักษาเสถียรภาพให้คงไว้และพัฒนาระบบจัดการแข่งขันกีฬาภายในให้มีประสิทธิภาพ  จึงจัดทำโครงการนี้
ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในปีการศึกษา  2563 
 2.2  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน 
 2.3  เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนทางด้านทักษะกฬีาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล 
ยาเสพติด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  จำนวนนักเรียน  153  คนและชุมชนในเขตบริการ 
 3.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกกงุเข้าร่วมแข่งขันครบ 
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/เวลา 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
 
 
 
4 

ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ดำเนินการ 
3.1  แบ่งสี/ประเภทกีฬา 
3.2  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
3.3  จัดการแข่งขัน 
สรปุและรายงานผล 

มีนาคม  2563 
พฤษภาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 
พฤษภาคม  2564 
มิถุนายน  2564 

นายชัยวัฒน์  อาษานอก
ผู้บริหารโรงเรียน 

นายชัยวัฒน์  อาษานอก 
นายชัยวัฒน์  อาษานอก 
นายชัยวัฒน์  อาษานอก

คณะกรรมการ 
นายชัยวัฒน์  อาษานอก 

 

 



5.  แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/เวลา 
ที่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที ่ เวลา ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ
1 วางแผนการดำเนินงาน -ประชุมคณะกรรมการ 

 สถานศึกษา 
-แบ่งสีกีฬานักเรียน 

พฤษภาคม  
2563 

พฤษภาคม  
2563 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 
 

นายชัยวัฒน์  อาษานอก 

 

 
6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
คำช้ีแจง/รายการ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
และทรัพยากร 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวมเงิน 
(บาท) ค่าจ้าง 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ที่ดิน 

1 
จัดซื้ออปุกรณ์กีฬาที่ใช้
แข่งขัน(งบฝึกสอนสอบ) 

- - - 4,000 - - - 4,000 

2 
จัดซื้ออปุกรณ์ซ่อมแซม
ปรับปรงุสนามกีฬา 

- - - - - - - - 

รวม 4,000 
 
7.  การประเมินผล 

ด้านปริมาณ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  โรงเรียนสามารถจัดซือ้อุปกรณ์กีฬาตามความจำเป็น 
2.  สามารถจัดกจิกรรมการแข่งขันกีฬาสีสมัพันธ์และเข้า
ร่วมการแข่งขันระดับกลุม่โรงเรียนปลีะ 1  ครั้ง 

1.  สำรวจ/ตรวจรับ 
2.  ประเมินกิจกรรม 
3.  สำรวจและสังเกต 

-ทะเบียนรับ 
-แบบประเมิน 
-แบบสำรวจ/บันทึก 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 8.1  โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอตอ่การฝึกซ้อม 
 8.2  โรงเรียนสามารถคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนได้ 
 8.3  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ).................... ...................................ผูเ้สนอโครงการ 
(นายชัยวัฒน์  อาษานอก) 

 
 

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

(นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนกลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงาน  สนองมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.  ชื่อโครงการ  จ้างบุคลากร  (นักการภารโรง) 
3.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโรงเรียนบ้านโคกกุง  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์  เขต 4  เป็นโรงเรียนขนาด
กลางที่มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานมาก  ภาระงานมาก  แต่โรงเรียนยังขาดบุคลากร  (ภารโรง)  ในการปฏิบัติงาน  และ
โรงเรียนจะประสบผลสำเร็จไดเ้พราะมีบุคลากรที่เพียงพอและตรงสายงาน  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึนมา 
4.  วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงสายงาน 
  2.  เพื่อลดภาระหน้าที่คร ู
5.  เป้าหมาย 
             1.  เชิงปริมาณ   ลูกจ้างช่ัวคราว  จำนวน  1  อัตรา 
            2.  เชิงคุณภาพ   ลูกจ้างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ 
2.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
3.ดำเนินโครงการโดยคัดสรรและสอบ
สัมภาษณ์นักการภารโรง/ทำสญัญาจ้าง 
4.สรปุและรายงานผล 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน  2563 

ตุลาคม  2563 
 

กันยายน  2564 

- 
- 

90,000 
 
- 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
ผู้บริหารโรงเรียน 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 

นายชัยวัฒน์  อาษานอก 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ  90,000  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  ไดลู้กจ้างช่ัวคราว  จำนวน  1  อัตรา 
2.  ไดลู้กจ้างที่ทำงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

1.  สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐาน 
การทำงาน 

1.แบบสำรวจ 
2.เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมอืเกบ็ข้อมลูการประเมิน
รายบุคคล /รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมอืประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 11.1  ได้บุคลากรที่ตรงสายงาน 



    11.2  ได้บุคลากรและลดภาระหน้าที่คร ู
 
 

          (ลงช่ือ)....................... ................................ผูเ้สนอโครงการ 
         (นายชัยวัฒน์  อาษานอก) 
      
 

             
  
     (ลงช่ือ)......... ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงาน  สนองมาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสรมิการมีส่วนร่วม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
2. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สูม่าตรฐานสากล 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 

 เนื่องด้วยโรงเรียนมีแผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเ้รยีนรอบด้าน โดยเฉพาะการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพการสอบในระดบัต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน  นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ และมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของสังคม โรงเรียนจึงได้มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนให้ครูได้รบับริการในการ
จัดทำสือ่ นวัตกรรมทางการสอน และได้รบัความสะดวกในการจัดทำเอกสาร ใบงาน ใบความรู้และแบบทดสอบต่าง ๆ 
เพื่อสง่ผลให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และได้ฝกึปฏิบัติการทำแบบทดสอบในระดับต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความชำนาญ
และมีทกัษะในการทำแบบทดสอบ โรงเรียนจงึได้จัดบริการหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูอันจะ
ส่งไปยงัผูเ้รียน 
 
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   4.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับบริการทางด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทีส่ะดวก รวดเร็ว 
   4.2 เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนกัเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
5.เป้าหมาย 
    5.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับบรกิารทางด้านการจัดทำสื่อ  เอกสาร ใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบ
ต่างๆ 
    5.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้จัดทำสื่อ เอกสาร ใบงาน ใบความรู้ และคลงัข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
 
6.วิธีดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาในการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมช้ีแจง พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
2.จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
3.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ พ.ย.2563 - คณะกรรมการ 
4.ดำเนินงานตามโครงการ 
    - จัดซื้อวัสดุส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 

 
ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
27,294 

 
ครูธันยาภรณ์และ 
คณะกรรมการ  

5. สรุปผล/ติดตามผล การดำเนนิงาน ก.ย.2564 - ครูธันยาภรณ์ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.2564 - ครูธันยาภรณ์ 

 
7.ระยะเวลาในการดำเนินงาน   1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 
8.งบประมาณ   27,294 บาท 
9.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนบ้านโคกกงุ 



10.ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการประเมินผล 

เครื่องมือ 

1.ครูมีสือ่ นวัตกรรม และคลงั
ข้อสอบ ที่ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนบ้านโคกกงุมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผล
การทดสอบในระดับต่าง ๆ ที่ได้
มาตรฐาน 

1.สังเกต 
2.การสอบถาม 
3.การตรวจสอบรอ่งรอย/
หลักฐาน การดำเนินงาน 

1.แบบสอบถาม 
2.เอกสารการจัดซื้อ 
3.ภาพถ่าย 
4.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 1.โรงเรียนบ้านโคกกงุ มีหมกึสำหรบัเครื่องถ่ายเอกสารทีเ่พยีงพอ ต่อการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และแบบทดสอบ 
ที่เพียงพอ   

2. ครูมีสื่อ นวัตกรรม และคลังข้อสอบที่ครบถ้วน และได้มาตรฐาน  
 
 

(ลงช่ือ)………………………  ……..……………………..ผูเ้สนอโครงการ 
         (นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง) 

 
 

 
(ลงช่ือ)……… ………………………………………..ผู้อนุมัตโิครงการ 

 (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. แผนงาน สนองโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
( เรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ ) 

  สนอง มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  (ข้ันพื้นฐาน) 
สนอง มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  (ปฐมวัย) 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และข้อที่ 4. ขยาย
โอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

 
2. ชื่อโครงการ   กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ  
 
3. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในสภาพการปจัจบุัน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่เพียงในหอ้งเรียนไมเ่พียงพอต่อ
ความต้องการของผูเ้รียน   โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติม  และร่วมกิจกรรมการเรียนใหส้นุก  
เล่นใหเ้กิดความรู้  เพือ่เป็นการพฒันาผู้เรียนทั้งความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้   

 เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์  ฝ่ายวิชาการจงึจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค ์
   4.1  เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 2 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการเตม็ตามศักยภาพและความต้องการ 
  4.2  เพื่อให้นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการเกิดความสุขและพงึพอใจ 
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุ  ปีการศึกษา  2563 ทุกคน ได้เข้าค่ายและร่วมกจิกรรมทางวิชาการ 
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    นักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากขึ้นไป 
 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2563 

 ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ ธันวาคม 2563 – 
มีนาคม  2564 

 ฝ่ายวิชาการ 

3. ดำเนินการจัดค่ายวิชาการหรือกิจกรรม
วิชาการทุกระดบัช้ัน 

ธันวาคม 2563 – 
มีนาคม  2564 

30,268 คณะครูทุกคน 
 
 

 
 



6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 ระดับอนุบาล ธันวาคม 2563 – 

มีนาคม  2564 
5,890 นางสาวมนทริา เจอืสุข 

และคณะ 
3.2 ระดับช่วงช้ันที่ 1 (ป.1 – 3) ธันวาคม 2563 – 

มีนาคม  2564 
9,120 นางจรรยวรรธน์ 

ครองปญัญากวี และคณะ 
3.3 ระดับช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 – 6) ธันวาคม 2563 – 

มีนาคม  2564 
9,500 นางธันยาภรณ์ 

ผ่านสำแดง และคณะ 
3.3 ระดับช่วงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) ธันวาคม 2563 – 

มีนาคม  2564 
5,758 นางกรุณา  ยินดี 

และคณะ 
4.  ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ มีนาคม  2564  ครูที่รบัผิดชอบแต่ละ 

ช่วงช้ัน 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
8.  งบประมาณ   30,268  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90    

1. ลงทะเบียน 
 

1. เอกสารลงทะเบียน 

2. นักเรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  1. สอบถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต
พฤติกรรม 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

1. สอบถามความพึงพอใจ 
 

1.  แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 2 – ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพฒันาด้านความรู้และทักษะกระบวนการ
เต็มตามศักยภาพและความต้องการ 
  2. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการเกิดความสุขและพงึพอใจ 
 
      ลงช่ือ .............. ...................................ผู้เสนอโครงการ 
               ( นางกรุณา  ยินดี ) 

      

                                           
ลงช่ือ .................................................ผู้อนมุัติโครงการ 

       ( นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 



1. แผนงาน สนองโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
( เรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ ) 

  สนอง มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  (ข้ันพื้นฐาน) 
สนอง มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  (ปฐมวัย) 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน  
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ในการปฏิรปูการศึกษาเพื่อให้เกิดความครบถ้วน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 
2560  อันเป็นการปูพื้นฐานสูส่ังคมทีอ่ยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม  ความถูกต้องชอบธรรม ความสมานฉันท์ 
ความมีเหตผุล ฯลฯ คุณธรรมนำความรู้ จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง
กว่าเดิม ซึ่งจะช่วยสร้างคนรุ่นต่อไปที่มีคุณภาพ อันจะอำนวยให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยัง้ยืน และมั่นคง 
ซึ่งหัวใจของการขับเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษาในครั้งนี้  ต้องยึดคุณธรรมนำความรูเ้พื่อถือเป็นเรื่องที่มีในสังคม ได้แก่
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และท้องถ่ินให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการพฒันาศึกษาทั้งระบบโดยการเสรมิสร้าง
คุณธรรม  ระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะในสถาบันศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค ์
 4.1  เพื่อปลูกฝังนสิัยใฝรู่้ ใฝ่ดี ใหเ้กิดกับตัวนักเรียน โดยเนน้ค่านิยม 12 ประการ และคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 

4.2  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ สง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
4.3  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

 
5.  เป้าหมาย  
 5.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย 
 5.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  มนีิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามเป้าหมาย 
 
6.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2563 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป/ 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ ธันวาคม 2563 – 
มีนาคม  2564 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม-
จริยธรรม หรือกจิกรรมลูกเสอื/เนตรนารี  
ทุกระดบัช้ัน 

ธันวาคม 2563 – 
มีนาคม  2564 

37,836 คณะครูทุกคน 
 

 



6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 ระดับอนุบาล ธันวาคม 2563 – 

มีนาคม  2564 
7,500 นางสาวมนทริา เจอืสุข 

และคณะ 
3.2 ระดับช่วงช้ันที่ 1 (ป.1 – 3) ธันวาคม 2563 – 

มีนาคม  2564 
11,376 นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต  

นางจรรยวรรธน์   
ครองปญัญากวี  และคณะ 

3.3 ระดับช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 – 6) ธันวาคม 2563 – 
มีนาคม  2564 

11,850 นางสาวเพญ็ภรณ์ ลิไธสง 
นางสาวปิ่นนภา  อุทธา 
และคณะ 

3.3 ระดับช่วงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) ธันวาคม 2563 – 
มีนาคม  2564 

7,110 นางกรุณา  ยินดี 
และคณะ 

4.  ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ มีนาคม  2564  ครูที่รบัผิดชอบแต่ละ 
ช่วงช้ัน 

 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
8.  งบประมาณ  37,836  บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกงุ/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
10.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ทุกคน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย 
 
  

1. ลงทะเบียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

1. เอกสารการทะเบียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ภาพถ่าย/หลักฐานการจัดกจิกรรม 

2.  นักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ทุกคน  มีนิสัยใฝรู่้ ใฝ่ดี และมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการตามเป้าหมาย 
 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ประเมิน 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
 

 
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 11.1  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย 
 11.2  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  มีนิสัยใฝรู่้ ใฝ่ดี และมีคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ 8 ประการตามเป้าหมาย 
 
 



 
     (ลงช่ือ).............................. ........................ผูเ้สนอโครงการ 
         (นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง) 
              
 

            
     (ลงช่ือ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงาน สนองโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ( เรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน (ขั้นพื้นฐาน) 
สนอง มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเปน็สำคัญ (ปฐมวัย) 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงการบรกิารทางการศึกษาและ
การเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
3. หลักการและเหตุผล 
         การจัดการศึกษาในสภาพการปัจจุบัน  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแต่เพียงในหอ้งเรียนไมเ่พียงพอต่อ
ความต้องการของผูเ้รียน   โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษานอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนดงักล่าวให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ฝ่ายวิชาการจึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

4. วัตถุประสงค ์
   4.1  เพื่อให้ตั้งแต่ระดบัช้ันอนุบาล 2- ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทกัษะกระบวนการ
เต็มตามศักยภาพและความต้องการ 
  4.2  เพื่อให้นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการเกิดความสุขและพงึพอใจ 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุ ปกีารศึกษา  2563  ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    นักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากขึ้นไป 
6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ พฤศจิกายน 2563   
  2.1 ระดบัช้ันอนุบาล   นางสาวมนทริา  เจือสุข 
  2.2 ระดับช้ัน ป.1 – 3    นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี 

  2.3  ระดบัช้ัน ป.4 – 6   นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง 

  2.4  ระดับช้ัน ม.1 – 3    นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง 

3. สำรวจแหล่งเรียนรู้  จัดทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  

พฤศจิกายน 2563 
– กันยายน 2564 

  

  3.1  ระดบัช้ันอนุบาล 2 – 3  11,780 นางสาวมนทริา  เจือสุข 

  3.2  ระดับช้ัน ป.1 – 3   18,240 นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี 
  3.3  ระดบัช้ัน ป.4 – 6  19,000 นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง 
  3.4  ระดับช้ัน ม.1 – 3  11,517 นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง 



รวมงบประมาณ 60,537  

4.  ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ กันยายน 2564  ครูผู้รบัผิดชอบ 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  2563 -  กันยายน 2564 
8.  งบประมาณ   60,537 บาท   
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80    

1. ลงทะเบียน 
 

1. เอกสารลงทะเบียน 

2. นักเรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  1. สอบถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู ้

1. สอบถามความพึงพอใจ 
 

1.  แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

 
 
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 2 – ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู ้
  2. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการเกิดความสุขและพงึพอใจ 
 
 
      ลงช่ือ .................. . ............................ผู้เสนอโครงการ 
                 ( น.ส.ขวัญฤทัย  ปัดไธสง ) 
        
 

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

                         (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.แผนงาน   สนองโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ( เรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ )  

    สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเ้รียน (ขั้นพื้นฐาน) 
    สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน) 

    สนองมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเปน็สำคัญ (ปฐมวัย) 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และข้อที่ 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

2. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการใช้ ICT   
3. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามบีทบาทต่อสงัคมมนุษยท์ุกด้าน สังคมสมัยใหมจ่ำที่
จะต้องพึง่พา ICT เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สังคมใดมีบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน ICT ยิ่งมาก ก็ย่อมมี
โอกาสพฒันาได้อย่างรวดเร็ว พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ให้จัดการศึกษาที่ยึดผูเ้รยีน
เป็นสำคัญ ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสถานศึกษาจะต้องพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศักยภาพและจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถบูรณาการใหส้อดคล้องกบัชีวิตจริง ส่งเสริมใหผู้้เรียน
ใช้ ICT เป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจำจำเป็นต้องพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำ ICT มาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล. 
4. วัตถุประสงค ์
   4.1 เพื่อจัดหาสื่อวัสดIุCT เพื่อจัดการเรียนรู ้

4.2 เพื่อให้ครูและผูบ้รหิารไดร้ับการพฒันา 
4.3 เพื่อให้ครูได้ใช้ICT ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ 
4.4 เพื่อให้นักเรียนได้รบัการพัฒนาศักยภาพ ในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ เตม็ศักยภาพ 

 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - นักเรียนระดบัช้ันอนุบาลถึงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่   3 
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - นักเรียนมีทักษะการใช้ ICT 
 
 
 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน  2563  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

2. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ ธันวาคม 2563  ฝ่ายวิชาการ 
3.จัดซื้อวัสดุ-อปุกรณ์ ICT พฤศจิกายน 2563-

กันยายน 2564 
22,701 การเงินและพัสด ุ

4.ประเมินผลรายงานผล กันยายน 2564  นางพนิดา ธงจันทร ์



 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564 
8. งบประมาณ   22,701บาท   
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายงานวิชาการ   
 
10. ระดับความสำเร็จ   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุงมทีักษะการ
ใช้ ICT 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

2.  นักเรียนนำความรู้ด้านICT ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

สังเกต แบบสงัเกต 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุมีทกัษะการใช้ ICT นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประการอาชีพได้ใน
อนาคต 
 

ลงช่ือ .................. .............................ผูเ้สนอโครงการ 
             ( นางพนิดา  ธงจันทร์ ) 

      

 
ลงช่ือ ................ .............................ผู้อนมุัติโครงการ 
    (  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  แผนงาน    สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน (ขั้นพื้นฐาน) 
   สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  (ปฐมวัย) 

  สนองยุทธศาสตร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้อที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

 
2. ชื่อโครงการ   อิ่มท้องสมองดี   
 
3. หลักการและเหตุผล 
  สภาพทางบ้านนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ได้รับอาหารไม่เพียงพอและไม่ครบตามหลักโภชนาการ  เด็ก
ส่วนใหญ่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 การบริการอาหารกลางวัน  เป็นสิง่จำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการที่เด็กนกัเรียนได้รับบรกิารอาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ  และถูกหลักโภชนาการ  ย่อมทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  มีภูมิต้านทานโรค  มีจิตใจที่แจ่มใสเป็นผลดีต่อ
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
. 
4. วัตถุประสงค ์
   1.เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนไดร้ับอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 
 2.เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนรู้จกัและคุ้นเคยในการประกอบอาหาร 
 3.เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนกัเรียนที่มฐีานะยากจน 
 4.เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
5. เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - สำรับอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน  ในระดับอนบุาล  และเด็กช้ัน ป.1 – ป.6  จำนวน  116  คน  
โรงเรียนบ้านโคกกงุ 
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
    - นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุงมรี่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  มภูีมิต้านทานโรค  มีจิตใจที่แจ่มใสเป็นผลดี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.สำรวจข้อมูลจำนวนเด็ก ตุลาคม 2563  นางวราพร  ตั้งกลุธนวุฒิชัย 
2.จัดทำงบประมาณในข้อบญัญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  2564  ตามข้อมูลจำนวน
เด็ก  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2563 
 

ตุลาคม 2563  นางวราพร  ตั้งกลุธนวุฒิชัย 

3. ประชุมวางแผนทำโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ 
 

ตุลาคม 2563  ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 

4.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตจิากองค์การ
บรหิารส่วนตำบลดอนกอก 

ตุลาคม 2563  นางวราพร  ตั้งกลุธนวุฒิชัย 



กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ ตุลาคม 2563  คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
3. จัดซื้อวัตถุดิบสำหรบัดำเนินการ ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564 
665,673 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

4. จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 

ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

5. ประเมินผล  และรายงานผลโครงการ ทุกไตรมาส  นางวราพร  ตั้งกลุธนวุฒิชัย 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม  2563 -  30  กันยายน  2564 
 
8. งบประมาณ   665,673  บาท   

  ขอรับเงินอุดหนุนจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอกหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกกุง  โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ตั้งไว้  665,673  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเดก็
นักเรียน  จัดสรรใหเ้ด็กนักเรียน เด็กอนุบาล  และเด็ก  ป.1 – ป.6  จำนวน  129 คน จัดสรรในอัตรามื้อละ  20  บาท
ต่อคน  จำนวน  200 วัน 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านโคกกุง/ฝ่ายบริหารทั่วไป/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก   
 
10. ระดับความสำเร็จ   
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนระดบัช้ันอนุบาล  ประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทกุวัน 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 

2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุงมีน้ำหนักและ
ส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมี
สุขภาพจิตที่ดี 

เปรียบเทียบการเจริญเตบิโตตาม
ช่วงวัย 

กราฟแสดงเกณฑ์อ้างองิ
การเจรญิเตบิโตของเพศ
ชาย-เพศหญิง 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
 2. เด็กนักเรียนมีน้ำหนกัและส่วนสงูได้ตามเกณฑม์าตรฐาน 
 3. เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 
 

ลงช่ือ ...................... .........................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางวราพร  ตั้งกุลธนวุฒิชัย ) 

 

 
    ลงช่ือ ...............................................ผู้อนมุัติโครงการ 

       (  นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 



 
 

ภาคผนวก 
             
            ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ระดบัปฐมวัย 
            ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ระดบัข้ันพื้นฐาน 
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                
 

ประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   
----------------------------------------------------------- 

 
 ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  เมื่อวาระการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพ
ภายใน   

 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
           

 
ลงช่ือ 
  (นายอ่อนศรี  สมบัติราช) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง    
 

 
 
       ลงช่ือ        
                 (นางกรุณา  ยินดี) 
                ครูชำนาญการพิเศษ 
      รักษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

            
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   
 

มาตรฐาน /รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มสีุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลอืตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถ่ิน 
    ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์  
    ๒.๔ จัดสภาพแวดลอ้ม  และ สื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

 ๒.๕ ให้บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคญั 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยเีหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเดก็ไปปรับปรงุ

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

                                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 

ประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง   การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย   

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   
----------------------------------------------------------- 

 
 ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติการดำเ นินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก   เมื่อวาระการประชุม  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกุง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียน
จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย และการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
ลงช่ือ 
  (นายอ่อนศรี  สมบัติราช) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง    
 

 
 
       ลงช่ือ        
                  (นางกรุณา  ยินดี) 
                ครูชำนาญการพิเศษ 
      รักษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง   การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มสีุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย   
          ของตนเองได้ 

ระดับดเีลิศ 

    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ระดับดเีลิศ 
    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลอืตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ระดับดเีลิศ 
    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และ  
          แสวงหาความรู้ได้ 

ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
    ๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถ่ิน ระดับดเีลิศ 
    ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดเีลิศ 
    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์  ระดับดเีลิศ 
    ๒.๔ จัดสภาพแวดลอ้ม  และ สื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ระดับดเีลิศ 

 ๒.๕ ให้บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนบัสนุน                   
       การจัดประสบการณ์ 

ระดับดเีลิศ 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม ระดับดเีลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคญั ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุ 
  เต็มศักยภาพ  

ระดับดเีลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดเีลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยเีหมาะสมกับวัย ระดับดเีลิศ 
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเดก็   
      ไปปรับปรงุการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดเีลิศ 

 
                                                                                

การกำหนดคา่เปา้หมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน กำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  (คะแนนร้อยละ 90.00 – 100) 
   ระดับ ๔  ดีเลิศ (คะแนนร้อยละ ๘๐.00 – 89.00) 
  ระดับ ๓  ดี  (คะแนนร้อยละ 70.00 – 79.00) 
  ระดับ ๒ ปานกลาง (คะแนนรอ้ยละ 60.00 – 69.00) 
  ระดับ ๑ กำลงัพัฒนา (คะแนนต่ำกว่ารอ้ยละ 60) 

 



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 

เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

----------------------------------------------------------- 
 

 ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  เมื่อวาระการประชุม  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงเรียนบ้านโคกกุง  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
           

 
ลงช่ือ 
  (นายอ่อนศรี  สมบัติราช) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง    
 

 
 
       ลงช่ือ        
                (นางกรุณา  ยินดี) 
                ครูชำนาญการพิเศษ 
      รักษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 

            
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   
............................................................. 

มาตรฐาน / รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรยีน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปญัหา 
      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
      5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 

3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนโรงเรยีนบา้นโคกกุง 
เรื่อง กำหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา   

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

 ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรือ่ง  แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น นโยบาย
การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่องที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกกงุ  จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมสี่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  เมื่อวาระการประชุม  ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนบ้านโคกกุง  มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
กำหนดค่าเป้าหมายการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

   
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
           

 
ลงช่ือ 
  (นายอ่อนศรี  สมบัติราช) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกกุง    
 

 
 
       ลงช่ือ        
                  (นางกรุณา  ยินดี) 
                ครูชำนาญการพิเศษ 
      รักษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 
เรื่อง กำหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / รายละเอียด 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรยีน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระดับด ี
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ระดับด ี

      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับด ี
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระดับดเีลิศ 
      5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 
      6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดเีลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ระดับดเีลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับดเีลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดเีลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดเีลิศ 
2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 

   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดเีลิศ 

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดเีลิศ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคณุภาพ 

ระดับดเีลิศ 

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั ระดับดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับดเีลิศ 

   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ ระดับดเีลิศ 
3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดเีลิศ 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดเีลิศ 
    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

ระดับดเีลิศ 

 



การกำหนดคา่เปา้หมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน กำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  (คะแนนร้อยละ 90.00 – 100) 
   ระดับ ๔  ดีเลิศ (คะแนนร้อยละ ๘๐.00 – 89.00) 
  ระดับ ๓  ดี  (คะแนนร้อยละ 70.00 – 79.00) 
  ระดับ ๒ ปานกลาง (คะแนนรอ้ยละ 60.00 – 69.00) 
  ระดับ ๑ กำลงัพัฒนา (คะแนนต่ำกว่ารอ้ยละ 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
คำสั่งโรงเรียนบ้านโคกกุง 

ที่   111 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ 2564 

…………………………………………………………………….. 
 

เพื่อใหก้ารจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านโคกกงุดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย สอดคลองนโยบายและจุดเน้นยทุธศาสตร์ของโรงเรียนและให้การบริหารงานงบประมาณและ
การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพจงึขอแต่งตั้งคณะทำงานดังนี้ 

 
   1.  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา    ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวประกอบ  กลิ่นหอม    รองประธานกรรมการ 

3. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต    กรรมการ 
4. นางกรุณา ยินดี     กรรมการ 
5. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง    กรรมการ 
6. นายชัยวัฒน์  อาษานอก    กรรมการ 
7. นางสาวมนทิรา  เจือสุข.    กรรมการ 
8. นางสายพิน ของเลิศ     กรรมการ 
9. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง    กรรมการ 
10. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย     กรรมการ 
11. นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัย    กรรมการ 
12. นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญกวี   กรรมการ 
13. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา     กรรมการ 
14. นางอุทุมพร  พรมไธสง    กรรมการ 
15. นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์    กรรมการ 
16. นายบุญคิด  สิงหาหล้า    กรรมการ 
17. นายพงษ์ศักดิ์  พลนอก    กรรมการ 
18. นายอุบล  พรไธสง     กรรมการ 
19. นางสุภาพร  พรไธสง     กรรมการ 
20. นายอ่อนศรี  สมบัตริาช    กรรมการ 
21. นายนคร  ปุราชกา     กรรมการ 
22. นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง     กรรมการและเลขานุการ   
23. นางพนิดา  ธงจันทร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
ต่อไป  
 
 

  
 



 
  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2563  เป็นต้นไป 
 
 

  สั่ง ณ วัน  12  พฤศจิกายน 2563 
  
 

 
( นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 
 

 


