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ค าน า 
  

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา  2562 ของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในรอบตํอไปนอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการประกันโอกาสทางการศึกษา 
การประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันความปลอดภัยแผนปฏิบัติ
ราชการเลํมนี้ ประกอบด๎วยโครงการ จ านวน33  โครงการ ซึ่งครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา  ทางคณะผู๎จัดท าได๎จัดท าให๎ครอบคลุมขอบขํายและภารกิจการ
บริหารและจัดการของสถานศึกษา  

 แผนปฏิบัติราชการเลํมนี้ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี เพราะได๎รับความรํวมมือจากคณะกรรมการในการจัดท าทุก
ทํานที่ได๎ชํวยกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา  จุดเดํน จุดด๎อย ของโรงเรียนในรอบปีที่ผํานมาเป็นข๎อมูลใน
การวางแผนด าเนินการ  ตลอดจนได๎รับความรํวมมือจากชุมชน   และคณะกรรมการสถานศึกษาให๎ค าแนะน าให๎
ความเห็นชอบ   จึงขอขอบคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานมา  ณ  โอกาสนี้ 
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สํวนที่ 1 
ประวัติโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
ข๎อมูลนักเรียน ข๎อมูลครูและบุคลากร 
ข๎อมูลอาคารสถานที่ 
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
แหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปาูหมาย   
อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ค าขวัญ  นโยบาย 
กลยุทธ์  จุดเน๎นมาตรฐานการศึกษา 
คําเปูาหมายของสถานศึกษา 
สภาพ  ปัจจุบัน  ปัญหา 
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ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2479  เดิมตั้งที่หมู่บ้านแก่งเรียง  และมีชื่อว่า 
โรงเรียนบ้านแก่งเรียง  ตามชื่อหมู่บ้าน  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงด้วยแฝกไม่มีฝากั้น  โต๊ะเรียนใช้ไม้ไผ่
ท าเป็นฟากส าหรับรองเขียนและเป็นที่นั่งเรียน  ต่อมาประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษาที่มีต่อบุตรหลานของ
ตน  จึงได้สละแรงงานและทุนทรัพย์ปลูกโรงเรียนกึ่งถาวรให้หนึ่งหลังเป็นเสาไม้จริง  หลังคามุงสังกะสี  แต่ยังไม่มีฝา
กั้นตามเดิม  ผู้ที่มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรกคือ  นายบุญช่วย  ประชากุล   ซึ่งท าการสอนคนเดียวตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เนื่องจากขาดแคลนอัตราก าลังครู  ที่จะมาช่วยสอน  และมีคนอ่ืน
รับช่วงต่อเนื่องในท านองเดียวกันอีกหลายคน   จนถึง  พ.ศ. 2500   นายทองดี  อุตคุตจันทร์  เป็นครูใหญ่  เห็นว่า
โรงเรียนเดิมไม่ได้ตั้งอยู่ที่กลางหมู่บ้าน  ประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมทรุดโทรมมาก  จึงขออนุญาตย้ายโรงเรียน
ไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าสบู่  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ท าให้นักเรียนเดินทางมาเรียนได้สะดวกขึ้น  

ในปี พ.ศ. 2502    นายทองดี  อุตคุตจันทร์  ได้ขอย้ายไปท าการสอนที่โรงเรียนบ้านเกาะบุก  และทาง
ราชการได้แต่งตั้ง  นายสมยศ  มงคลสมัย  มาเป็นครูใหญ่  

ในปี  พ.ศ. 2508จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณ  54,000  บาท  และประชาชนได้สละเงินสมทบ17,550   
บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 จ.  ขนาด 2 หอ้งเรียน  จ านวน  1  หลัง   

ใน  ปี  พ . ศ .   2509  โ ร ง เ รี ยน โอนสั ง กั ด ไปอยู่ ที่ อ ง ค์ ก า รบริ ห า ร ส่ ว นจั งห วั ดก าญจนบุ รี                          
ตามประกาศทางราชการโดยมีเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงินงบประมาณ  

วันที่ 9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2512  นายสมยศ  มงคลสมัย  ขอย้ายไปโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
และจังหวัดได้แต่งตั้ง  นายประเสริฐ  แดงอร่าม   เป็นครูใหญ่แทน  

ในปี พ.ศ. 2515   โรงเรียนได้ขยายการศึกษาออกไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  และได้แต่งตั้งนาย
ประจวบ  วิริยาลัย  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน  และในปีการศึกษานี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรร
งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ขนาด  4  ห้องเรียน  จ านวน  1  หลัง   และในวันที่  18  กรกฎาคม 
พ.ศ. 2517  นายประเสริฐ  แดงอร่าม ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ   

วันที่  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2519   โรงเรียนได้อพยพครั้งใหญ่  เนื่องจากน้ าท่วมจากการสร้าง
เขื่อนศรีนครินทร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  017  จ านวน  4  ห้องเรียน
จ านวน  1  หลัง  พร้อมที่ดิน  50 ไร่ วันที่ 18   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2519  โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นโรงเรียน
ชมุชน  และพร้อมกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  ในปี  พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณต่อ
เติมอาคารเรียนชั้นล่าง  จึงท าให้เป็นอาคารเรียน   10  ห้องเรียน   

วันที่ 15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2521  ทางราชการได๎ย๎าย นายสมยศ มงคลสมัย  มาด ารงต าแหนํง
ครูใหญํ  แทนนายประจวบ  วิริยาลัย   ซึ่งได๎ย๎ายไปด ารงต าแหนํงครูใหญํโรงเรียนบ๎านเจ๎าเณร  และในปีนี้ทาง
ราชการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรใหมํเป็นภาคบังคับเรียน  6 ปี   

วันที่ 31  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2522 ทางราชการได๎แตํงตั้ง  นายไพโรจน์  บุญเกิด มาด ารงต าแหนํง
ครูใหญํแทนนายประจวบ วิริยาลัย  ซึ่งขอย๎ายไปโรงเรียนบ๎านเสาหงส์  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี   
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วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2523  ทางราชการได๎ประกาศโอนโรงเรียนประชาบาล  ไปสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  

วันที่ 14 มกราคม  พ.ศ. 2530   ทางราชการได๎แตํงตั้ง นายสมจิต   น้ าใจตรง   มาด ารงต าแหนํงอาจารย์
ใหญํโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  แทนนายไพโรจน์ บุญเกิด    ซึ่งย๎ายไปด ารงต าแหนํง อาจารย์ใหญํ โรงเรียน
วัดหนองพลับ สปอ. ทํามะกา  สปจ.กาญจนบุรี  

ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนได๎งบประมาณ จาก ส.ป.ช. กํอสร๎างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จ านวน 1 
หลัง 8 ห๎องเรียน งบประมาณ 1,980,000 บาท และ ฝ. 30 พิเศษ งบประมาณ 75,000 บาท  

ปี พ.ศ.  2536  โรงเรียนได๎งบประมาณ จาก ส.ป.ช. กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 203/26 
จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 424,000  บาท  

ปี พ.ศ. 2539    โรงเรียนได๎เข๎ารํวมโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ017 จ านวน 1 
หลัง 10  ห๎องเรียน   อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  จ านวน  1  หลัง  8  ห๎องเรียน อาคารเอนกประสงค์  1  
หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  บ๎านพักครูกรมสามัญ   จ านวน  4  หลัง   

ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได๎มอบห๎องสมุด  จ านวน 1 หลัง โดยการสนับสนุนเงิน  จ านวน 140,000  บาท  
กํอสร๎างอาคารห๎องสมุด  จากเขื่อนศรีนครินทร์  การไฟฟูาฝุาผลิตแหํงประเทศไทย  
 วันที่ 7  กรกฎาคม  2546   ได๎มีการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ ( สปช.) เป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( สพฐ) และ
โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกอบไปด๎วย อ าเภอศรี
สวัสดิ์ อ าเภอไทรโยค  อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสังขละ  โดยมีอ าเภอไทรโยคเป็นที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 วันที่ 18 มกราคม 2551โรงเรยีนได๎รับค าสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให๎ย๎ายจากสังกัดจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มาอยูํสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

วันที่ 12ตุลาคม  พ.ศ. 2559   ทางราชการได๎แตํงตั้ง นายพรชัย  ชูวงษ์วชิช   มาด ารงต าแหนํง
ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  แทนนายสมจิต น้ าใจตรง ซึ่งได๎เกษียณอายุราชการ 
 ปัจจุบันได๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   จนถึงวันที่ ๔ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 วันที่  22  ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนได๎รับค าสั่งแตํงตั้ง ครูไพลิน  อ๎นยิ้ม  ข๎าราชการครูรักษาในการใน
ต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน ตามค าสั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 548 /2561 เรื่อง แตํงตั้ง
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหนํง ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 เนื่องด๎วยนายพรชัย  
ชวูงษ์วิชช  ได๎ย๎ายไปด ารงต าแหนํงใหมํ  ณ โรงเรียนบ๎านจันอุย     อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได๎แตํงตั้ง     นางสาวศิริวรรณภา  
บุญเส็ง ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 138 /2562  เรื่อง เปลี่ยนต าแหนํงข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 
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 ปัจจุบันมีข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  17 คน  แยกเป็นดังนี้  
-  ผู๎อ านวยการโรงเรียน   1  คน  ครูประจ าการ  12 คน   ครูอัตราจ๎าง 3 คน ธุรการ   1   คน  นักการภาร

โรง(ลูกจ๎างชั่วคราว)1  คน  

 มีนักเรียนทั้งหมด  282 คน ชาย 168 คน หญิง 124 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562) 
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แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

อบต.ท่ากระดาน 

โรงเรียนชุมชนบา้นท่ากระดาน 

โรงพยาบาลท่ากระดาน 

โรงเรียนศรีสวสัด์ิพิทยาคม 

ไปอ าเภอศรีสวสัด์ิ 

ไปจงัหวดั
กาญจนบุรี 

หมู่บา้นท่ากระดาน  หมู่1 , 2 

ศาลารอรถประจ าทาง 

ป้อมต ารวจ 

ต.ท่ากระดาน 
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน2561) 
 1) จ านวนผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 282คน 

2) จ านวนผู๎เรียนในสถานศึกษาท้ังสิ้น     282   คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนห้องเรียน 
 ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)  

อนุบาล 2 18 11 29 1 
อนุบาล 3 25 15 40 1 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 43 26 69 2 
ประถมศึกษาปีที่1 21 19 40 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 9 27 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 31 11 42 2 
ประถมศึกษาปีที่ 4 26 22 48 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 12 28 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 28 1 
รวมระดับประถมศึกษา 126 87 213 9 

รวมทั้งสิ้น 169 113 282 11 

 
 

ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ชื่อ-สกุลนางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารการศึกษา 
2) รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา /รักษาการชื่อ-สกุลนางสาวดารุณี   พละเลิศ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง ระดับ หมายเหตุ 

1. นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง ค.ม. บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการ ค.ศ.3  
2. นางสาวดารุณี   พละเลิศ คบ. วิทยาศาสตร์ / ศิลปะ คร ู คศ.3  
3. นางไพลิน  อ๎นยิ้ม  คบ. เกษตร คร ู คศ.2  
4. นางสาวดวงใจ   โพธิ์ขาว บธบ. บริหารธุรกิจ คร ู คศ.2  
5. นายสมพร   กันหา คบ. ภาษาไทย คร ู คศ.2  
6. นางจิราพร  รักษี คบ. ประถมศึกษา คร ู คศ.1  
7. นางสาวกนิษฐา คงเหลี่ยม คบ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.1  
8. นางส าราญ     วัจนะ คบ. วิทยาศาสตร์ คร ู คศ.3  

9. นายพัทธดล   บุญรอดดวง อศ.บ. 
เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

คร ู คศ.1 
 

10. นางสาวจิรนันท์  คล๎ายคลัง บธบ. การจัดการทั่วไป คร ู คศ.1  
11. นางสาวโชติภัค   นครเอ่ียม  เทคโนโลยีสารสนเทศ คร ู คศ.1 ชํวยราชการ 
12. นางสาวอารีรัตน์  วัฒนานนท์ คบ. ปฐมวัย คร ู ครูผู๎ชํวย  
13 นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร คบ. ภาษาไทย คร ู ครูผู๎ชํวย  
14. นายทัศพร   สุนทราลัย รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์ คร ู ครูอัตราจ๎าง  
15. นายนิคม  กลีบทอง  ดนตรี คร ู ครูอัตราจ๎าง  
16. นางสาวสกุลรัตน์   นาคดีล๎วน คบ. วิทยาศาสตร์ คร ู ครูอัตราจ๎าง  
17 นางสาวสุธิศา  เขียวเหลือง คบ. คณิตศาสตร์ คร ู ครูอัตราจ๎าง  
18. นางสาวดวงพร   สมใจ รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์ ครูธุรการ ครูธุรการ  

 
ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจ านวน 2หลัง อาคารประกอบจ านวน  5  หลัง  ส๎วม  4 หลัง  สนามเด็กเลํน 1 
สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม สนามวอลเลย์บอล1  สนาม และสนามเปตอง  1  สนาม 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551(ปรับปรุง 2561) 

สาระการเรียนรู้รายวิชา 
เวลาเรียน  

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระกาเรียนรู ้       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
-  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
    - หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
    - เศรษฐศาสตร ์
    - ภูมิศาสตร ์

80 
40 
 

 
40 

80 
40 
 
 

40 

80 
40 
 
 

40 

120 
40 
 
 

80 

120 
40 
 
 

80 

120 
40 
 
 

80 

สุขศึกษาและพลศกึษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ ดนตรี 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม       
- ภาษาอังกฤษ1 
- ภาษาอังกฤษ 2 
- ภาษาอังกฤษ 3 
- ภาษาอังกฤษ 4 
- ภาษาอังกฤษ 5 
- ภาษาอังกฤษ 6 

80  
80 

 
 

80 

 
 
 

80 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 

80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนาร ี 30 30 30 30 30 30 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

 
รวมเวลา 

1,000
ชั่วโมง 

1,000
ชั่วโมง 

1,000
ชั่วโมง 

1,040
ชั่วโมง 

1,040
ชั่วโมง 

1,040
ชั่วโมง 
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แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
 1) ห๎องสมุดมีขนาด    216     ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุดประมาณ5,000เลํม 
   การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบดิวอี้  
   จ านวนผู๎เรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย   240  คน  ตํอวัน   คิดเป็นร๎อยละ    
84.50ของผู๎เรียนทั้งหมด 
 

2) ห๎องปฏิบัติการ 
  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  1ห๎อง 

   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1ห๎อง 
    
    
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน    23 เครื่อง 
 ใช๎เพือ่การเรียนการสอน     10 เครื่อง 
  ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต   3 เครื่อง 
 ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ     10 เครื่อง 
 

 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหลํงเรียนรู๎ 
ห๎องสมุด 240 

ห๎องสหกรณ์ 282 

ห๎องคอมพิวเตอร์ 213 

ห๎องวิทยาศาสตร์ 213 

แปลงเกษตร 282 

ห๎องดนตรี 213 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหลํงเรียนรู๎ 

วัดทํากระดาน 282 

ทําน้ า 210 

ฟอสซิล 213 

เขื่อนศรีนครินทร์ 104 

 

สีประจ าโรงเรียน 
 

 
 

 
สีเหลือง หมายถึง  แสงเทียนท่ีสํองแสงสวํางในการศึกษา ทางปัญญา     
สีแดง หมายถึง    รํวมแรงและมุํงมั่นในการท างาน 

 

วิสัยทัศน(์VISION) 
 

 มุํงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนอยํางทั่วถึง เสมอภาค ได๎คุณภาพมาตรฐานสูํสากลน๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ก๎าวทันเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ(MISION) 
 1. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยาํงทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานสูํสากล 

2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคน
ไทย12ประการโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกระจายอ านาจและบูรณาการเพื่อเสริมสร๎างความ

รับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 
 5. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่21 
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เป้าประสงค์(GOAL) 
 1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงเสมอภาค 
และมีคุณภาพมาตรฐานสูํสากล 

2. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

อัตลักษณ์ 

รูห๎น๎าท่ี มีน้ าใจ  
 
เอกลักษณ์ 

วิชาการดี   กีฬาเดํน 

 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 นโยบายที ่3 พัฒนาผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที ่4 สร๎างโอกาสในการเขา๎ถึงบริการทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

ล้ าทางการศึกษา 
           นโยบายที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสูํความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการมีสํวนรํวมแบบบูรณาการของทุกภาคสํวนในการสนับสนุนและการจักการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
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จุดเน้น 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
2.จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เน๎นการเรียนปนเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข และสร๎างกิจกรรมเสริม 

3.เรียนภาษาไทยเน๎นเพ่ือการสื่อสาร และใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
4. เรียนภาษาอังกฤษ เน๎นเพ่ือการสื่อสาร 
5. เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เน๎นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง 

สถานการณ์จ าลองกิจกรรมการเรียนรู๎จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติสามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู๎
อยํางมีความสุข 

6. เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
7. สํงเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพ่ือสร๎างนวัตกรรม 
8.จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า 
9. พัฒนาครูตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา  

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1มีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ 
1.2มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
1.3มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ 

มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น 
2.2จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ 
2.4จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกาเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
2.6มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 

มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1จดัประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
3.3จัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุํมเปูาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 3.2  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
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ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

1.1มีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได๎ 

4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

1.2มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

1.3มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

1.4มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

2.2จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
2.3สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
2.4จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือกาเรียนรู๎ อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
2.5ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกาเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

2.6มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
3.1จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
3.2สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
3.3จัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
3.4ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 (ร้อยละ 80.00) ดีเลิศ 
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ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 3 (ร๎อยละ 73.78) ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 2 (ร๎อยละ 65.24) ปานกลาง 
1)  มีความสามารถในการอําน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 2 (ร๎อยละ 64.62) ปานกลาง 
2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก๎ปัญหา 

2 (ร๎อยละ 64.62) ปานกลาง 

3)  มีความสามารในการสร๎างนวัตกรรม 2 (ร๎อยละ 63.08) ปานกลาง 
4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 2 (ร๎อยละ 63.08) ปานกลาง 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2 (ร๎อยละ 54.47) ปานกลาง 
6)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 4 (ร๎อยละ 81.54) ดีเลิศ 
1.2คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 4 (ร๎อยละ 82.31) ดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 4 (ร๎อยละ 81.54) ดีเลิศ 
2)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 4 (ร๎อยละ 83.08) ดีเลิศ 
3)  ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 4(ร๎อยละ 81.54) ดีเลิศ 
4)  มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 4(ร๎อยละ 83.08) ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 3 (ร้อยละ 72.05) ดี 
2.1มีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 (ร๎อยละ 63.08) ปานกลาง 
2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2(ร๎อยละ 63.08) ปานกลาง 
2.3ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 

2(ร๎อยละ 64.62) ปานกลาง 

2.4พัฒนาครูและบุคลกรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5(ร๎อยละ 98.46) ยอดเยี่ยม 
2.5จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคูณ
ภาพ 

4(ร๎อยละ 81.45) ดีเลิศ 

2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ 

2(ร๎อยละ 61.54) ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4(ร๎อยละ 84.92) ดีเลิศ 
3.1จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎
ในการด าเนินชีวิต 

5(ร๎อยละ 98.46) ยอดเยี่ยม 
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3.2ใช๎สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 4(ร๎อยละ 81.54) ดีเลิศ 
3.3มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4(ร๎อยละ 81.54) ดีเลิศ 
3.4ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 4(ร๎อยละ 81.54) ดีเลิศ 
3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ 

4(ร๎อยละ 81.54) ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 3 (ร้อยละ 76.92) ดี 
 
 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
1)สภาพชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษามีลักษณะเป็นพ้ืนที่การเกษตร  บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ

สถานศึกษา ได๎แกํ  วัดทํากระดาน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท าเกษตรกรรม เชํน ปลูกพริก, ข๎าวโพด, ปลูก
มะขาม , ปลูกมันส าปะหลัง , ท าแพ และรับจ๎างทั่วไปคนสํวนใหญํในชุมชนจะนับถือศาสนาพุทธ      

2) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  อาชีพหลัก  คือ
เกษตรกรรม เชํน ปลูกพริก, ข๎าวโพด, ปลูกมะขาม , ปลูกมันส าปะหลัง , ท าแพ และรับจ๎างทั่วไป   สํวนใหญํนับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี   40,000 บาท    จ านวนคนเฉลี่ยตํอ
ครอบครัว  4คน 
 3)สถานศึกษา ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐ     ชุมชน   ชุมชน    องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส  อุปสรรค  

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1.1 ชุมชนให๎ความรํวมมือในด๎านทรัพยากร วิชาการ 
 ท าให๎โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
1.2 ชุมชนและหนํวยงานท๎องถิ่นรํวมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นสํงผลให๎นักเรียนมีแหลํงการศึกษา และท าให๎
นักเรียนมีแบบอยํางที่ดี 
 
 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1.1 ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีฐานะยากจน ประกอบ
อาชีพรับจ๎าง ไมํมีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุ
อุปกรณ์สํงเสริมการเรียน สํงผลกระทบตํอผลการ
เรียนของนักเรียน 
1.2 ผู๎ปกครองสํวนใหญํ มีปัญหาด๎านครอบครัว
แตกแยกสํงผลกระทบตํอผลการเรียนของ
นักเรียน 
1.3 สภาพแวดล๎อมรอบ ๆ โรงเรียน มีสิ่งยั่วยุ 
ลํอแหลมไมํเหมาะสม ท าให๎เสียการเรียน เชํน 
ร๎านเกมอินเตอร์เน็ต 

2. ด้านเทคโนโลยี 
2.1 ความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต ) 
ท าให๎นักเรียนมีความต๎องการบริโภค สํงผลท าให๎นักเรียนเกิดความ
รอบรู๎ และสามารถแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

2. ด้านเทคโนโลยี 
2.1 อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนไมํ
เพียงพอ ไมํทันสมัย และงบประมาณไมํพอเพียง
ตํอการซํอมบ ารุง 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ตําง ๆ รํวมกับ
ทางโรงเรียนได๎บริจาค ทุนทรัพย์ในด๎านตําง ๆ และวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการศึกษา สํงผลท าให๎การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ผู๎ปกครองมีรายได๎น๎อย ย๎ายถิ่นฐานบํอย
นักเรียนต๎องย๎ายตามผู๎ปกครอง สํงผลกระทบตํอ
การเรียนของนักเรียน 
3.2 ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎าง ไมํม่ันคง 
และมีรายได๎น๎อยไมํแนํนอน สํงผลกระทบตํอการ
เรียนของนักเรียน 

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย 
4.1 ชุมชน หนํวยงานภาครัฐ  ให๎ความสนใจและสนับสนุนด๎าน
การศึกษา และงบประมาณอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎โรงเรียนพัฒนาไป
ในทางท่ีดี 
4.2 ผู๎ปกครอง  กรรมการสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
นโยบายด๎านการศึกษา สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนมากขึ้น 

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย 
4.1 ผู๎ปกครองบางสํวนไมํเข๎าใจนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ขาดความรู๎เรื่องกฎหมายและพ.ร.บ. 
การศึกษาสํงผลให๎ขาดความรํวมมือในการจัด
การศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1.ด้านโครงสร้างนโยบาย 
1.1 โรงเรียนก าหนดนโยบายและแผนงาน ครอบคลุมทุก
สายงานของบุคลากรทุกฝุาย สํงผลท าให๎ได๎รับความรํวมมือ
จากบุคลากรทุกฝุายเป็นอยํางดี 
1.2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย 
ด าเนินงานชัดเจน สํงผลให๎สามารถน าเป็นทิศทางในการ 
จัดการศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง 
1.3 การบริหารงานของโรงเรียนมีการกระจายอ านาจตาม
โครงสร๎างอยํางชัดเจน ท าให๎การบริหารงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1.ด้านโครงสร้างนโยบาย 
1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสํวนรวํม 
ในการก าหนดนโยบายของโรงเรียนน๎อย  สํงผลท าให๎
การด าเนินงานไมํบรรลุผลเทําที่ควร 
1.2 นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก 
ทั้งของโรงเรียนและหนํวยงานภาครัฐท าให๎
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ลดลง 
 

2. ด้านผลผลิตและการให้บริการ 
2.1 โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอยํางทั่วถึง ท าให๎
ผู๎เรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางเสมอภาค และท่ัวถึง 
2.2 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท าให๎
สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยเฉลี่ยดีขึ้น สอบเข๎าเรียนตํอโรงเรียนใน
ระดับมัธยมได๎มากข้ึน 
2.3 โรงเรียนมีวงดนตรีสากล และวงดนตรีไทย 

2. ด้านผลผลิตและการให้บริการ 
2.1 นักเรียนขาดความสนใจในการใช๎แหลํงเรียนรู๎
โดย เฉพาะการรักการอําน สํงผลให๎ได๎รับ
ประสบการณ์ ไมํหลากหลายเทําท่ีควร 
2.2เครื่องเลํนในสนามเด็กเลํนช ารุดท าให๎ไมํ
เพียงพอ ไมํปลอดภัยตํอการใช๎บริการ 

3. ด้านบุคลากร 
3.1 บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  โท และได๎รับการสนับสนุนการพัฒนาในทุกด๎าน ทั้ง
ด๎านความรู๎ความสามารถทักษะการท างานในโอกาสตําง ๆ 
กัน บุคลากร มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ สํงผลท า
ให๎การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3.2 บุคลากร ตั้งใจท างานอยํางเต็มความสามารถ สํงผลให๎
การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ 

3. ด้านบุคลากร 
3.1 บุคลากรบางสํวนขาดความช านาญในการใช๎
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหมํ 
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จุดแข็ง  จุดอ่อน  
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
4.1  การใชง๎บประมาณโรงเรียนโปรํงใส สามารถติดตามตรวจสอบได๎ 
4.2    การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอน มี
เพียงพอกับความต๎องการ 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
4.1 การด าเนินการด๎านงบประมาณลําช๎าไมํทันตํอ
ความต๎องการ ไมํคลํองตัว บางกิจกรรมจึงต๎องใช๎เงิน
สํวนตัวส ารองจํายในการด าเนินการ 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 ระบบบริหารมีการมอบอ านาจให๎หนํวยงานปฏิบัติและ
มอบหมายความรับผิดชอบ สํงผลให๎การปฏิบัติงานส าเร็จอยํางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.2 โรงเรียนมีแผน และโครงการ เพื่อใช๎ในการพัฒนาโรงเรียน
อยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
5.3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีสํงผลตํอการใช๎ข๎อมูลท าได๎
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
5.4โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ กับ ผู๎ปกครอง ชุมชน วิทยากร
ท๎องถิ่น(ปราชญ์ชาวบ๎าน) และหนํวยงานตําง ๆ ในท๎องถิ่นเสมอ 
ท าให๎ได๎รับความรํวมมือด๎วยดี สํงผลท าให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
จัดการเรียนการสอน 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 การก ากับการนิเทศติดตามผลงาน ประเมินผล
การรายงานผล ไมํเข๎มงวดและไมํตํอเนื่อง ท าให๎ขาด
ข๎อมูลในการปรับปรุง  ท าให๎การพัฒนาโรงเรียนไมํมี
ประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง และ สม่ าเสมอ 
 

 
สรุปผลการศึกษาสภาพแวดล้อม 
  ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน สรุปผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก  พบวํา  มีโอกาสมากกวําอุปสรรค   และสภาพแวดล๎อมภายในมีจุดแข็งมากกวํา
จุดอํอนโดยมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมดังนี้ 

จุดแข็งแยกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านการบริหารและการจัดการ 

1. มีการแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจน 

2. มีการจัดสรรงบประมาณแตํละฝุายอยํางเป็นระบบ 
3. มีระบบการท างานที่สามารถตรวจสอบได๎ 
4. มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการท างาน 
5. มีทีมงานที่มีศักยภาพ 
6. มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานอยํางชัดเจน 
7. มีการประสานงานเพ่ือการวางแผนการท างาน 
8. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง 
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 ด้านผู้บริหาร 

1. มีวิสัยทัศน์ในการท างานสนับสนุนทุกด๎าน 

2. เป็นกันเองและดูแลลูกน๎อง มีความยุติธรรม 
3. รับฟังความคิดเห็นของลูกน๎อง 

 ด้านคร ู
1. มีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย 

          2. มีความสามัคคีและเสียสละ 
3. มีประสบการณ์ในการสอนเป็นอยํางดี 

          4. มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน 
5. ครมูีความพร๎อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนตั้งใจเรียน ให๎ความเคารพ เชื่อฟังครู มีกริยามารยาทดี พูดจาสุภาพ 

2. นักเรียนรู๎หน๎าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนเป็นอยํางดี 
3. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดด๎วยความสมัครใจ 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ครูมีความสามารถและศักยภาพตรงตามรายวิชาที่สอน 

2. มีการจัดท าแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนตรงตามหลักสูตร 
3. มีสื่อการสอนที่ทันสมัย 
4. มีระบบติดตามการเรียนการสอน 
5. มีการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนอยูํเสมอ 

จุดอ่อนแยกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านการบริหารและการจัดการ 

1. มีข๎อจ ากัดด๎านระเบียบ กฎระเบียบ  ขาดความยืดหยุํน 

2. งบประมาณมีไมํเพียงพอ 
3. การประสานงานของหนํวยงานตํางๆไมํทั่วถึง 

 ด้านคร ู
1. ครูผู๎สอน 1ทํานได๎รับมอบหมายให๎ท าการสอนหลายวิชา  
2. ครูปฏิบัติงานพิเศษหลายงาน 

  
ด้านนักเรียน 

1. ขาดความกระตือรือร๎น 

2. สมาธิสั้น 
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ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. ครูผู๎สอนมีการสอนหลายวิชามากเกินไป 

2. สื่อการสอนไมํเพียงพอ และไมํมีความหลากหลาย 
3. การเรียนการสอนไมํตรงตามแผนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมบํอยครั้งและมีวันหยุดมากเกินไป 
4. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีไมํเพียงพอ 

   โอกาส  
1. มีระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 

2. การคมนาคมสะดวก 
3. เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
4. ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือในการจัดการศึกษา 
5. โรงเรียนตั้งอยูํใกล๎ชุมชน 
6. มีแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นหลากหลาย 
7. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เข๎มแข็ง 
8. ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอก 
9. ชุมชนสนใจการด าเนินงานของโรงเรียน 

   อุปสรรค 
1. ครอบครัวมีรายได๎น๎อย 

2. นักเรียนมีปัญหาครอบครัว 
3. ระดับการศึกษาของผู๎ปกครองปานกลาง 
4. ชุมชนมีขนาดใหญํ 

 
สภาพปัญหาและความต้องการ 
 1. ด๎านงบประมาณ    ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์   ควรรวดเร็วทันตํอการใช๎งาน รวมทั้งชํวยเหลือ แนะน า
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการด๎านการศึกษาให๎แกํนักเรียน และบุคลากรทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
 2. ด๎านชุมชน     ควรมีสวํนรวํมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษา การประเมินผลสถานศึกษา     
เพ่ือให๎มีความสอดคล๎องกับสภาพปัญหา และความต๎องการ 
 
 
 
 
 



22 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหารงาน
บุคคล 

การบริหารวิชาการ การบริหารทั่วไป 

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. งานพัฒนาระบบและข๎อมูลเครือขําย 
   สารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือขํายการศึกษา 
5. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสํงเสริมสนับสนุนด๎านวิชาการ 
   งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทั่วไป 
8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม 
9. การจัดท าส ามะโนผู๎เรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสํงเสริมและประสานงานการศึกษาใน 
     ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสํงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15. การสํงเสริมและสนับสนุนประสานงาน 
   การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
   หนํวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา 
      และหนํวยงานอื่น 
17. การจัดระบบการควบคุมในหนํวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมํได๎ระบุไว๎ในงานอื่น 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
3. การวัดผลและเทียบโอนผล 
    การเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
    การศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลย ี
6. การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพ 
10. การสํงเสริมความรู๎ด๎าน 
    วิชาการ 
11. การประสานความรํวมมือใน 
     การพัฒนาวิชาการกับ 
    สถานศึกษาอื่น 
12. การสํงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกํบุคคลครอบครัว      
องค์กร หนํวยงานและ สถานศึกษา  
อื่นที่จัดการศึกษา 

1. การจัดท าและเสนอขอ 
   งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตาม 
   ประเมินผล และรายงานผล 
   การใช๎เงินและผลการ 
   ด าเนินงาน 
4.การระดมทรัพยากรและการ 
   ลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุและ 
   สินทรัพย์ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การสรรหาและการบรรจุ 
   แตํงต้ัง 
3. การเสริมสร๎าง 
   ประสิทธิภาพในการ 
   ปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 

ครูประจ าชั้น / ครูพิเศษ   นักเรียน / สภานักเรียน 

โครงการ / กิจกรรม 

การบริหารวชิาการ 
โครงการ / กิจกรรม 

การบริหารวชิาการ 
โครงการ / กิจกรรม 

การบริหารวชิาการ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 

การบริหารงานของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
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เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 เปูาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  จ าแนกเป็นรายชั้น  และรายวิชา  ดังนี้ 

วิชา 
ชั้น 

ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ 
สุข

ศึกษาฯ 
ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ รวม 

ป. 1 63.00 63.00 63.00 65.00 80.00 80.00 80.00 65.00 69.88 

ป. 2 65.00 68.00 63.00 65.00 76.00 80.00 80.00 63.00 70.00 

ป. 3 60.00 63.00 58.00 65.00 80.00 80.00 80.00 65.00 68.88 

ป. 4 63.00 62.00 58.00 62.00 75.00 78.00 78.00 61.00 67.13 

ป. 5 61.00 63.00 58.00 62.00 75.00 78.00 80.00 61.00 67.25 

ป. 6 63.00 63.00 63.00 68.00 75.00 78.00 80.00 63.00 69.13 

รวมเฉลี่ย 62.50 63.67 60.50 64.50 76.83 79.00 79.67 63.00 68.71 

 
เป้าหมายคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน :ระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2562 
 1. นักเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ร๎อยละ  80  ผํานการประเมิน
มาตรฐานด๎านคุณภาพผู๎เรียนในระดับดีขึ้นไป   

2. มาตรฐานด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผํานการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์การอ่าน ปีการศึกษา 2562 
วิชา 

ชั้น 
การอํานออกเสียง การอํานรู๎เรื่อง เฉลี่ยรวม 

ป. 1 56.63 82.96 70.00 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 
วิชา 

ชั้น 
ความสามารถ
ทางดา๎นภาษา 

ความสามารถ
ด๎านค านวณ 

ความสามารถด๎าน
เหตุผล 

เฉลี่ยรวม 

ป. 3 46.35 36.41 45.61 42.79 

 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
  
 
 

 

วิชา 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย 

ป. 6 60.37 43.96 51.80 35.86 48.00 
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สํวนที่ 2 
   กรอบวงเงินงบประมาณ 
   แผนการใช๎งบประมาณ 
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ประมาณการรายรับ 
 

แหล่ง/ที่มาของงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
1. เงินคําจัดการเรียนการสอน 
 1.1. เงินอุดหนุนรายหัว 
  1) กํอนประถม 
                    2) ประถมศึกษา 

 
544,400 
120,700 
423,700 

2. คําหนังสือเรียน 119,677 
3. คําอุปกรณ์การเรียน 96,870 
4. คําเครื่องแบบนักเรียน 97,380 
5. คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 100,000 
6. โครงการอาหารกลางวัน (งบท๎องถิ่น) 1,200,000 
7. เงินรายได๎สถานศึกษา 100,000 

รวม 2,258,327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.1 แผนการใช้จ่ายงานประจ า 
 แผนงานบริหารวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 
งบบุคลากร   

รวม คําจ๎าง
ช่ัวคราว 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
คํา

สาธารณูปโภค 
คํา 

ครุภณัฑ ์
คํา

สิ่งกํอสร๎าง 
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

- - - 40,000 - - - 40,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูสมพร 

2.โครงการสํงเสริมพัฒนาการนักเรียน
ปฐมวัย 

- - - 20,000 - - - 20,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูอารีรตัน ์
ครูสกลุรัตน ์

3.โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรยีน - - 10,000 10,000 - - - 20,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูสมพร 
4.โครงการห๎องสมุด - - - 13,000 - - - 13,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูสมพร ,โชติภคั 
5.โครงการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

- - 2,000 3,000 - - - 5,000 
ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูจิรนันท์ , 

ครูอารีรตัน ์
6.โครงการทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

- - 2,000 6,000 - - - 8,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูจิรนันท์ 

7.โครงการเปดิโลกแหลํงเรียนรู ๎ - - 58,000 2,000 - - - 60,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูพัทธดล 
8.โครงการโรงเรียนคุณธรรม - 5,000 10,000 5,000 - - - 20,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูทัศพร 
9.โครงการวันส าคัญ - 2,000 3,000 13,000 - - - 18,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูดารุณ ี
10.โครงการศิลปวัฒนธรรมดนตร ี - - 20,000 - - - - 20,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูนิคม 
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โครงการ/กิจกรรม 
 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
งบบุคลากร   

รวม คําจ๎าง
ช่ัวคราว 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
คํา

สาธารณูปโภค 
คํา 

ครุภณัฑ ์
คํา

สิ่งกํอสร๎าง 
11.โครงการจัดหาสื่อการเรยีนการ
สอนระดับกํอนประถมและระดับ
ประถมศึกษา 

- - - 42,000 - - - 42,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูสมพร 
ครูสิทธิชัย 

12.โครงการตามพระราชด าริ
(เศรษฐกิจพอเพียง) 

- - - 
19,500 

- - - 
19,500 

ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูไพลิน 
ครูทัศพร 

13.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรยีน
การสอนกลุมํสาระการเรยีนรู๎
ภาษาอังกฤษ 

- - 6,000 6,000 - - - 12,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูกนิษฐา 

14.โครงการโรงเรียนสุจรติ - - - 2,000 - - - 2,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูส าราญ 
15.โครงการโรงเรียนคณุภาพประจ า
ต าบล 

- - 400 9,500 - - - 9,900 ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูพัทธดล 
ครูสุธิศา 

16.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- - - - - - - - ต.ค.61 - ก.ย.62 

จิรนันท์ ,อารีรัตน ์
, สิทธิชัย 

17.โครงการสํงเสรมิศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- - - 5,000 - - - 5,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูดารุณ ี
ครูพัทธดล 

18.โครงการบริหารจดัการคณุภาพ
ของสถานศึกษา 

- - - - - - - - ต.ค.61 - ก.ย.62 
ผอ.ศิริวรรณภา 

รวม  7,000 111,400 196,000 - - - 314,400 ต.ค.61 - ก.ย.62  
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แผนงานบริหารงานบุคคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
งบบุคลากร   

รวม คําจ๎าง
ช่ัวคราว 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
คํา

สาธารณูปโภค 
คํา 

ครุภณัฑ ์
คํา

สิ่งกํอสร๎าง 
1.โครงการพัฒนาบุคลากร - - 50,000 - - - - 50,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูดวงใจ 
           
           
           
           
           
           
           

รวม - - 50,000 - - - - 50,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 - 
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แผนงานบริหารงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
งบบุคลากร   

รวม คําจ๎าง
ช่ัวคราว 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
คํา

สาธารณูปโภค 
คํา 

ครุภณัฑ ์
คํา

สิ่งกํอสร๎าง 

1.โครงการการเงินและบัญช ี - - - - - - - - ต.ค.61 - ก.ย.62 จิราพร , อารรีัตน ์

2.โครงการบริหารงานพัสด ุ - 30,000 - 50,000 - - - 80,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 
พัทธดล , สุธิศา , 
สิทธิชัย 

           
           
           
           
           
           

รวม - 30,000 - 50,000 - - - 80,000 ต.ค.61 - ก.ย.62  
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แผนงานบริหารทั่วไป 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
งบบุคลากร   

รวม คําจ๎าง
ช่ัวคราว 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ
คํา

สาธารณูปโภค 
คํา 

ครุภณัฑ ์
คํา

สิ่งกํอสร๎าง 
1.โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย - - - 4,000 - - - 4,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูดารุณ ี
2.โครงการอาหารกลางวัน - - - - - - - - ต.ค.61 - ก.ย.62  
3.โครงการอนามยัในโรงเรียน - - - 10,000 - - - 10,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูส าราญ , ครูทัศพร 

4.โครงการสัมพันธ์ชุมชน - - 9,500 500 - - - 10,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูไพลิน 
5.โครงการกีฬานักเรียน - - 5,000 5,000 - - - 10,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูทัศพร 
6.โครงการโรงเรียนสีขาว - - 500 4,500 - - - 5,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูดารุณ ี
7.โครงการอาคารสถานท่ี - 6,800 - 23,200 - - - 30,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูไพลิน,ครูทัศพร 
8.โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

- - 5,000 - - - - 5,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูดวงใจ 

9.โครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี - 3,000 1,000 6,000 - - - 10,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูพัทธดล 
10.โครงการพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศ 

- 5,000 1,000 4,000 - - - 10,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 
ครูพัทธดล 

11.โครงการประชาสัมพันธ ์ - 2,000  3,000 - - - 5,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูพัทธดล 
12.โครงการซํอมแซมวัสดุครภุัณฑ ์ - - 30,000  - - - 30,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 ครูพัทธดล 

รวม - 16,800 52,000 60,200 - - - 129,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 - 
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เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโรงเรียน  โรงเรียนจึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ที่
สอดคล๎องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก    ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎อง
มาตรฐาน 

ผู๎รับผิดชอบ แผนงาน งบประมาณ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มฐ. 1,3 ครูสมพร วิชาการ 40,000 
2. โครงการสํงเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย มฐ. 1-3 ครูสกลุรัตน์ , ครูอารรีัตน ์ วิชาการ 15,000 
3. โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรียน มฐ. 1,3 ครูสมพร วิชาการ 20,000 
4. โครงการห๎องสมุด มฐ. 1,3 ครูสมพร , ครูโชตภิัค วิชาการ 13,000 
5. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มฐ. 2 ครูจิรนันท ์, ครูอารีรตัน ์ วิชาการ 5,000 
6. โครงการทะเบียนวัดผลและประเมินผล มฐ.1,2 ครูจิรนันท ์ วิชาการ 8,000 
7. โครงการเปิดโลกแหลํงเรียนรู๎ (ใช๎งบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) มฐ. 1,3 ครูพัทธดล วิชาการ 60,000 
8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม(ใชง๎บกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) มฐ.1,3 ครูดารุณี , ครูทัศพร วิชาการ 20,000 
9. โครงการวันส าคัญ มฐ.1,3 ครูดารุณี , ครสูมพร วิชาการ 18,000 
10. โครงการศิลปวัฒนธรรมและดนตรี มฐ.1,3 ครูนิคม วิชาการ 20,000 
11. โครงการการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระดับกํอน
ประถมศึกษาและประถมศึกษา(ใช๎งบรายจํายประจ าปี) 

มฐ.1-3 
ครูสมพร , ครสูิทธิชัย วิชาการ 42,000 

12. โครงการตามพระราชด าริ (เศรษฐกิพอเพียง) มฐ.1,3 ครูไพลิน วิชาการ 19,500 
13. โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

มฐ.1,3 ครูกนิษฐา , ครูไพลิน วิชาการ 12,000 

14. โครงการโรงเรียนสุจริต มฐ.1,3 ครูส าราญ , ครูโชติภัค วิชาการ 2,000 
15. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มฐ.1,3 ครูพัทธดล , ครสูุธิศา วิชาการ 9,900 

16. โครงการพัฒนาหลักสูตร มฐ.1-3 
ครูจิรนันท ์,ครูอารีรตัน์, 
ครูสิทธิชัย 

วิชาการ - 

17. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 

มฐ.1-3 
ครูดารุณี , ครสู าราญ, 
ครูพัทธดล 

วิชาการ 5,000 

18. โครงการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มฐ.2 ผอ.ศิริวรรณภา วิชาการ - 

19. โครงการการเงินและการบัญชี มฐ.2 
ครูจิราพร , ครูโชตภิัค , 
ครูอารีรตัน ์

งบประมาณ - 

20. โครงการบริหารงานพัสดุ(งบรายจํายประจ าปี) 
มฐ.2 ครูพัทธดล ,ครูสุธิศา , 

ครูสิทธิชัย 
งบประมาณ 84,000 

21. โครงการพัฒนาบุคลากร(งบรายจํายประจ าป2ี0,000) มฐ.2 ครูดวงใจ บุคลากร 50,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล๎อง
มาตรฐาน 

ผู๎รับผิดชอบ แผนงาน งบประมาณ 

22. โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย ม.ฐ.1,3 ครูดารุณ ี บริหารทั่วไป 4,000 
23. โครงการอาหารกลางวัน(งบ อบต.) ม.ฐ.1 ครูกนิษฐา บริหารทั่วไป 1,200,000 
24. โครงการอนามัยในโรงเรียน ม.ฐ.1 ครูส าราญ บริหารทั่วไป 10,000 
25. โครงการสัมพันธ์ชุมชน ม.ฐ.2 ครูไพลิน บริหารทั่วไป 10,000 
26. โครงการกีฬานักเรียน มฐ.1,3 ครูทัศพร บริหารทั่วไป 10,000 
27. โครงการโรงเรียนสีขาว มฐ.1 ครูดารุณ ี บริหารทั่วไป 5,000 
28. โครงการอาคารสถานที่ ม.ฐ.2 ครูไพลิน บริหารทั่วไป 30,000 
29. โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มฐ.1 ครูดวงใจ บริหารทั่วไป 5,000 
30. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี(งบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) มฐ.1,3 ครูพัทธดล บริหารทั่วไป 10,000 
31. โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ(งบกิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียน) 
มฐ.2 

ครูพัทธดล บริหารทั่วไป 10,000 

32. โครงการประชาสัมพันธ์(งบรายจํายประจ าปี) มฐ.2 ครูพัทธดล , ครโูชติภัค บริหารทั่วไป 5,000 
33. โครงการซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (งบรายจํายประจ าปี) มฐ.2 ครูพัทธดล บริหารทั่วไป 30,000 

 
 
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562  ของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัด

กาญจนบุรี    มีโครงการทั้งหมด 33 โครงการ ข๎าพเจ๎าได๎พิจารณาแล๎ว สมควรให๎ใช๎เป็นแผนปฏิบัติราชการใน
โรงเรียนประจ าปีงบประมาณ  2562  ได๎ 

 
 

ผู๎รับรองปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

 
 
 

ลงชื่อ..............................................หวัหน๎าฝุายวิชากร             ลงชื่อ.........................................                                                       
(  นายสมพรกันหา )                                    (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง ) 
        ครู ค.ศ.2                                                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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สํวนที่  3 

รายละเอียดโครงการ 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
แผนงาน บริหารวิชาการ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....2.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.........3.3........ตัวชีว้ัดที่.....1-11........ 
           มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……1 (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ)………ตัวบํงชี้ที่…1,2,5……     

ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...1.......   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมพร  กันหา 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล  

 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎จัดท าโครงการที่สอดคล๎องกับกลยุทธ์ในการพัฒนา
ผู๎เรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง  8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎เพ่ิมข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ 3 
ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายใต๎โครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบนิเทศท่ีเอ้ือตํอ
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และ จึงได๎จัดท าโครงการให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ์ โดยให๎ครูผู๎สอนทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ทุกคนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุํมสาระการเรียนรู๎รับผิดชอบ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
คณะกรรมการนิเทศรับผิดชอบในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการสอนเสริมพิเศษ ตามนโยบายการ
ขับเคลื่อน      

เพ่ือให๎การด าเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎สร๎าง
และพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพกลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระฯ รวมทั้งการสอน
เสริมพิเศษโดยได๎น าแนวคิดการนิเทศแบบพัฒนาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับ
ผู๎เรียนและบริบทขงสถานศึกษา และการพัฒนาการนิเทศสูํวิธีปฏิบัติที่ดี เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 8 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  ให๎สูงขึ้น ร๎อยละ 3 ทุกกลุํมสาระ 

         2.2  เพื่อให๎นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน มีความรู๎  ประสบการณ์ที่ได๎รับจากพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 
              2.3  เพื่อน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 
 

√ √ 
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3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ร๎อยละ 70 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ  3 
                2)  นักเรียนชั้น ป..3 และ ป..6 โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ร๎อยละ  80  ได๎รับความรู๎และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 
                3)  ร๎อยละ50  ของนักเรียน)  นักเรียนชั้น ป..3 และ ป..6 โรงเรียนชุมชนบา๎นทํากระดาน  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อน ามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถน า

ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 
 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ประชุมวางแผนและแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
จัดท าโครงการและแนวปฏิบัติ 

            นายสมพร กนัหา 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ             นายสมพร กนัหา 

3 ลดเวาเรียน เพิ่มเวลารู๎             คณะคร ู

4 ประชุมชี้แจงผลการสอบ o-net  
แก่ครูผู้สอน 

            นายสมพร กนัหา 

5 วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  
เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่น
และจุดควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ 

            นายสมพร กนัหา 

6 จัดหาเอกสาร แนวข๎อสอบ 8 กลุํม
สาระฯ และวัสดุ เครื่องเขียน 

            คณะคร ู

7 กิจกรรมการอําน การเขียน คิด             คณะคร ู
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ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

เลขเร็ว 

 
8 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู             ฝ่ายวชิาการ 
9 วิจัยในชั้นเรียน             นายสมพร กนัหา 

1
0 

ประเมินผลและสรุปโครงการ
รายงานโครงการ 

            นายสมพร กนัหา 

 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 จัดหาเอกสาร แนวข๎อสอบ 8 กลุํมสาระฯ  
และวัสดุ เครื่องเขียน 

  10,000   10,000 

2 กิจกรรมการอําน การเขียน คิดเลขเร็ว  
 

 10,000   10,000 

3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎   10,000   10,000 
4 กิจกรรมแขํงทักษะทางวิชาการ   10,000   10,000 
  

รวมทั้งสิ้น 
 
 

 40,000  - 40,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร๎อยละ 70 ของจ านวนนักเรียน   
1.  

1.สัมภาษณ์ ,ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจผลสัมฤทธิ์ 

2.มีการประกวดแขํงขันทางด๎านวิชาการทุกกลุํมสาระ 2.สัมภาษณ์, ตรวจสอบ
รายงาน 
 

แบบรายงาน 
 

3.นักเรียนชนะเลิศในการประกวดแขํงขัน              3.เกียรติบัตร,รายงาน แบบรายงาน 
4.ผลงานเข๎ารํวมจัดวันวิชาการ   4.สัมภาษณ์ รายงาน แบบรายงานวันวิชาการ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานเข๎ารํวมกิจกรรม  ทุกกลุํมสาระ 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  ในผลงานของตนและกล๎าแสดงออกทางการพูดการเขียนการอําน 

3. นักเรียนมีทักษะในการท างานจนเกิดความส าเร็จ 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุํมสาระและการประเมินผลในระดับชาติ 

 5. นักเรียนได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให๎ตัวเอง 
 

 
 

ลงช่ือ.................................................... ผู้เสนอโครงการ  
                 (นายสมพร  กันหา )    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ  ...............................................    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายสมพร  กันหา )  

                           ต าแหนํง หัวหน๎าวิชาการ 
 

         ลงช่ือ...................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 

                   ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
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โครงการ สํงเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย    

แผนงาน บริหารวิชาการ   

สนอง 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ 1ประเด็นกลยุทธ์ที่........3.3.........ตัวชี้วัดที่........1........... 

            มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่ 1 ตัวบํงชี้ที่คุณภาพของผู๎เรียน 
ผลผลิตหลัก         ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่ 2 
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสกุลรัตน์  นาคดีล๎วนนางสาวอารีรัตน์ วัฒนานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ได๎ก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24  
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได๎มุํงเน๎น
เสริมสร๎างพัฒนาการของเด็กให๎เจริญเติบโตทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร๎อมกํอนศึกษาตํอในภาคบังคับโดยการจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องตํอการพัฒนา จัดสภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการ
เรียนรู๎การจัดประสบการณ์ให๎กับเด็กปฐมวัยจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎สื่อเพ่ือชํวยให๎เด็กรับประสบการณ์ตรงที่เป็น
รูปธรรมมากที่สุดและยังชํวยให๎เด็กได๎เรียนรู๎สิ่งที่อยูํรอบตัวตามความต๎องการความสนใจและความสามารถ ดังนั้น
ครูผู๎สอน ผู๎บริหารและผู๎เกี่ยวข๎องกับเด็กต๎องเลือกสื่อที่ดีมีคุณคําถูกต๎องเหมาะสมและสอดคล๎องกับแนวการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให๎พัฒนาเด็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีการพัฒนาครบทุกด๎านรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือใหผ๎ู๎เรียนมีความรู๎และทักษะในการแสวงหาความรู๎มากยิ่งข้ึน 
        3.เพ่ือให๎มีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎ที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักศึกษาหาความรู๎แสวงหาค าตอบและ
สร๎างองค์ความรู๎ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมครบทั้ง 4 ด๎าน 

     2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ๎วน 

     3. ร๎อยละ 80ของผู๎เรียนมีความรู๎ทักษะในการใช๎ภาษาสื่อสารและใช๎ทักษะในการแสวงหาความรู๎ดี 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนใช๎ภาษาสื่อสารได๎เหมาะสมตามวัย  

2)นักเรียนสามารถท างานด๎วยตนเองตั้งแตํต๎นจนส าเร็จ 

3) นักเรียนสามารถแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมตามวัย 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 
 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอ

บ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ              
2 แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือ

รับผิดชอบ 
             ผอ. 

3 ประชุมชี้แจงและวางแผนท างาน              ผอ./ครู 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

(กิจกรรมหรรษาพาเพลิน) 
4.1 ประชุมบอกเด็กให๎ทราบถึง
ความส าคัญของกิจกรรม 

4.2 จัดกิจกรรมประจ าวันให๎เด็ก
ฝึกปฎิบัติ 
4.3 ครูคัดเลือกเด็กที่ปฎิบัติ
กิจกรรมได๎ดีจ านวน 3 คน 

             

5 ประเมิน /สรุป/รายงานผล              
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 ซื้อวัสดุจัดฝึกกิจกรรม   15000    
2 รางวัล /เกียรติบัตร  

 
 5000    

  
รวมทั้งสิ้น 

 
 

 20000  - 20000 
 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
1.ร๎อยละของเด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ๎านทํา
กระดานมีผลพัฒนาการทั้ง4ด๎าน 

การสังเกต แบบการสังเกต 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีการพัฒนาครบทุกด๎านรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  
2.นักเรียนเรียนมีความรู๎และทักษะในการแสวงหาความรู๎มากยิ่งข้ึน 
        3.นักเรียนมีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎ที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักศึกษาหาความรู๎แสวงหาค าตอบและ
สร๎างองค์ความรู๎ 

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

             (นางสาวอารีรัตน์  วฒันานนท์ )    
                      ครูโรงเรียนชมุชนบ๎านทํากระดาน  
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผู้เสนอโครงการ   
             (นางสาวสกุลรัตน์   นาคดีล๎วน)    
                     ครูโรงเรียนชมุชนบ๎านทํากระดาน  
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ลงช่ือ  ................................................    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสมพร    กันหา) 

                          ต าแหนงํ หัวหน๎างานวิชาการ 
 

         ลงช่ือ...................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                                ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ สํงเสริมศักยภาพนักเรียน    
แผนงาน การบริหารวิชาการ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ...2........  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.3...........ตัวชีว้ัดที่........1........... 
            มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……………ตัวบํงชี้ที่………     

ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...3.......   
ลักษณะโครงการ  (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมพร  กันหา 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นยุคแหํงการแขํงขัน เพื่อให๎ทันตํอความเปลี่ยนแปลงความก๎าวหน๎า
ทางด๎านเทคโนโลยี และด๎านการศึกษาจาเป็นจะต๎องสํงเสริม สนับสนุนชํวยเหลือนักเรียนที่มีความรู๎ความสามารถ 
ใฝุรู๎ ใฝุเรียนเพ่ือให๎มีความรู๎ ทักษะประสบการณ์ด๎านการเรียน ด๎านกระบวนการคิดให๎มีความรู๎หลากหลาย และ
เพ่ิมประสบการณ์มากขึ้น การเรียนการสอนในห๎องเรียนตามปกติจึงไมํเพียงพอประกอบกับนักเรียนในกลุํมนี้ ต๎อง
เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการตํางๆ ทั้งระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือเป็นการ
ปูพื้นฐานให๎กับนักเรียน ในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น และเป็นพื้นฐานในการสอบเข๎าเรียนตํอระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ด๎วยเหตุที่วําวิชาการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ได๎จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน และจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 เน๎นให๎พัฒนาคนให๎เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงได๎จัดท า โครงการติวเข๎มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎เรียนให๎มีพื้นบานทางการเรียนที่ดี และมีประสบการณ์ในการท าข๎อสอบที่หลากหลายเน๎นให๎รู๎จักคิดเป็นแก๎ปัญหา
เป็น โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  จึงได๎จัดท าโครงการเสริมสร๎างศักยภาพทางการเรียนให๎กับนักเรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎เต็มตามศักยภาพได๎อยํางเต็มความสามารถ 
 2.  นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด๎านตํางๆ  ของนักเรียนในการประเมินคิด
วิเคราะห์  และสังเคราะห์อยูํในระดับที่ดีขึ้นไป 
 3.  นักเรียนได๎ประสบการณ์ตรง  เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

√ √ 
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3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานทุกคนได๎รับการพัฒนาความสามารถตรงกับศักยภาพ2.  
นักเรียนทุกคนมีขวัญก าลังใจในการเรียน มีความมุํงม่ันที่จะพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเอง 
3.  นักเรียนร๎อยละ 85 ที่เข๎ารํวมการแขํงขันได๎รับรางวัลจากการแขํงขันประเภทตํางๆ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.นักเรียนได๎รับการพัฒนาความสามารถตรงกับศักยภาพ 

2.  นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการเรียน มีความมุํงม่ันที่จะพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเอง 
3.  นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันได๎รับรางวัลจากการแขํงขันประเภทตํางๆ 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.พ มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ประชุมวางแผนและแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
จัดท าโครงการและแนวปฏิบัติ 

            นายสมพร กันหา 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ             นายสมพร กันหา 

3 กิจกรรมสร้างศักยภาพ            
( สํงเสริมให๎นักเรียนรํวมกิจกรรม
ตํางๆ เพื่อค๎นหาศักยภาพ เชํน 
กีฬาสี, คํายคณิตศาสตร์ ฯลฯ ) 

            คณะครู 

4  กิจกรรมการแขํงขันทักษะ
วิชาการภายใน/ภายนอก
สถานศึกษา( จัดการแขํงขันทักษะ
วิชาการภายในโรงเรียนหรือน า
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการ
แขํงขันภายนอกสถานศึกษา) 

            นายสมพร กันหา 

5 กิจกรรมวันส าคัญทางวิชาการ           
( จัดกิจกรรมวันส าคัญทางวิชาการ
ตามกลุํมสาระตํางๆ เชํน สัปดาห์

            นายสมพร กันหา 
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ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.พ มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย วัน
สุนทรภูํ ฯลฯ ) 

6 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
การทดสอบสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

            คณะครู 

7 ส่งเสริมผู้เรียนในการทดสอบต่างๆ 
ตามท่ีมีโอกาสเข้าร่วม 

            คณะครู 

8 ประเมินผลและสรุปโครงการ             ฝุายวิชาการ 
9 รายงานโครงการ             นายสมพร กันหา 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสร้างศักยภาพ            
( สํงเสริมให๎นักเรียนรํวมกิจกรรมตํางๆ 
เพ่ือค๎นหาศักยภาพ เชํน กีฬาสี, คําย
คณิตศาสตร์ ฯลฯ  

 
 
 

 

 5,000   5,000 

2 กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการภายใน/
ภายนอกสถานศึกษา( จัดการแขํงขันทักษะ
วิชาการภายในโรงเรียนหรือน านักเรียนที่
เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันภายนอก
สถานศึกษา 

 
 

10,000 5,000   15,000 

 รวมทั้งสิ้น  
 

10,000 10,000  - 20,000 

(สามารถถ่ัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร๎อยละ 85 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
ศักยภาพสูํความเป็นเลิศ 8 กลุํมสาระ 

 จากการส ารวจ แบบบันทึกการพัฒนา
ศักยภาพของแตํละกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 

นักเรียนร๎อยละ 85 ที่มีความสามารถทางวิชาการ
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 

 

- จากการส ารวจ 

แบบบันทึกการพัฒนา

ศักยภาพของแตํละกลุํมสาระ

การเรียนรู๎ 

นักเรียนร๎อยละ 85 มีขวัญก าลังใจในการเรียน มีความ
มุํงม่ันที่จะพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเอง 

- จากการส ารวจ แบบสอบถาม 

นักเรียนร๎อยละ 85 ที่เข๎ารํวมการแขํงขันได๎รับรางวัล
จากการแขํงขันประเภทตําง ๆ 

- จากการส ารวจ  แบบบันทึกข๎อความส ารวจผล

การแขํงขัน/สรุปผลการ

แขํงขัน 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1.  นักเรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ตรงกับศักยภาพ 

2.  นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการเรียน มีความมุํงม่ันที่จะพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเอง 
3.  นักเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขันได๎รับรางวัลจากการแขํงขันประเภทตําง ๆ 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ  
                (นายสมพร  กันหา )    
                  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  

 
ลงช่ือ  ................................................    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายสมพร  กันหา )  
                            ต าแหนํง หัวหน๎าวิชาการ 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                              ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
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โครงการ ห๎องสมุด    
แผนงาน บริหารวิชาการ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....2......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.2....ตัวชีว้ัดที่.........2.......... 
            มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่………2……ตัวบํงชี้ที่…2.5……     

ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...4.....   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมพร  กันหานางสาวโชติภัค  นครเอ่ียม 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ได๎ก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ข๎อ 2 ไว๎วํา จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน และเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง      กอปรกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็น
มาตรฐานการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข๎อ 2 ไว๎วํา มีความคิดสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎ ใฝุเรียน รักการ
อําน รักการเขียน และรักการค๎นคว๎า จะเห็นได๎วําการอํานเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา ถ๎าผู๎เรียนเกิดนิสัยรักการ
อํานยํอมน าไปสูํความส าเร็จในการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียน  จึงได๎จัดท าโครงการห๎องสมุด เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน โดยใช๎ห๎องสมุดเป็นเพ่ือกลไกล
ส าคัญในการขับเคลื่อนสํงเสริมนิสัยรักการอํานให๎กับนักเรียน บุคลากร เพื่อเป็นการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานห๎องสมุดให๎เป็นระบบ  และสะดวกในการใช๎บริการ 
2. เพ่ือจัดหาเอกสาร  สื่อวัสดุ  อุปกรณ์ตํางๆ ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎  มีนิสัยรักการอํานและมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ 

 
 
 

√ √ 
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3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1.  ห๎องสมุดมีบรรยากาศเหมาะกับการอํานหนังสือ 
2.  ห๎องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช๎พัฒนางานและมีสิ่งพิมพ์ให๎บริการเพ่ิมข้ึน 

          3. นักเรียน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช๎บริการห๎องสมุดเพ่ิมข้ึน 
          4.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช๎บริการห๎องสมุดร๎อยละ  80 
 5.  ห๎องสมุดจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานอยํางหลากหลายให๎แกํนักเรียนตลอดปีการศึกษา  
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ห๎องสมุดมีบรรยากาศและสถานที่ดี และเหมาะสม                
2.  ห๎องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช๎พัฒนางานและมีหนังสือและสื่อการเรียนรู๎ที่ดีให๎บริการ 

          3.  ห๎องสมุดสามารถตอบสนองความต๎องการในการสืบค๎นข๎อมูลได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
          4.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญของการอํานและรักการอํานมากขึ้น 
          5. นักเรียนสนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆ   สามารถใช๎ห๎องสมุด  แหลํงความรู๎และสื่อตํางๆได๎ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 
ก.
ย 

1 ประชุมวางแผนและแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
จัดท าโครงการและแนวปฏิบัติ 

            คณะครู 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ             นายสมพร กันหา 
 

3 จัดบรรยากาศตกแตํงบรรยากาศ
ห๎องสมุด 

-  

            คณะครู 

4 บริหารจัดการห๎องสมุด 
-  ส ารวจและวางแผนเพ่ือพัฒนา
งาน 
-  งานธุรการ การเงินห๎องสมุด 
- จัดหาทรัพยากรห๎องสมุด 

            นายสมพร กันหา 
น.ส.โชติภัค 
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ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 
ก.
ย 

- ลงทะเบียน 
- จัดหมวดหมูํ 
- จัดท าฐานข๎อมูล
ทรัพยากรห๎องสมุด 
- จัดเตรียมเพ่ือให๎บริการ 
- ซํอมบ ารุง 
- ส ารวจและจ าหน่าย 

5 จัดให๎บริการ 
- บริการยืม-คืนหนังสือ 
- บริการให๎อํานทั่วไป 
- บริการการใช๎ห๎องสมุดเป็นชั้น
เรียน 

            นายสมพร กันหา 
น.ส.โชติภัค 

6 จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานและ
การใช๎ห๎องสมุด 
-  จัดปูายนิเทศความรู๎ทั่วไป 
- นิทรรศการแนะน าหนังสือใหมํ 
- กิจกรรมชุมนุมห๎องสมุด 
- โครงการสํงเสริมการอําน 
 

 
 
 
 

           นายสมพร กันหา 
น.ส.โชติภัค 

7 ประเมินผลและสรุปโครงการ             นายสมพร กันหา 
น.ส.โชติภัค 

8 รายงานโครงการ             นายสมพร กันหา 
น.ส.โชติภัค 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 บริหารจัดการห๎องสมุด 
-  ส ารวจและวางแผนเพ่ือพัฒนางาน 
-  งานธุรการ การเงินห๎องสมุด 
- จัดหาทรัพยากรห๎องสมุด 

   
 
10,000 

 
 
10,000 

  
 
10,000 

2 จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานและการใช๎
ห๎องสมุด 
-  จัดปูายนิเทศความรู๎ทั่วไป 
- นิทรรศการแนะน าหนังสือใหมํ 
- กิจกรรมชุมนุมห๎องสมุด 

  3,000 3,000  3,000 

 รวมทั้งสิ้น   13,000 13,000 - 13,000 
 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 

6. ประเมินผล 
ตัวบํงชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1.  ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน การเขียน และการฟัง รู๎จักตั้ง
ค าถามเพ่ือหาเหตุผล  

- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 

- แบบบันทึกเอกสาร 

2.  ผู๎เรียนสนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆ รอบตัว ใช๎
ห๎องสมุด แหลํงความรู๎และสื่อตํางๆ ได๎ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  

- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
สถิติการใช๎ห๎องสมุด 

- แบบบันทึกเอกสาร 
- แบบบันทึกสถิติการใช๎
ห๎องสมุด 

3.  ผู๎เรียนมีวิธีการเรียนรู๎ของตนเอง สามารถเรียนรู๎
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ สนุกกับการเรียนรู๎ และชอบมาโรงเรียน  

- สังเกต 
- ตรวจสอบรายงาน 

- แบบบันทึกรายงาน 

4.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู๎เรียนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ  

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

5.  สถานศึกษามีการจัดห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ 
ห๎องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง
และอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

6.  สถานศึกษามีการจัดและใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  

- สอบถาม 
- ตรวจสอบรายงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกรายงาน 



50 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน การเขียน และการฟัง รู๎จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  
2) ผู๎เรียนสนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆ รอบตัว ใช๎ห๎องสมุด แหลํงความรู๎และสื่อตํางๆ ได๎ ทั้งใน

และนอกสถานศึกษา  
3) ผู๎เรียนมีวิธีการเรียนรู๎ของตนเอง สามารถเรียนรู๎รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ สนุกกับการเรียนรู๎ และชอบมา

โรงเรียน  
4) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู๎เรียน

ให๎เต็มตามศักยภาพ  
5)  สถานศึกษามีการจัดห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียงและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี 
   6) สถานศึกษามีการจัดและใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 
 

ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสมพร  กันหา ) 

        ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 
 
 

ลงช่ือ  ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายสมพร  กันหา )  

                            ต าแหนํง หัวหน๎าวิชาการ 
 

ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
แผนงาน บริหารวิชาการ   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ...4........  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.2..........ตัวชี้วัดที่....,2........ 
  กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการ 
           จัดการศึกษา 
            มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่…2.3…     

ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่..5......   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิรนันท์   คล๎ายคลัง     นางสาวอารีรัตน์  วัฒนานนท์    
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 

1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเป็นหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มุํงเน๎น
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพในการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเป็นคนเกํง เป็นคนดีมีความสุขสามารถด าเนินชีวิตอยูํใน
สังคมรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นสถานศึกษาจึงให๎ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษาของผู๎เรียนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงจัดให๎มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด๎วยการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ/ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ
นอกจากนี้ให๎มีการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและมีการรับรองคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต๎องมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร๎อมในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สี่และเพ่ือให๎เห็นผลการด าเนินการที่ชัดเจนและน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาใช๎เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานตามท่ีก าหนดและเพ่ือให๎สถานศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกลําวและมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร๎อมรับการประเมิน
ภายนอกรอบที่สี่ด๎วยความจ าเป็นดังกลําวจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให๎สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสํงผลตํอคุณภาพผู๎เรียน

อยํางเป็นรูปธรรมมีขั้นตอนอยํางชัดเจน และมีความเป็นไปได๎ในการปฏิบัติ 
 2. เพ่ือให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายให๎ความรํวมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

√ √ 
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ของสถานศึกษาเป็นอยํางดี 
 3. เพ่ือให๎พํอแมํ ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท๎องถิ่นและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความม่ันใจ
ตํอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1. คณะครูและบุคลากรร๎อยละ 95 มีสํวนรํวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 3.1.2. คณะครูและบุคลากรร๎อยละ 95 มีสํวนรํวมในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 3.1.3. โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
 3.2.2. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.2.3. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง 
 3.2.4. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ
.ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู๎บริหาร 

            - จิรนันท์ 
- อารีรัตน์ 

2 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

            -
ผู๎อ านวยการ 

-คณะท างาน 
3 ด าเนินการ 

-ประชุมปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

            - จิรนันท์ 
- อารีรัตน์ 
- คณะครู 
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ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ
.ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- วางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และ
ก าหนดคําเปูาหมาย 

            - จิรนันท์ 
- อารีรัตน์ 
- คณะครู 

- จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปี แผนปฏิบัติการ 
และแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

      2,000     1,000 - จิรนันท์ 
- อารีรัตน์ 

- เตรียมรับการประเมินจากต๎น
สังกัด 

     2,000       - คณะครูทุก
คน 

4 กิจกรรมนิเทศ  
- ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  
- นิเทศการสอน 

            - ผอ 

- คณะครู 

5 ประเมินความพึงพอใจของผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 

            - จิรนันท์ 
- อารีรัตน์ 

6 สรุป / รายงานผล             - จิรนันท์ 
- อารีรัตน์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู๎บริหาร - - - - - - 
2 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม

โครงการ 
- - - - - - 

3 ด าเนินการ 
-ประชุมปฏิบตัิการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

- วางแผนการประกันคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
ก าหนดคําเปูาหมาย 

- - - - - - 

- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 
แผนปฏิบัติการ และแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- 1,000 2,000 - - 3,000 

- เตรียมรับการประเมินจากต๎นสังกัด - 1,000 1,000 - - 2,000 

4 ติดตามผลปฏิบัติงาน - - - - - - 
5 ประเมินความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง - - - - - - 
6 สรุป / รายงานผล - - - - - - 
  

รวมทั้งสิ้น 
- 2,000 3,000 - - 5,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. คณะครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

 
แบบตรวจสอบ 

 
 

เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมมีาตรฐานการศึกษา 
2. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
3. โรงเรียนน าผลการประเมินมาใช๎วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
4. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหนํวยงานต๎น
สังกัดและเปิดเผยตํอสาธารณะ 

 
รายงาน 

 
แบบรายงาน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีการบริหารงานอยํางเป็นระบบครบวงจรมีการพัฒนาบุคลากรครูผู๎เรียนการจัดการเรียนรู๎ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

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

             (..นางสาวจิรนันท์  คล๎ายคลัง....)    
            ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 
 

ลงช่ือ ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
            (...นางสาวอารีรัตน์   วัฒนานนท์....)    

           ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
  
 

ลงช่ือ  ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (...นายสมพร   กันหา...) 

                          ต าแหนงํ หัวหน๎างานวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ ทะเบียนวัดผลและประเมินผล    
แผนงาน บริหารงานวิชาการ   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ...2........  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.3...........ตัวชีว้ัดที่....1..... 
 กลยุทธ์สถานศึกษา  ข๎อที่ 2 พฒันาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่สรา๎งขีดความสามารถในการแขํงขัน 

           มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่…2.6…, มฐ.ที…่…3………ตัวบํงชี้ที่…3.4…     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่…6......   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิรนันท์   คล๎ายคลัง  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุํงปฏิรูปการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎ 
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหวํางหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลเพ่ือให๎นักเรียนสามารถ 
คิดวิเคราะห์แก๎ปัญหาและเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎อยํางตํอเนื่องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและมี 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือให๎สถานศึกษาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินการ 
เรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดต๎องมีรูปแบบการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาจึงเห็นควรพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและ
หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
2.2. เพ่ือพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
2.3.เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํบุคลากรในสถานศึกษาด๎านงานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณครูวิชาการ/ทะเบียนวัดผลของโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพโรงเรียนมีรูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
   

√ √ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ
.ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู๎บริหาร 

            - จิรนันท์ 
 

2 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

            -
ผู๎อ านวยการ 

-คณะท างาน 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

วางแผนด าเนินการ 
            - คณะครู 

4 ด าเนินการ 
-พัฒนาระบบงานทะเบียน กรอก
ข๎อมูลในระบบ School MIS 
และจัดท าเอกสารนักเรียนย๎าย
เข๎า-ย๎ายออก 

            - จิรนันท์ 
 

- จัดท าเอกสารสถานศึกษาวํา
ด๎วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 

      5,000 2,000     - จิรนันท์ 

- สร๎างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบอัตนัย และ
ปรนัย 

       1,000     - คณะครู 

5 รายงานผลระหวํางด าเนิน
โครงการ 

            - จิรนันท์ 
 

6 ติดตามผลปฏิบัติงาน             - จิรนันท์ 
7 ประเมินความพึงพอใจของผู๎ที่

เกี่ยวข๎อง 
            - จิรนันท์ 

 
8 สรุป / รายงานผล             - จิรนันท์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู๎บริหาร       
2 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม

โครงการ 
      

3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน
ด าเนินการ 

      

4 ด าเนินการ 
-พัฒนาระบบงานทะเบียน กรอกข๎อมูลใน
ระบบ  School MIS และจัดท าเอกสาร
นักเรียนย๎ายเข๎า-ย๎ายออก 

      

- จัดท าเอกสารสถานศึกษาวําด๎วยการวัด
และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

 2,000 5,000 7,000  7,000 

- สร๎างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบอัตนัย และปรนัย 

  1,000 1,000  1,000 

5 รายงานผลระหวํางด าเนินโครงการ       
6 ติดตามผลปฏิบัติงาน       
7 ประเมินความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง       
8 สรุป / รายงานผล       
  

รวมทั้งสิ้น 
 2,000 6,000 8,000 

 
8,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่ 
สอดคล๎องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

 
แบบตรวจสอบ 

 
 

เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีระเบียบสถานศึกษาวําด๎วยการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
2. โรงเรียนมีรูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 

 
รายงาน 

 
แบบรายงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ครูวิชาการ/ครูทะเบียนวัดผลมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องกับแนว 
ปฏิบัติการวัดและประเมินผล 

2.โรงเรียนมีรูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
        (..นางสาวจิรนันท์  คล๎ายคลัง....)    

      ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

ลงช่ือ......... ....................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (...นายสมพร   กันหา...) 

                       ต าแหนํง หัวหน๎างานวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ เปิดโลกแหลํงเรียนรู๎   
แผนงาน บริหารงานวิชาการ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....2.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.3..........ตัวชีว้ัดที่...1,2................ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……3………ตัวบํงชี้ที่…2……     
ผลผลิตหลัก  ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา   ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...7.......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพัทธดล  บุญรอดดวง 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ได๎ก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 การ

จัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ปัจจุบันได๎มีการปรับกระบวนการเรียนการ
สอน โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญที่สุด  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต๎องให๎ผู๎เรียน  สามารถสร๎างองค์
ความรู๎ด๎วยตนเองมากกวําการให๎เนื้อหาโดยตัวครู  การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองจากการศึกษาแหลํงเรียนรู๎และ
สถานที่จริง การที่นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุขจะท าให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ที่ถาวรสามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ทางโรงเรียนได๎รวบรวมข๎อมูลจากการสรุปผลการด าเนินการโครงการนี้ในรอบปีที่ผํานมา
และน าผลที่ได๎มาปรับใช๎ในปีนี้  เพื่อจะได๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียนอยํางแท๎จริงและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน 
 2) เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงมีวิธีการเรียนรู๎ของตนเองและสนุกกับการเรียนรู๎   
รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุํม  
 3) เพ่ือฝึกให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น อยํางพอเพียง 
 4) เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎สิ่งใหมํๆ ที่ทันสมัย ก๎าวทันโลกเทคโนโลยีใหมํๆ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ร๎อยละ 100  ได๎ไปทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ร๎อยละ 100 ได๎ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอก                       
ห๎องเรียนและสามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองจากประสบการณ์ตรงโดยมีวิธีการเรียนรู๎ของตนเองมีความสุข
สนุกกับการเรียนและน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎  รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุํม 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 เสนอโครงการ             ครูพัทธดล 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน             ผู๎อ านวยการ 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน             ผู๎อ านวยการ 
4 ศึกษาข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎             คณะครู-นักเรียน 
5 วิเคราะห์ข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎             คณะครู-นักเรียน 
6 สรุปข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎รํวมกัน             คณะครู-นักเรียน 
7 จัดท าเอกสาร             ครูพัทธดล 
8 ทัศนศึกษาในสถานที่จริงตามที่

ก าหนด 
            ครูพัทธดล 

9 สรุป ประเมินรายงานผล             ครูพัทธดล 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการ - - - - - - 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน - - - - - - 
4 ศึกษาข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ - - - - - - 
5 วิเคราะห์ข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ - -  - - - 
6 สรุปข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎รํวมกัน - -  - - - 
7 จัดท าเอกสาร - - 500 500 - 500 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

8 ทัศนศึกษาในสถานที่จริงตามที่ก าหนด - 58,000 1,000 59,000 - 59,500 
9 สรุป ประเมินผลรายงาน - - 500 500  60,000 
  

รวมทั้งสิ้น 
- 
 

58,000 2,000 60,000 - 60,000 
 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.   ผลงานนักเรียน(รายงาน) ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

2.   นักเรียนน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ สังเกต,  สอบถาม แบบสังเกต,  แบบสอบถาม 

3.   นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน สัมภาษณ์,  สอบถาม แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได๎ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียนและสามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรงโดยมีวิธีการเรียนรู๎ของตนเอง มีความสุขสนุกกับการเรียนและน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎  รวมทั้งมี
มนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุํม 

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

            (นายพัทธดล  บุญรอดดวง)    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ............. ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายสมพร   กันหา) 

                  ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน บริหารงานวิชาการ   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ..2.........  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.2..........ตัวชีว้ัดที่..........2......... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่…..1…ด๎านคุณภาพผู๎เรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)……ตัวบํงชี้ที่……1…     
ผลผลิตหลัก   ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา        ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่....8......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดารุณี   พละเลิศ     นายทัศพร สุนทราลัย 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามนโยบายของรัฐบาลในการท านุบ ารุงศาสนา และบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือในการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา และให๎นักเรียน 
ครู ผู๎บริหาร เป็นคนดีมีคุณธรรม หํางไกลจากอบายมุขและสามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อการด ารงชีวิต ให๎มีความพอเพียง และเป็นสุข โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน จึงจัดท าโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาลให๎บรรลุตามจุดประสงค์ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
1)   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
 2)  เพ่ือสํงเสริมพระพุทธศาสนา 
 3)  เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบาย และตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
3.  เป้าหมาย 
           3.1  ด้านปริมาณ 
3.1.1นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร๎อยละ ๘๐ 
  3.1.2นักเรียนพัฒนา เรื่อง การกินอยูํดูฟัง เพิ่มข้ึนร๎อยละ 90 
  3.1.3นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
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3.2ด้านคุณภาพ 
3.2.1) ผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  
3.2.2) ผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต  

 3.2.3) ผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 มีความกตัญญูกตเวที  
 3.2.4) ผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 ประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์สินสิ่งของสํวนตนและสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา   
 3.2.5) ผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  

3.2.6) ผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค มิ.ย 
ก.
ค 

ส.ค ก.ย 

1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             ครูดารุณ ี
ครูทัศพร 

2  แตํงตั้งคณะท างาน/กรรมการ             ผอ. 
3  ประชุมชี้แจงและวางแผน

ด าเนินงาน 
            คณะครู 

4  น านักเรียนไปวัดทุกวันพระ             คณะครู 
5 เข๎าคํายคุณธรรม         20,000    คณะครู 
6 สวดมนต์ท านองสรภัญญะวัน

ศุกร์ 
            คณะครู 

7 .กิจกรรมด๎านกายภาพ  
-มีห๎องพุทธศาสนาหรือลานธรรม 

            ครูดารุณ ี
ครูทัศพร 

8 กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ 
-นิมนต์พระมาสอนทุกวันศุกร์ 
-สวดมนต์หน๎าเสาธง 
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

            คณะครู 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       
2    แตํงตั้งคณะท างาน/กรรมการ       
3   ประชุมชี้แจงและวางแผนด าเนินงาน  

 
     

4   น านักเรียนไปวัดทุกวันพระ       
5   เข๎าคํายคุณธรรม 5,000 10,000 5,000 20,00,  20,000 
6 สวดมนต์ท านองสรภัญญะวันศุกร์       
7 กิจกรรมด๎านกายภาพ  

-มีห๎องพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
      

8 กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ 
-นิมนต์พระมาสอนทุกวันศุกร์ 
-สวดมนต์หน๎าเสาธง 
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

      

 รวมทั้งสิ้น 5,000 10,000 5,000 20,000 - 20,000 
 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1. ผู๎เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ 

-แบบสังเกต 
 

-แบบบันทึกการสังเกต 

2.  ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต -แบบสังเกต -แบบบันทึกการสังเกต 

3.  ผู๎เรียนมีความกตัญญูกตเวที -แบบสังเกต -แบบบันทึกการสังเกต 
4.  ผู๎เรียนประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์สินสิ่งของสํวนตน
และสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา  

-แบบสังเกต 
 

-แบบบันทึกการสังเกต 

5.  ผู๎เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการท างาน  

-แบบสังเกต 
 

-แบบบันทึกการสังเกต 

6.  ผู๎เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -เครื่องมือวัดและประเมินผล 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1)   ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และไปท าบุญที่วัดสม่ าเสมอ 
 7.2)  ผู๎เรียนมีความเข๎าใจ และปฏิบัติตนเกี่ยวกับพุทธศาสนาได๎ถูกต๎อง เชํน การสวดมนต์ การไปท าบุญ
ถวายของพระปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได๎ เป็นต๎น 
 7.3)  ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

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

            (นางสาวดารุณี   พละเลิศ)    
      ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 
 
ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ   

             (นายทัศพร สุนทราลัย)    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายสมพร   กันหา) 

                    ต าแหนํง หัวหน๎าบริหารงานวิชการ 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                       ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
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โครงการ   วันส าคัญ  
แผนงาน    บริหารงานวิชาการ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....2.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.3..........ตัวชีว้ัดที่...(ด๎านผู๎เรียน).1,2.... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……1…คุณภาพผู๎เรียน (ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์)……ตัวบํงชี้ที่…1……     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...9.....   

ลักษณะโครงการ ( ) ใหมํ                   ( /) ตอํเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวดารุณี  พละเลิศ  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ได๎ก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน๎นให๎นักเรียนเป็นคนดี คนเกํง มี
คุณธรรมควบคูํกับความรู๎พ้ืนฐานที่นักเรียนใช๎เป็นบรรทัดฐานการอยูํกันในสังคมอยํางมีความสุข ประเทศไทยมีวัน
ส าคัญที่โรงเรียนต๎องจัดให๎นักเรียนทุกคนเข๎ากิจกรรมเป็นการปลูกฝังให๎นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ส านึกในบุญคุณของแผํนดินและเป็นคนดีของสังคม 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1)   ผู๎เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ   
 2)  ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3)  ผู๎เรียนมีความกตัญญูกตเวที  
 4)  ผู๎เรียนประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์สินสิ่งของสํวนตนและสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา 
 5)  ผู๎เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  
 6)  ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส านึกในบุญคุณของแผํนดิน เป็นคนดี 
               ของสังคม 
 
 
 
 

√ √ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 

1) ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนา 
ที่ตนนับถือ  

2) ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริตกตัญญูกตเวที  
 3)  ผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 ประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์สินสิ่งของสํวนตนและสํวนรวมอยํางค๎ุมคํา   
 4) ผู๎เรียนร๎อยละ 90 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน   
     5) ผู๎เรียนร๎อยละ 100 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส านึกในบุญคุณของแผํนดิน เป็นคนดี
ของสังคม 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานทุกคน 

 
4.   กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 ประชุมวางแผนและแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท า
โครงการและแนวปฏิบัติ 

            นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ             นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ 

.  จัดปูายนิเทศให๎ความรู๎  
และจัดกิจกรรมตาม ประเพณีนิยม  
    -วันไหว๎ครู 
    -วันส าคัญทางศาสนา 
    -วันแมํแหํงชาติ 
    -วันวิทยาศาสตร์ 
    -วันส าคัญทางประเพณี 
    -วันพํอแหํงชาติ 
    -วันเด็กแหํงชาติ 
    -วันปัจฉิมนิเทศ 

            นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

4 นิเทศ ติดตามผล             นางสาวดารุณี/คณะ 
5 สรุปรายงานผล             นางสาวดารุณี 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 จัดหาเอกสาร ภาพประกอบการศึกษา 
และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดปูายนิเทศ ให๎

ความรู๎ถึงวันส าคัญ 

  1500   1500 

2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แผํนปูายไวนิล ในการ
จัดเวที และกิจกรรม วันไหว๎ครู วันแมํ
แหํงชาติ วันเด็กแหํงชาติ วันปัจฉิมนิเทศ 

 
 

 3500   3500 

3 จัดซื้อต๎นเทียน ดอกไม๎ และอุปกรณ์ตํางๆ  
ในวันแหํเทียนพรรษา และจัดซุ๎ม และเวที
กิจกรรม 

 3000    3000 

3 ถวายพระ และใช๎พิธีบายศรีสูํขวัญ วันไหว๎
ครู และวันปัจฉิมนิเทศ 
 

2000     2000 

4 จัดซื้อของรางวัลการประกวดกิจกรรม
วิชาการ และรางวัลการแสดงปลายภาค
ของนักเรียน 

  8000   8000 

  
รวมทั้งสิ้น 

 
2000 

 
3000 

 
13000 

 
- 

 
- 

 
18000 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู๎เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ  

1.การสังเกต  การสอบถาม  แบบสังเกต แบบสอบถาม 

2.  ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที  2.การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
3 .  ผู๎เรียนประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์สินสิ่งของสํวนตน
และสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา  

3.การสังเกต การสอบถาม แบบสังเกต แบบสอบถาม 

4. .  ผู๎เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด 
รอบคอบในการท างาน 

4.การสังเกต การสัมภาษณ์
ตรวจผลการเรียน 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
รายงานผลการเรียน 

5.ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจให๎การ
สนับสนุนและรํวมมือในกิจกรรมของโรงเรียน
สม่ าเสมอ 

3.การสังเกต การสอบถาม แบบสังเกต แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1)   ผู๎เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ  
 2)  ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที  
 3)  ผู๎เรียนประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์สินสิ่งของสํวนตนและสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา  
 4)  ผู๎เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  
 5)  ผู๎เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  

6) ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและให๎การสนับสนุนตํอกิจกรรมของโรงเรียน 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ  
           (นางสาวดารุณี  พละเลิศ )    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายสมพร  กันหา )  

                      ต าแหนํง หวัหน๎างานวิชาการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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ชื่อโครงการ ศิลปวัฒนธรรมดนตรี 
แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบายสพฐ. ที่ .....2......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.....3.2......ตัวชี้วัดที่......2........ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……1…คุณภาพผู๎เรียน (ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์)……ตัวบํงชี้ที่…2……     

ผลผลิตหลัก         ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา            ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่....10......   
 

ลักษณะโครงการ ( ) ใหมํ                   ( / ) ตอํเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิคม กลีบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล  
 การสร๎างจิตส านึกความเป็นไทยให๎เด็กและเยาวชนไทย  ได๎ตะหนักถึงความเป็นชาติไทยได๎เรียนรู๎กิจกรรม
ดนตรี  นาฏศิลป์  เพื่อเป็นการปลูกฝังพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให๎มีความส านึกในความเป็นไทย  มี
สุนทรียภาพทางด๎านอารมณ์   ไมํเก่ียวข๎องและหํางไกลยาเสพติด  เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท๎อน
วิถีชีวิต  ความเป็นอยูํของบรรพบุรุษไทย  รักษามรดกอันล้ าคํา  คูํสังคมไทยอยํางยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ืออนุรักษ์ดนตรีไทยและสากล 
              2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนที่สนใจ  เรียนรู๎  ฝึกปฏิบัติ และสืบสานดนตรีไทย และสากล 
              2.3 เพ่ือปลูกจติส านึกให๎เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและความเป็นสากล 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ร๎อยละ ๗๐ รู๎จักเครื่องดนตรีไทยประเภทตําง ๆ   
          3.1.2 นักเรียนร๎อยละ  80  ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
          3.1.3 นักเรียนร๎อยละ  80 ได๎รํวมกิจกรรมที่สํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม     
3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานมีความสามารถ ด๎านดนตรีไทยและดนตรีสากลเพ่ิมข้ึนและ
สามารถตํอยอดไปยังชั้นระดับมัธยมตํอไป 
 
 

√ √ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิด
ชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. 

ก

.
ย

. 

ต.ค. 

พ

.
ย

. 

ธ.ค. 

ม

.
ค

. 

ก.

พ. มี.ค. เม.ย 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ       
 

      นาย
นิคม 

2 แตํงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบ 

            ผอ. 

3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการ
ท างาน 

          
 

  ผอ. 
 

4 ด าเนินการตามแผน 
-จัดหาอุปกรณ์ดนตรีไทยและ
สากล  
-ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยการใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยใน
การจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกซ๎อมในเวลาหลังเลิกเรียน 
 -จัดมหกรรมสํงเสริมด๎านดนตรี
ไทยและสากลตามงานมงคลและ
อวมงคลในชุมชน 
-น านักเรียนไปไหว๎ครู ครอบตรู
ดนตรีไทย 
-น านักเรียนไปแขํงขันงาน
วิชาการตํางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
นิคม/
คณะคร ู
 

5  การประเมินผลการท างาน             นิคม 
6 สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินการ 

            นิคม 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     ก.ย.60  

2 แตํงตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ  
 

 
 

 
 

 
 

ต.ค.60  

3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการท างาน     พ.ย.60  

4 ด าเนินการตามแผน 
-จัดหาอุปกรณ์ดนตรีไทยและสากล  
-ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการ
ใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยในการจัดการเรียน
การสอนและฝึกซ๎อมในเวลาหลังเลิกเรียน 
 -จัดมหกรรมสํงเสริมด๎านดนตรีไทยและ
สากลตามงานมงคลและอวมงคลในชุมชน 
-น านักเรียนไปไหว๎ครู ครอบตรูดนตรีไทย 
-น านักเรียนไปแขํงขันงานวิชาการตํางๆ 
 

 
 
 
 
 
 

 
  3000 

 
 

  2000 
 
 
 

5000 
10000 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
 

 

5 การประเมินผลการท างาน     ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

6 สรุปและรายงานผลการด าเนินการ     ก.ย.62  
  

รวมทั้งสิ้น 
 
 

20000  20000  20000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เพ่ือปลูกจิตส านึกความเป็นไทยให๎แกํและ
เยาวชน  ตะหนักถึงความเป็นชาติไทย 

การสังเกตการสอน แบบสังเกตการสอน 
 

2.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด๎านดนตรีไทยและ
สากลให๎แกํนักเรียน 

การสังเกตการสอน 
 

การสังเกตการสอน 
 

3.เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งทางด๎านดนตรีไทย และ
สากล  กับชุมชน 

การสังเกตการสอน 
 

การสังเกตการสอน 
 

 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน สามารถเลํนดนตรีตามความสนใจของตนเองได๎อยํางถูกต๎อง

และรักความเป็นไทย 
 7.2 นักเรียนเข๎ารํวมการแสดงโชว์ในชุมชนในงานพิธีตํางๆได๎เชํน งานมงคลและงานอวมงคลเป็นต๎น 
 7.3 โรงเรียนเป็นแหลํงในการสํงเสริมด๎านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
            (นายนิคม     กลีบทอง)    
               ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายสมพร   กันหา) 

                   ต าแหนํงหัวหน๎าบริหารงานวิชาการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ จัดหาสื่อการเรียนการสอนระดับกํอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา   
แผนงาน บริหารวิชาการ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....2......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.........3.4......ตัวชีว้ัดที่.....2.............. 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่………2……ตัวบํงชี้ที่…2.5……     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...11.......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมพร  กันหานายสิทธิชัย  ดอนสระไพร 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ได๎ก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 การจัด

กระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญครูผู๎สอนต๎องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน
และบทบาทจากผู๎สอนเป็นผู๎ชี้น าในการเรียนรู๎เป็นผู๎เอ้ืออ านวยความสะดวกชํวยเหลือสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียน
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองและสามารถพัฒนาความคิดและถํายทอดออกเป็นชิ้นงานเป็นผลงานเพ่ือเผยแพรํให๎
บุคคลทั่วไปได๎ชื่นชมในกิจกรรมวันวิชาการในกลุํมสาระตํางๆ และนักเรียนได๎ภาคภูมิใจผลงานของตนมุํงสํงเสริม
พัฒนานักเรียนในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาภาพรวมของโรงเรียน จ าเป็นต๎องวาง
พ้ืนฐานนักเรียนระดับอนุบาลให๎มีความพร๎อมโดยใช๎กิจกรรมตํางๆ  การจัดประสบการณ์และเพ่ือให๎เด็กมีคุณภาพ
ตามคาดหวัง จ าเป็นต๎องจัดท าโครงการการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช๎พัฒนาการเรียน

การสอน 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนสํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1.  สามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณ์  ตามความจ าเป็นครบทุกห๎องเรียน  

 
 
 

√ √ 
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3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ครูโรงเรียนบ๎านพัฒนาทุกคนมีสํวนรํวมในการใช๎สื่อ  อุปกรณ์  ที่เหมาะสมไปใช๎จัดการเรียนการสอน
ทุกชั้นเรียน 
2.  นักเรียนโรงเรียนบ๎านพัฒนาทุกคน ได๎มีสํวนรํวมในการใช๎สื่อ  อุปกรณ์ที่ครูจัดหามาให๎ทุกชั้นเรียน 
3.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  สามารถยกระดับผลการเรียนของห๎องเรียนให๎ดีขึ้นจากการใช๎
สื่อ  อุปกรณ์ท่ีจัดหามาให๎ยิ่งขึ้น 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 
ก.
ย 

1 ประชุมวางแผนและแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
จัดท าโครงการและแนวปฏิบัติ 

            คณะครู 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ             นายสมพร กันหา 
นายสิทธิชยั  
ดอนสระไพร 

3 .ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- เลือกสื่อวัสดุการเรียนการสอน 
- จัดซื้อโดยระเบียบวิธีพัสดุ 
- วัสดุสอน 
- วัสดุฝึก 
- วัสดุสอบ 

            คณะครู 

4 ลงทะเบียน,น าไปใช๎ในห๎องเรียน             นายสมพร กันหา 
นายสิทธิชยั  
ดอนสระไพร 

5 นิเทศการจัดการใช้สื่อของครู             คณะครู 
6 ประเมินผลและสรุปโครงการ             นายสมพร กันหา 

นายสิทธิชยั  
ดอนสระไพร 

7 รายงานโครงการ             นายสมพร กันหา 
นายสิทธิชยั  
ดอนสระไพร 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 .ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- เลือกสื่อวัสดุการเรียนการสอน 
- จัดซื้อโดยระเบียบวิธีพัสดุ 
- วัสดุสอน 
- วัสดุฝึก 
- วัสดุสอบ 

-  

  42,000   42,000 

  
รวมทั้งสิ้น 

 
 

 42,000  - 42,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1  โรงเรียนมีสื่อ  อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและ 
พอเพียง 

7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนางานเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.จัดซื้อวัสดุฝึกสอนสอบ ประเมิน แบบประเมิน 
2.จัดซื้อสื่อส าเร็จรูป ประเมิน แบบประเมิน 
3.จัดซื้อสื่อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ประเมิน แบบประเมิน 
4.จัดท าทะเบียนสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และครุภัณฑ์ 

ประเมิน แบบประเมิน 

5.ซํอมแซมสื่อและนวัตกรรม ประเมิน แบบประเมิน 
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ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ  
 (นายสมพร  กันหา )    

ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร) 

            ครูโรงเรียนชุมชนบา๎นทํากระดาน 
 

ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายสมพร  กันหา )  

                      ต าแหนํง หวัหน๎างานวิชาการ 
 

ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ ตามพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพียง ) 
แผนงาน      บริหารงานทั่วไป 
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....2.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.5...........ตัวชี้วัดที่.......1............ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที…่1,3………ตัวบํงชี้ที่…2,1……     

ผลผลิตหลัก           ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา    ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
           โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...12.......   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางไพลิน  อ๎นยิ้ม นายทัศพร  สุนทราลัย 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางปฏิบัติในการด ารงชีพอยํางเรียบงําย ที่เน๎นการพ่ึงพาตนเอง หลัก ชีววิถีมี
ความสอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่สื่อให๎เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํของบุคคลวํามีความ
เป็นอยูํอยํางเพียงพอไมํฟุุมเฟือยสามารถด ารงชีวิตอยูํได๎ด๎วยตนเอง  ชีววิถีพ่ึงพาธรรมชาติตลอดจนการด าเนินการ
อยํางลงตัวจากแนวความคิดดังกลําว     ทางโรงเรียนได๎คิดหาวิธีการที่จะด าเนินตามรอยพระยุคลบาทของในหลวง
โดยศึกษาถึงการด ารงชีวิตอยูํอยํางพอเพียงในเรื่องของพืชผักสวนครัว  การท าน้ าหมักตํางๆทางการเกษตร  การ
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  การท าหัวเชื้อจุลินทรีย์  การท าน้ ายาอเนกประสงค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอยูํในสภาวะวิกฤติชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน สูํเศรษฐกิจพอเพียง จึง
เป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได๎ศึกษาและปฎิบัติได๎จริง และจะได๎เผยแพรํความรู๎ให๎แกํชุมชนตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1) มีทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ  
 2) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และรอบครอบในการท างาน  
 3) ท างานอยํางมีความสุขและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  

3.  เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ      นักเรียนชั้นอนุบาล–ป.6 ได๎รับการปลูกฝังการด ารงชีพตามหลักชีววิถีไมํพ่ึงสารเคมี 
เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ร๎อยละ 95 สามารถน าความรู๎เกี่ยวกับเกษตรชีว

วิถไีปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 

√ √ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน (เริ่มต๎นตุลาคม  2561  สิ้นสุด กันยายน  2562) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการ /            ครูไพลิน 

2 แตํงตั้งคณะท างาน  /           ผอ. ศิรวิรรณภา 

4 จัดกิจกรรมการท าหัว
เชื้อจุลินทรีย์ 

       /     ครูทัศพร 

5 กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ         /    ครูทัศพร 
6 กิจกรรมปลูกผัก          /   ครูทัศพร 
7 กิจกรรมการท าน้ ายา

อเนกประสงค์ 
         /   ครูทัศพร 

8. . กิจกรรมการท าน้ ายาไลํแมลง 
ฮอร์โมนผลไม๎ 

          /  ครูทัศพร 

9 ประเมินผล/ รายงานผล             ครูไพลิน 
ครูทัศพร 

 
5.   กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอยีด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
เงินนอกงบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ คําตอบ 

แทน 
คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ 
รายจําย
อื่นๆ 

1.  เสนอโครงการ - - - -  นางไพลิน 
2.  แตํงต้ังคณะท างาน - - - -  ผอ. 
3. ประชุมคณะกรรมการวางแผน - - - -  ผอ. 
4.  จัดกิจกรรมการท าหัวเช้ือจุลินทรีย์จากหนํอ
กล๎วย ซ้ือถังมีฝาปิด  20 ใบ 
ผ๎าขาวบาง                   15   ผืน 
กากน้ าตาล                  30   ลิตร 

- - 3,000   นายทัศพร/คณะ 

5.กิจกรรมปุ๋ยหมกัชีวภาพ  
ซ้ือขี้วัว  100    ถุงปุ๋ย 
ซ้ือร าข๎าว   20  ถุง 
กากน้ าตาล   10  ลิตร 
ถุงปุ๋ยใบเล็กสีขาว   1000  ถุง 

- -   8,500 -  

นายทัศพร/คณะ 

6.กิจกรรมปลูกผัก ซ้ือฟางข๎าว 5  ก๎อน 
ซ้ือเมล็ดพันธุ์ผัก      ซ้ือเมล็ดพันธ์ไม๎ดอก 
จ๎างรถไถ ไถปรับดิน 
 

  3000   

นายทัศพร/คณะ 
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7. กิจกรรมการท าน้ ายาอเนกประสงค์  
N 70   15  กิโลกรัม   เกลือ   50 ถุง   
ถังมีฝาปิด  15  ใบ   หัวน้ าหอม 3  กลิน่ 
สีผสมอาหาร   15   ซอง 

  3000   

นายทัศพร/คณะ 

8. กิจกรรมการท าน้ ายาไลํแมลง ฮอร์โมนผลไม๎     
ซ้ือน้ าส๎มสายชู  5  ขวด กลาง 
เหล๎าขาว    5 ขวด  ซ้ือกล๎วยสุก  ฟกัทอง  
มะละกอ  สัปปะรด   แตงโม   อยํางละ  1 ก.ก. 

  2,000   

นายทัศพร/คณะ 

9.  ประเมิน / รายงานผล - - - -  ครูทัศพร   
ครูไพลิน 

รวม  - 19,500  - - 
 

5.   ประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1.  นักเรียนมีความรู๎ในการท าการเกษตร
ขั้นพ้ืนฐาน 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

2.   นักเรียนมีความรู๎พ้ืนฐานด๎านการท า
น้ าหมักชีวภาพ 

สังเกต,  สอบถาม แบบสังเกต,  แบบสอบถาม 

3.นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
การท าน้ ายาอเนกประสงค์ 

สังเกต,  สอบถาม แบบสังเกต,  แบบสอบถาม 

4. นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน สัมภาษณ์,  สอบถาม แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1)นักเรียนชั้นอนุบาล – ป. 6 มีความเข๎าใจในหลักชีววิถี 
 2)นักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 สามารถจัดท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริได๎ 

  3)นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 นักเรียนสามารถท าปุ๋ยหมักได๎ 
 4)นักเรียนชั้น ป. 1 –ป. 6 มีการน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

ลงชื่อ..................... .....................ผู๎เสนอโครงการ 
     (นางไพลิน    อ๎นยิ้ม) 

        ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

ลงชื่อ..........................................ผู๎เสนอโครงการ 
       (นายทัศพร   สุนทราลัย) 

          ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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ลงชื่อ......................................ผู๎ตรวจโครงการ 
       (นายสมพร   กันหา) 

             ต าแหนํง หัวหน๎างานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
          (นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ   การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
แผนงาน บริหารงานวิชาการ 
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ..2..ประเด็นกลยุทธ์ที่..3.3..(ด๎านสถานศึกษา)....ตัวชี้วัดที่...4...... 
           มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่………1.....คุณภาพผู๎เรียน (ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ)……ตัวบํงชี้ที่…1……     

ผลผลิตหลัก         ผู๎จบกํอนระดบัประถมศึกษา            ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...13.......   
ลักษณะโครงการ           ( )   ใหมํ                ( )   ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม  
ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญอยํางหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นการสื่อภาษาท าให๎คนมี

ความเข๎าใจซึ่งกันและกันและเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีท้ังในชาติและตํางชาติ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือ
วําเป็นภาษาสากล  เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหวํางชาติตํางๆ เพื่อให๎มีความเข๎าใจตรงกัน  จึงสํงเสริมให๎มี
ทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษ  
 การเตรียมความพร๎อมของประชาชนสูํประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 โดยความส าคัญประการหนึ่ง
ได๎แกํการรณรงค์การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตํางประเทศหลักเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกเพ่ือให๎คนไทยสามารถสื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางไร๎พรหมแดนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ีใช๎ในการท างานของอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายเรํงดํวนในการสํงเสริมการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษให๎แกํนักเรียนนักศึกษาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปให๎สามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกควบคูํไปกับภาษาถิ่นและภาษา
ประจ าชาติของตนโดยก าหนดให๎พ.ศ. 2555 เป็นปีแหํงการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎คนไทยมีความ
กล๎าและสร๎างความคุ๎นเคยในการใช๎ภาษาอังกฤษกํอให๎เกิดการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางไร๎พรหม
แดนสามารถสร๎างศักยภาพและความพร๎อมของประชาชนในการก๎าวสูํการเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรู๎และ
การแขํงขันในเวทีโลกอยํางมั่นใจ 
  
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยูํในระดับดี 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน ได๎รับการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยผํานกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย และเรียนรู๎แบบบูรณาการโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนแตํละชั้นมีผลการเรียนระดับโรงเรียนเฉลี่ยอยํางต่ า ร๎อยละ 60 
3.2.2 นักเรียนชั้น ป. 6 มีผลการสอบ O-NET เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 3 

4. การด าเนินงาน 

 

 

ที ่
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. แตํงตั้งคณะท างาน             ผู๎บริหาร 

2. ประชุมคณะท างาน 

วางแผนการด าเนินงาน 
            ผู๎บริหาร 

 
3. คณะท างานด าเนินงาน

ตามโครงการ 

- ใช๎ห๎องปฏิบัติการภาษา 

- วิจัยในชั้นเรียน 

- โครงงานภาษาอังกฤษ 

- พูดภาษาอังกฤษทุกวัน 

- ภาษาอังกฤษวันละค า 

- บันทึกค าศัพท์ทุกวัน 

- รํวมกิจกรรมส าคัญตาม
เทศกาล 

- รํวมงานประกวดแขํงขัน 

- คํายวิชาการ 

- จดบันทึกเป็นนิสัย 

- บูรณาการกลุํมสาระ
ภาษาอังกฤษ 

- ซํอมเสริม 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

       

 
  ครูผู๎สอน 

 
 
 
 

 

4. นิเทศ ติดตามผล             ผู๎บริหาร 

5. สรุปรายงานผล             น.ส.กนิษฐา  
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5. การใช้งบประมาณ  
 

       จ านวนเงิน     12,000          บาท  
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 4  

1.ทดสอบ  -แบบทดสอบท่ีโรงเรียนสร๎างขึ้น 
- แบบทดสอบมาตรฐาน 

2. ร๎อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตํอกิจกรรม 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกลุํมสาระภาษาอังกฤษตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
   2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการเรียนกลุํมสาระอ่ืน และ

น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ดี 
 

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

            (นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม) 
                                   ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

 
       ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                              (นายสมพร    กันหา) 
                                       ต าแหนํง หัวหน๎างานวิชาการ 
 

    ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                                     ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ โรงเรียนสุจริต    
แผนงาน บริหารงานวิชาการ   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ...........  ประเด็นกลยุทธ์ที่.................ตัวชี้วัดที่................... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่………….........................…........................................................ตวับํงชี้ที่………     
ผลผลิตหลัก  ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

           โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่.......... 
ลักษณะโครงการ  ( / ) ใหมํ                   (  ) ตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ...................................................................................................................  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” อยูํในโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษา“ปูองกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได๎เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2556 น ารํองจากทุกภาค 225 โรงเรียน  
(225 เขตพ้ืนที่การศึกษาๆละ 1 โรงเรียน) เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ แม๎วําภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและ
รณรงค์เพ่ือปูองกันการคอร์รัปชั่นอยํางตํอเนื่อง แตํภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไมํดีขึ้น 
ซึ่งปัญหาเหลํานี้จะแก๎ได๎เมื่อมีการปลูกฝังคํานิยมการไมํทุจริตให๎กับเด็กนักเรียนให๎มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม 
ไมํมํุงหวังแตํผลประโยชน์สํวนตัว ก็จะชํวยให๎ปัญหาเหลํานี้ลดน๎อยลงไปในอนาคต  

 ส าหรับปีการศึกษา 2561  โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได๎เข๎ารํวมโครงการดังกลําว  จึงได๎จัดท าโครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1.เพ่ือเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”   
             2.2. เพ่ือให๎โรงเรียนเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ มี ระบบและวิถีพอเพียง  มีความสุจริต รับผิดชอบ  
ปลอดอบายมุข 
            2.3. เพ่ือปลูกจิตส านึกให๎นักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยูํอยํางพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต 
 

2 3.3 (ด๎านผู๎เรียน) ข๎อ 1-2 
1  คุณภาพผู๎เรียน (ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 1 

   14 

นางส าราญ   วัจนะ    
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครู ผู๎บริหารโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ร๎อยละ 100  มีจิตส านึก
ความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยูํอยํางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ    
3.2 เชิงคุณภาพ 
    2. ครู ผู๎บริหารโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน มีจิตส านึกความเป็นไทย มี
ความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยูํอยํางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ    
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค 

พ.ย ธ.ค 
ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

1 กิจกรรมร๎องเพลงชาติไทย 
ในขั้นตอนแรกกํอนการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใน
โรงเรียน  กิจกรรมสวดมนต์
ไหว๎พระหลังร๎องเพลงชาติ
ไทยและกิจกรรมกลําวค าปฎิ
ญาณ 
 

   
 

         -ครูส าราญ 
-ครูเวร
ประจ าวัน 
 

2 กิจกรรมให๎ความรู ๎ สํงเสริม
ทักษะ และสร๎างความ
ตระหนักเกี่ยวกับมีจิตส านึก
ความเป็นไทย ผํานกิจกรรม
หน๎าเสาธง ชั่วโมงโฮมรูม 
และสอดแทรกในชั่วโมง
เรียน เพ่ือเสริมสร๎าง
คุณลักษณะทั้ง 5 ประการ 
ได๎แกํ  
     - ทักษะกระบวนการคิด 
     - ความมีวินัย 

            -ครูส าราญ 
-คณะครู
ทุกคน 
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ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค 

พ.ย ธ.ค 
ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

     - ความซื่อสัตย์สุจริต 
     - อยูํอยํางพอเพียง 
     - มีจิตสาธารณะ 

3 กิจกรรมจัดปูาย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
เกี่ยวกับการคอรัปชั่นทุก
รูปแบบในสถานศึกษา 
 

  2,000          -ครูส าราญ 
-คณะครู
ทุกคน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 กิจกรรมร๎องเพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรก
กํอนการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใน
โรงเรียน  กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระหลัง
ร๎องเพลงชาติไทยและกิจกรรมกลําวค าปฎิ
ญาณ 
 

      

 

2 กิจกรรมให๎ความรู๎  สํงเสริมทักษะ และ
สร๎างความตระหนักเก่ียวกับมีจิตส านึก
ความเป็นไทย ผํานกิจกรรมหน๎าเสาธง 
ชั่วโมงโฮมรูม และสอดแทรกในชั่วโมงเรียน 
เพ่ือเสริมสร๎างคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ 
ได๎แกํ  
     - ทักษะกระบวนการคิด 
     - ความมีวินัย 
     - ความซื่อสัตย์สุจริต 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

     - อยูํอยํางพอเพียง 
     - มีจิตสาธารณะ 
 

3 กิจกรรมจัดปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์
เกี่ยวกับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบใน
สถานศึกษา 
 

  2,000   2,000 

  
รวมทั้งสิ้น 

 
 

 2,000  -  

2,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียน ร๎อยละ 100 สามารถปฎิบัติกิจกรรมร๎อง
เพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรกกํอนการด าเนินกิจกรรม
อ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน  กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระหลัง
ร๎องเพลงชาติไทยและกิจกรรมกลําวค าปฎิญาณ 

-การสังเกต 
 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ครู ผู๎บริหารโรงเรียน และนักเรียน ได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   ใน
สถานศึกษา“ปูองกันการทุจริต”   
 2.  ครู ผู๎บริหารโรงเรียน และนักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎านทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์
สุจริต อยูํอยํางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม    
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ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
             (....................................................)    
                       ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

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

                           ต าแหนํง หัวหน๎างานวิชาการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวศิริวรรณภา   บญุเส็ง) 

             ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางส าราญ   วัจนะ    

 นายสมพร   กันหา 
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โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
แผนงาน บริหารงานวิชาการ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....5......  ประเด็นกลยุทธ์ที่........3.3.........ตัวชีว้ัดที่...1-6................ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่…1,3…ตัวบํงชี้ที่…(มฐ1 ด๎านผลสัมฤทธ์ิ 1-6) (มฐ1 ด๎านคณุลักษณะ 1-4) (มฐ3…1-5) 

ผลผลิตหลัก ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา  ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่....15......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   (  ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพัทธดล  บุญรอดดวง     นางสาวสุธิศา  เขียวเหลือง 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนมีหลักสูตรเพ่ิมเติมให๎นักเรียนเรียนรู๎อยํางหลากหลายเพื่อพัฒนาการทักษะการอํานออก

เขียนได๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีชุมนุมตําง ๆ ให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเข๎ารํวมเรียนรู๎อยํางหลากหลายตาม
ความสามารถ และความสนใจความรู๎พื้นฐาน: พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีความรู๎ สามารถอยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด มีความรู๎ตามมาตรฐานที่ก าหนด มีสมรรถนะที่
ส าคัญด๎านการสื่อสาร ด๎านการคิด การแก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิต และด๎านการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่น
ได๎อยํางดีตอบสนองตํอผู๎เรียนและชุมชนได๎เป็นอยํางดี 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให๎โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2) เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
การศึกษา  
 3) เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษา 
 4) เพ่ือให๎ทุกภาคสํวนได๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ มีสํวนรํวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 5) เพื่อให๎ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนอํานออกเขียนได๎ ร๎อยละ 70 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตอาสา ร๎อยละ 100 
- นักเรียนมีทักษะชีวิตด๎านอาชีพ ร๎อยละ 80 
- ผู๎บริหาร เป็นผู๎มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา เป็นแบบอยํางที่ดี ร๎อยละ 100 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะทางวิชาชีพและจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ  
ร๎อยละ 100 
- โรงเรียนเข๎าถึงชุมชน ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน ร๎อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนอํานออก เขียนได๎มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสามีทักษะชีวิตด๎านอาชีพ 
 - ผู๎บริหาร เป็นผู๎มีคุณธรรม มีความเมตากรุณา เป็นแบบอยํางที่ดี 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะทางวิชาชีพและจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 
- โรงเรียนเข๎าถึงชุมชน ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 เสนอโครงการ             ครูพัทธดล ครูสุธิศา 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน             ผู๎อ านวยการ 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน             ผู๎อ านวยการ 
4 ด าเนินการตามกิจกรรม             คณะครู-นักเรียน 
5 สรุป ประเมินรายงานผล             ครูพัทธดล ครูสุธิศา 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการ - - - - - - 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน - - - - - - 
4 ด าเนินการตามกิจกรรม - 400 9,000 9,400 - 9,400 
5 สรุป ประเมินรายงานผล - - 500 500 - 500 
  

รวมทั้งสิ้น 
- 
 

400 9,500 9,900 - 9,900 
 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.   ผลงานนักเรียน(รายงาน) ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

2.   นักเรียนน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ สังเกต,  สอบถาม แบบสังเกต,  แบบสอบถาม 

3.   นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน สัมภาษณ์,  สอบถาม แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนอํานออก เขียนได๎  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  มีทักษะชีวิตด๎านอาชีพ 

2. ผู๎บริหาร เป็นผู๎มีคุณธรรม มีความเมตากรุณา เป็นแบบอยํางที่ดี 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะทางวิชาชีพและจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 

4. โรงเรียนเข๎าถึงชุมชน ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
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ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวสุธิศา  เขียวเหลือง)    
         ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 
 

ลงช่ือ............................. .......................ผู้เสนอโครงการ   
           (นายพัทธดล  บุญรอดดวง)    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายสมพร   กันหา) 

                      ต าแหนํงหวัหน๎างานวิชาการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                             ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตร    
แผนงาน วิชาการ   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ...2........  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.1..........ตัวชี้วัดที่....1,2........ 
 กลยุทธ์สถานศึกษา  ข๎อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจดัการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 

มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่…2.3…     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

           โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่..16......   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิรนันท์   คล๎ายคลัง       นางสาวอารีรัตน์  วัฒนานนท์    
   นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  

 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข๎อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ มีความสามารถโดยสํงเสริมให๎แตํละบุคคลพัฒนาไปสูํศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎สะสมซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติได๎ประสบการณ์ส าเร็จในการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองรู๎จักตนเอง มีชีวิตอยูํในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยํางมีความสุขตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรหลักสูตรปฐมวัย 2560  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให๎สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระให๎สอดคล๎องกับ
สภาพความต๎องการของท๎องถิ่นและของผู๎เรียนหลังจากที่ได๎มีการน าหลักสูตรไปใช๎ระยะหนึ่งแล๎วจ าเป็นต๎องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงตําง ๆที่เกิดข้ึนอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู๎ที่จ าเป็นของผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎เทําทัน
การเปลี่ยนแปลงและเข๎าถึงความรู๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต๎อง
อาศัยการท างานอยํางตํอเนื่องและต๎องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาโรงเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญดังกลําว จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือด าเนินกิจกรรมตําง ๆให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท๎องถิ่นและภายในประเทศ
โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 
 
 
 

√ √ 
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2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให๎โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับหลักสูตรปฐมวัย 2560 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 

2.2 เพ่ือให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจหลักสูตรปฐมวัย 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560สามรถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1ครูร๎อยละ 100 มีความรู๎ ความเข๎าใจมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถจัดท า
หลักสูตรของกลุํมสาระการเรียนรู๎ครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1ครูผู๎สอนมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  3.2.2สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล  
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ
.ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             จิรนันท์ 
อารีรัตน์ 
สิทธิชัย 

2 ประชุมตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรฯวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            ผู๎อ านวยการ 

คณะท างาน 

3 คณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

            คณะครู 

4 ปรับปรุงและจัดท าหนํวยการ
เรียนรู๎ก าหนดการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู๎ 

            คณะครู 
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ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ
.ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 ประเมินผลการด าเนินงาน             คณะจัดท า
หลักสูตร 

6 ประเมินผลโครงการสรุปรายงาน             จิรนันท์ 
อารีรัตน์ 
สิทธิชัย 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - - - - 
2 ประชุมตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรฯ

วางแผนการดาเนินงาน 
- - - - - - 

3 คณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

- - - - - - 

4 ปรับปรุงและจัดท าหนํวยการเรียนรู๎
ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียน 

- - - - - - 

5 ประเมินผลการด าเนินงาน - - - - - - 
6 ประเมินผลโครงการสรุปรายงาน - - - - - - 
  

รวมทั้งสิ้น 
- - - - - - 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนใช๎หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ 

- แบบประเมิน 

- ตรวจสอบ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบประเมิน 

2. โรงเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
และสนองตอบตามศักยภาพผู๎เรียนรายบุคคลได๎อยําง
มีคุณภาพ 

- แบบประเมิน 

- ตรวจสอบ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชนได๎อยํางมีคุณภาพ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  สามารถศึกษาตํอและประกอบอาชีพในอนาคตได๎ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
            นางสาวจิรนันท์  คล๎ายคลัง)    

      ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
        (นางสาวอารีรัตน์   วัฒนานนท์)    

      ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
         (นายสิทธิชัย    ดอนสระไพร)    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายสมพร   กันหา) 

                       ต าแหนํง หัวหน๎างานวิชาการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                         ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์  
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....2......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.3........ตวัชี้วัดที่.....6,7......... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……1…คุณภาพผู๎เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ)……ตัวบํงชี้ที่…5……     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่....17.....   

ลักษณะโครงการ      ( / ) ใหมํ                   () ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดารุณี  พละเลิศ นางส าราญ  วัจนะ   
 นายพัทธดล  บุญรอดดวง 
ระยะเวลาด าเนินการ      เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

สารระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ต๎องฝึกทักษะการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย ทั้งท้ังทักษะกระบวนการ
ในการสืบค๎นหาความรู๎ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การค านวณ และการน าเสนอข๎อมูลที่สอดคล๎องกับเนื้อหา  ซึ่งต๎อง
อาศัยพ้ืนฐานความเข๎าใจทักษะตํางๆที่จ าน ามาหาค าตอบ  ผู๎เรียนต๎องมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มีความคิดสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล คิดวิเคราะห์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์อยํางมีเหตุผลซึ่ง
ต๎องฝึกการคิดและปฏิบัติอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ 
สภาพปัจจุบันพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ยังต่ ากวําเปูาหมาย โรงเรียนจึงได๎
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
  
2.วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการสืบค๎นความรู๎ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.นักเรียนทีทักษะการคิดค านวณและแก๎โจทย์ปัญหาเพิ่มข้ึน 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน ได๎รับการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยผําน
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย และเรียนรู๎แบบบูรณาการโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

√ √ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนแตํละชั้นมีผลการเรียนสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนเฉลี่ยอยําง
ต่ า ร๎อยละ 60 

2. นักเรียนชั้น ป. 6 มีผลการสอบ O-NETวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 3 

4.   กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 ประชุมวางแผนและแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท า
โครงการและแนวปฏิบัต ิ

            นางสาวดารุณี  พละเลิศ 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ             นางสาวดารุณี  พละเลิศ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานตามกิจกรรมของ 
โครงการ 
-3.1วิทยาศาสตร์ 
-ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
- การทดลองวิทยาศาสตร์มีค าตอบ 

- ฝึกสืบค๎นจากการตั้งค าถาม 

- แขํงขันตอบปัญหาวิทยาสาสตร์ 
- นักวิทย์รุํนเยาว์ตามหลักสะเต็ม
ศึกษา 

- นิทรรศการผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ 
3.2คณิตสาสตร์ 
- ทํองสูตรคูณทุกเย็นกํอนกลับบ๎าน 
- ฝึกทักษะคณิตคิดเร็ว 

-ฝึกแก๎โจทย์ปัญหา 

-แขํงขันคณิตคิดเร็ว 

- นิทรรศการผลงานทาง
คณิตศาสตร์ 

            นางสาวดารุณี  พละเลิศ 
นางส าราญ  วัจนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพัทธดล  บญุรอดดวง 
และครูผ๎ูสอนคณิตสาสตร์ 

4 นิเทศ ติดตามผล             นางสาวดารุณี/คณะ 
5 สรุปรายงานผล             นางสาวดารุณี 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 จัดหาเอกสาร แบบฝึกทักษะ 
และวัสดุการทดลอง เครื่องเขียน 

  1500   1500 

2 จัดหารางวัลการแขํงขันตอบปัญหาวิทยา
สาสตร์และ คิดเลขเร็ว 

 
 

 2000   2000 

3 กิจกรรมนิทรรศการ   1500   1500 
  

รวมทั้งสิ้น 
 
 

 5000  - 5000 

 
 
6. การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 3 

1.สัมภาษณ์ ,ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบส ารวจผลสัมฤทธิ์ 

2.ผู๎เรียนมีความพึงพอใจและรํวมกิจกรรมด๎วยความ
เต็มใจและสร๎างสรรค์ 

2.สัมภาษณ์, ตรวจสอบ
รายงานตรวจผลงาน 

แบบรายงาน 

 

3.นักเรียนชนะเลิศในการประกวดแขํงขัน              3.เกียรติบัตร,รายงาน แบบรายงาน 

4.ผลงานเข๎ารํวมจัดวันวิชาการ   4.สัมภาษณ์ รายงาน แบบรายงานวันวิชาการ 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  ในผลงานของตนและกล๎าแสดงออกในการคิดวิเคราะห์ การสร๎างผลงาน
อยํางสร๎างสรรค์ 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกลุํมสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการ

เรียนกลุํมสาระอ่ืน และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ดี 
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ลงช่ือ..................................... ...............ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวดารุณี  พละเลิศ )    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ  
            (นางส าราญ     วัจนะ )    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ  
          (นายพทัธดล   บุญรอดดวง )    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสมพร  กันหา )  

                       ต าแหนํง หัวหน๎างานวิชาการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ    
แผนงาน การบริหารงานทั่วไป   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....3......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.....3.2............ตัวชีว้ัดที่........1........... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่…2……ตัวบํงชี้ที่………     
ผลผลิตหลัก                 ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่ 18 

ลักษณะโครงการ ( / ) ใหมํ                   (  ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็งและหัวหน๎างานทั้ง 4 ฝุาย 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นวาระแหํงชาติ  โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข    กระทรวงศึกษาธิการได๎
ก าหนดแนวทางหลักการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน๎นให๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลางมีอ านาจในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ  โดยสํงเสริมให๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการด๎านการบริหารงานวิชาการ  ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล  และด๎าน
การบริหารงานทั่วไป  โดยมีเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่ก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได๎  
โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา  ใช๎และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ที่มีผู๎
บริจาคให๎โดยได๎รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และต๎องจัดท างบดุลประจ าปี  รายงาน
สาธารณชนทุกสิ้นปีการศึกษา  ด๎วยเหตุดังกลําวโรงเรียนจึงต๎องจัดท าโครงการขึ้นเพ่ือ  เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง
เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากรทุกกลุํมให๎มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจด
การ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  การใช๎เทคโนโลยี สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง  ท าการ
บริหารจัดการความรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎  โดยมีเปูาหมาย
ส าคัญอยูํที่การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็งทุกด๎าน 
 2.2เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎มีคุณภาพมาตรบานสากล สพฐ. และ สมศ.  
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3. เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ 
3.2 เชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข๎มแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

และมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ. 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แตํงตั้งคณะท างาน 
4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
5. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 1.กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

            งาน
วิชาการ 

2 2.กิจกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2562 

            งาน
งบประมา
ณ 

3 3.กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน
และเทียบโอนผลการเรียน 

            งาน
วิชาการ 

4 4.กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

            งาน
วิชาการ 

5 5.ติดตามตรวจสอบงานการเงิน/
บัญชี 

            งาน
งบประมา

ณ 
6 7.สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

นักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

            งานบุคคล 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 7.งานบริหารทั่วไป             งานทั่วไป 
8 8.คณะกรรมการสถานศึกษา/

สัมพันธ์ชุมชน 

            งานทั่วไป 

9 9.การสร๎างขวัญและก าลังใจ
ให๎กับนักเรียน ครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา 

            งานบุคคล 

10 10. งานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 และจัดท า
รายงานผล 

            งาน
วิชาการ 

11 11. กิจกรรมการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

            งาน
วิชาการ 

 
6. งบประมาณ เงินอุดหนุน  เงินรายได๎ฯ เงินนโยบายสนับสนุนฯ  จ านวน...........-..............บาท 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 1.กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

      

2 2.กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2562 

      

3 3.กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียนและเทียบ
โอนผลการเรียน 

      

4 4.กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

      

5 5.ติดตามตรวจสอบงานการเงิน/บัญชี       
6 7.สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียน ครู 

และบุคลากรในสถานศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

7 7.งานบริหารทั่วไป       
8 8.คณะกรรมการสถานศึกษา/สัมพันธ์ชุมชน       
9 9.การสร๎างขวัญและก าลังใจให๎กับนักเรียน 

ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
      

10 10. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

และจัดท ารายงานผล 
      

11 11. กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา       
 รวมทั้งสิ้น(สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ)  

 
     

 
8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Output) 
1. ร๎อยละ 80 ของครู นักเรียน และผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการ 
 

-รายงานการจัดกิจกรรม 
-สอบถาม 
-ส ารวจ 

 

-แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
-แบบส ารวจ 

ผลผลิต  (Output) 
1. การบริหารจัดการของโรงเรียน มีความเข๎มแข็งทุก
ด๎านอยูํในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
2. โรงเรียนผํานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  สพฐ. 
และ สมศ.ก าหนด 

 
-รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 
-รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพ 
 2.การจัดการศึกษามีคุณภาพได๎มาตรฐานการศึกษา 
 3.สถานศึกษาได๎รับการยอมรับจากหนํวยการภายนอกในเรื่องคุณภาพการศึกษา 
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ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
         (นางสาวศิริวรรณภา  บญุเส็ง)    
           ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวดารุณี  พละเลิศ)    
               ครโูรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ    การเงินและการบัญชี  
แผนงาน    บริหารงานงบประมาณ 
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....4.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.4..........ตัวชีว้ัดที่...2................ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……3………ตัวบํงชี้ที่…2……     
ผลผลิตหลัก ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา  ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...19.......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราพร  รักษี, นางสาวอารีรัตน์ วัฒนานนท์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน๎นการบริหารที่มีความคลํองตัวโปรํงใสตรวจสอบได๎ให๎การ
สนับสนุน และสํงเสริมการด าเนินการของฝุาย/กลุํมสาระการเรียนรู๎และงานตํางๆ ของโรงเรียนให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังต๎องปฏิบัติอยูํภายใต๎กฎ ระเบียบที่ทางราชการก าหนด ต๎องประสานความเข๎าใจในระเบียบการ
ปฏิบัติสามารถตรวจสอบให๎เกิดความถูกต๎อง และสร๎างความม่ันใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให๎เกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือให๎การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานยานพาหนะและ
งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได๎ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการและมีความคลํองตัว โปรํงใส
สามารถตรวจสอบได ๎
  3) เพ่ือให๎มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได๎มีความถูกต๎อง 
โปรํงใสและก ากับติดตามให๎ทุกสํวนด าเนินการตามแผน 
  4) เพ่ือให๎โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช๎เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพ 
  5) เพ่ือให๎โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
3.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  3.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   งานทุกงานในกลุํมบริหารงบประมาณได๎รับการพัฒนา มีความพร๎อมในการให๎บริการแกํทุกฝุาย/
กลุมํสาระการเรียนรู๎และงานตํางๆ 
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  3.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุํมบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบาย
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคลํองตัว โปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎ 
  
4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

งาน/กิจกรรมที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) งานบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ตลอดปี 

การศึกษา 
- นางจิราพร  รักษี 

(1) ควบคุมการเบิกจํายเงินให๎เป็นไปตามระเบียบและ
ตามแผนงาน /โครงการ 

   

(2) บริหารจัดการด๎านการเงินการบัญชีและพัสดุให๎
เรียบร๎อยและถูกต๎อง 

   

(3) การจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศของกลุํมงาน    
(4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    

2) งานการเงิน ตลอดปี 
การศึกษา 

- นางจิราพร  รักษี 

 (1) เก็บรักษาเงิน การน าสํงคลัง    
 (2) รับและจํายเงินงบประมาณเงินนอก เงินงบประมาณ    
 (3) ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน    
 (4) จดัท าเอกสารหลักฐานในการรับจํายเงินทุกประเภท    
 (5) เก็บรักษาบัญชีธนาคารและเอกสารทางการเงินของ

โรงเรียน 
   

 (6) จัดท าทะเบียนคุมเงิน คุมเช็ค    
 (7) จัดท ารายงานทางการเงิน    
 (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    
3) งานบัญชี 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

- นางจิราพร  รักษี 

 (1) ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ลงทะเบียนรับ
จํายเงิน เก็บรักษาหลักฐาน 

   

 (2) จัดท าบัญชีเงินทุกประเภท    
 (3) จัดท าทะเบียนคุมเงินให๎เป็นปัจจุบัน    
 (4) จัดเก็บใบส าคัญการจํายเงิน    
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งาน/กิจกรรมที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 (5) จัดท าทะเบียนรายงานคงเหลือ    
 (6) รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงินการบัญชีเพ่ือใช๎

อ๎างอิงและประชาสัมพันธ์ 
   

 (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    
 
5.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1) กลุํมบริหารงบประมาณ 
  2) กลุํมบริหารวิชาการ 
  3) กลุํมบริหารงานบุคคล 
  4) กลุํมบริหารทั่วไป 
  
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) ประสิทธิภาพในการสํงเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานของฝุาย/ กลุํมสาระ/ 
งานตํางๆ ของโรงเรียน 

90% ตรวจสอบเอกสารและ
การจัดท าข๎อมูล
เกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

2. เอกสารเกี่ยวกับ
งานงบประมาณ 

2) งานการเงินรวดเร็ว โปรํงใส ผลการ
ตรวจสอบถูกต๎องตามระเบียบ 

90% ตรวจสอบเอกสารด๎าน
การเงิน 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

3) ประหยัด คุ๎มคํารวดเร็ว โปรํงใส ผลการ
ตรวจสอบบัญชีถูกต๎องตามระเบียบ 

10% ตรวจสอบเอกสารด๎าน
งานบัญชี 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

4) รวดเร็ว โปรํงใส ผลการตรวจสอบ
ถูกต๎องตามระเบียบงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

90% ตรวจสอบเอกสารด๎าน
พัสดุและสินทรัพย์ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

5) ยานพาหนะความปลอดภัย ประหยัด 
ผลการตรวจสอบถูกต๎องตามระเบียบ 

90% ตรวจสอบเอกสารการ
ใช๎รถ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

6) การใช๎เงินเปูนไปตามวัตถุประสงค์ของ
งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาผล

100% ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตํางๆเกี่ยวกับ

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

การตรวจสอบถูกต๎องระเบียบ ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

 

7) ผลการตรวจสอบภายในถูกต๎องตาม
ระเบียบ 

90% ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินตํางๆ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

8) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 90% วิเคราะห์ฝุายหมวดงาน
ตํางๆของโรงเรียน 

แบบวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของฝุาย
หมวดงาน 

 
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) การบริหารจัดการกลุํมงานงบประมาณที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและสํงเสริมการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนให๎เกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพได๎เป็นอยํางดี 
  2) งานทุกงานในกลุํมงานงบประมาณมีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบท า
ให๎การเดินงานถูกต๎องตามระเบียบ สร๎างความม่ันใจให๎กับผู๎รํวมงาน 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางจิราพร  รักษี) 

                                  ครโูรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ.... ................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวอารีรัตน์   วัฒนานนท์) 

                                    ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 

          ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นางจิราพร  รักษี) 

                                    ต าแหนํง หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณ 
 

     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
   ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ บริหารงานพัสดุ   
แผนงาน บริหารงานงบประมาณ  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....4.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.4..........ตัวชี้วัดที่.......2............ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่…2……     
ผลผลิตหลัก ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา   ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่....20......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพัทธดล  บุญรอดดวง     ครูสุธิศา   เขียวเหลือง   

ครูสิทธิชัย  ดอนสระไพร 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ได๎ก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24  

การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โรงเรียนต๎องจัดซื้อ จัดหา และซํอมแซม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับใช๎ในการบริหารงานราชการและจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรและความ
ต๎องการของผู๎เรียน  และสภาพการเปลี่ยนแปลง  พร๎อมทั้งน าขึ้นทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียนได๎ครบถ๎วน  
มีเลขรหัสประจ าครุภัณฑ์ถูกต๎อง  ตรวจสอบสภาพได๎   และจ าหนํายพัสดุที่ไมํสามารถใช๎ในราชการได๎ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือจัดหาพัสดุให๎ตรงตามความต๎องการกับการบริหารงานด๎านตําง ๆ 
 2)  เพ่ือจัดท ารหัส เครื่องหมายประจ าครุภัณฑ์ ลงทะเบียนให๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 
 3)  เพ่ือซํอมแซมพัสดุ / ครุภัณฑ์ ตําง ๆ ส าหรับใช๎ในการบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ 
จ าหนํายพัสดุที่ไมํสามารถซํอมแซมและใช๎ในราชการได๎ 
 4) เพ่ือประโยชน์ในการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับใช๎ในการบริหารจัดการตลอดปี    
งบประมาณ 2562 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 เพ่ือจัดหาพัสดุให๎ตรงตามความต๎องการกับการบริหารงานด๎านตําง ๆ ได๎มากกวําร๎อยละ 90 
 
 



113 
 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1เพ่ือจัดท ารหัส เครื่องหมายประจ าครุภัณฑ์ ลงทะเบียนให๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบันครบถ๎วน 
    3.2.2 เพ่ือซํอมแซมพัสดุ / ครุภัณฑ์ ตําง ๆ ส าหรับใช๎ในการบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และ 
จ าหนํายพัสดุที่ไมํสามารถซํอมแซมและใช๎ในราชการได๎ครบถ๎วนทุกรายการ   
 3.2.3 เพ่ือประโยชน์ในการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับใช๎ในการบริหารจัดการตลอด 
ปีงบประมาณ 2562 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู๎บริหารสถานศึกษา 

            ครูพัทธดล 

2 .จัดท าค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

            ผู๎อ านวยการ 

3 ประชุมชี้แจงและวางแผน             ผู๎อ านวยการ 
4 4.ด าเนินการ 

    - ตรวจสอบพัสดุ 
    - ซํอมแซมครุภัณฑ์ช ารุด 
    - จ าหนํายพัสดุช ารุด 
    -  ส ารวจความต๎องการพัสดุ 
    - จัดซื้อพัสดุ/ลงทะเบียน 
    - เบิกพัสดุใช๎บริหารงาน 

            ครูพัทธดล 
ครูสุทธิศา 
ครูสิทธิชัย 
 
 
 
คณะครู 

5 สรุป ประเมินรายงานผล             ครูพัทธดล 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู๎บริหาร
สถานศึกษา 

- - - - - - 

2 .จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- - - - - - 

3 ประชุมชี้แจงและวางแผน - - - - - - 
4 4.ด าเนินการ 

    - ตรวจสอบพัสดุ 
    - ซํอมแซมครุภัณฑ์ช ารุด 
    - จ าหนํายพัสดุช ารุด 
    -  ส ารวจความต๎องการพัสดุ 
    - จัดซื้อพัสดุ/ลงทะเบียน 
    - เบิกพัสดุใช๎บริหารงาน 

30,000 - 49,500 75,000 - 75,000 

5 สรุป ประเมินรายงานผล - - 500 - - - 
 รวมทั้งสิ้น 30,000 - 50,000 80,000 - 80,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.จัดหาพัสดุตรงตามความต๎องการกับการบริหารงาน การส ารวจ แบบส ารวจ 
2. มีรหัส เครื่องหมายประจ าครุภัณฑ์ครบถ๎วน การส ารวจ แบบส ารวจ 
3. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ซํอมแซม  จ าหนําย การส ารวจ แบบส ารวจ 
4. การขอรับจัดสรรงบประมาณ การสอบถาม แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  มีพัสดุใช๎ตรงกับความต๎องการบริหารงานด๎านตําง ๆ 

2)  มีรหัส เครื่องหมายประจ าครุภัณฑ์ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 

3)  การตรวจสอบพัสดุ ซํอมแซมและจ าหนํายพัสดุที่ใช๎ในราชการไมํได๎ 
4)  มีแผนการใช๎และการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
          (นางสาวสธุิศา  เขียวเหลือง)    
          ครอัูตราจ๎างโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  

 

ลงช่ือ............ ........................................ผู้เสนอโครงการ   
          (นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร)    
              ครูผูช๎ํวยโรงเรียนชมุชนบ๎านทํากระดาน  

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

          (นายพัทธดล  บุญรอดดวง)    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางจิราพร     รักษี)  

                     ต าแหนํงหัวหน๎างานงบประมาณ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                         ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ พัฒนาบุคลากร    
แผนงาน บริหารงานบุคคล   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....3.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่........3.2........ตัวชี้วัดที่....1,2...... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่…4……     
ผลผลิตหลัก    ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่ 21 

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงใจ  โพธิ์ขาว 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 นั้น มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎สอนเป็นผู๎ชํวยสํงเสริมแนะแนวทางให๎เกิดองค์ความรู๎แกํผู๎เรียน ดังนั้น
ผู๎สอนจะต๎องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู๎ความสามารถตลอดจนถํายทอดความรู๎ด๎วยวิธีการตํางๆ ให๎ผู๎เรียนได๎เกิด
การเรียนรู๎ให๎มากที่สุด ซึ่งการพัฒนาตนเองให๎มีประสิทธิภาพนั้นยํอมเกิดมาจากรํางกายที่แข็งแรงและขวัญก าลังใจ
ที่ด ี
 โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาความรู๎ความสามารถของ
บุคลากร ที่จ าเป็นจะต๎องมีการศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือเปิดมุมมองและโลก
ทัศน์ ตลอดจนมีการสร๎างขวัญและก าลังใจแกํบุคลากรเพ่ือให๎พร๎อมที่จะปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีตํอการพัฒนาตนเอง 
 2. เพ่ือสํงเสริมบุคลากรให๎สามารถน าเอาทักษะ ความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับมาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น 
       3. เพ่ือสร๎างเสริมและพัฒนาขวัญก าลังใจของบุคลากรให๎มีความรัก ความสามัคคีมีสัมพันธภาพที่ดีใน
องค์กร   
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ๎างในโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานทุกคน 

√ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรในโรงเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน๎าที่ 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.ค 
ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค 
มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.ย 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             ดวงใจ 
2 แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือ

รับผิดชอบ 
            ผอ. 

3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการ
ท างาน 

     2,400       ดวงใจ
และคณะ   
ท างาน 

4 ด าเนินการตามแผน 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน
ภายนอกสถานศึกษา 

- กิจกรรมเสริมสร๎างขวัญ
และก าลังใจบุคลากร 

- ของที่ระลึก 

    
 
 
24,000 

    
 
 
 
 
3,600 

    
20,000 

ดวงใจ
และคณะ   
ท างาน 

5 ประเมินผลการด าเนินงาน             ดวงใจ 
6 สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
            ดวงใจ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ       
2 แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ       
3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการท างาน 

คําอาหารวํางเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน
ของ 

ประชุมคณะกรรม  จ านวน 16 คนๆละ 
150/วัน  

เป็นเงิน (150x16) =2,400บาท 

 2,400  2,400  2,400 

4 ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอก 

สถานศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร๎างขวัญและ

ก าลังใจบุคลากร 
- คําของที่ระลึก 

  
20,000 

 
24,000 

 
3,600 

  
20,000 

 
24,000 

 
3,600 

 47,600 

5 ประเมินผลการด าเนินงาน       
6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน       
 รวมทั้งสิ้น  

 

50,000  50,000 - 50,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร๎อยละ 100 ของจ านวนครูก าหนดไว๎ ได๎รับ
ประสบการณ์และความรู๎จากการศึกษาดูงาน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร๎อยละ 100 ของจ านวนครูก าหนดไว๎ มีขวัญ
ก าลังใจ เกิดความรัก สามัคคีที่ดีในองค์กร 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
 



119 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรสามารถน าเอาทักษะ ประสบการณ์และความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให๎สูงขึ้น 
 2. บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีตํอการพัฒนาตนเอง 
 3. บุคลากรได๎รับการสร๎างเสริมและพัฒนาขวัญก าลังใจให๎มีความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีใน
องค์กร 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
          ( นางสาวดวงใจ  โพธิ์ขาว )    
               ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวดวงใจ  โพธิข์าว) 

                        ต าแหนํง หัวหน๎างานบุคคล 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                       ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ   สํงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....2......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.2..........ตัวชีว้ัดที่........3........... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……1…คุณภาพผู๎เรียน (ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์)……ตัวบํงชี้ที่…1……     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...22.......   

ลักษณะโครงการ ( ) ใหมํ                   ( /) ตอํเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวดารุณี  พละเลิศ  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดี  ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนวัดกระตํายเต๎นตามกฎกระทรวง  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานด๎านคุณภาพ
ผู๎เรียน  มาตรฐานที่ 1  ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  ตัวบํงชี้ที่ 1.5  มีมนุษยสัมพันธ์และให๎เกียรติผู๎อื่น  
มาตรฐานที่  2   ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์    ตัวบํงชี้ที่  2.3  ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง 

2.วัตถุประสงค์ 
1)  มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละเพ่ือสํวนรวม  

 2)  มีทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ   
 3)  ท างานอยํางมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 4)  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
 5)  ประเมินแล๎วเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาอยํางมีสติ   

3. เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
 1)  ครูและนักเรียนมีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละเพ่ือสํวนรวม   
 2)  ครูและนักเรียนทุกคนมีทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ  
 3)  นักเรียนท างานอยํางมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง   
 4)  นักเรียนมีวิถีชีวิต และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
 5)  ประเมินแล๎วนักเรียนเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาอยํางมีสติ   

√ √ 
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เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานมีความรู๎ความเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตย 
 
4.   กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 ประชุมวางแผนและแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท า
โครงการและแนวปฏิบัติ 

            นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ             นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 

3 แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ
กิจกรรมเขตพิทักษ์ความสะอาด 

            ผอ.ศริวิรรณภา บุญเสง็ 
นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานตามกิจกรรม 
ประชุมชี้แจงและวางแผนกาท างาน 
1. ศึกษาผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการนักเรียนปี
การศึกษาท่ีผํานมา 

2. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

3. ประชุมชี้แจงบทบาทหน๎าที่และ
กิจกรรมขอคณะกรรมการ
นักเรียนตามแผนงาน 

 - การแบํงเขตพิทักษ์ความสะอาด 
 -ก ากับ ติดตาม ดูแลกิจกรรมเขต

ความรับผิดชอบประจ าวัน 
 - การประกวดเขตพิทักษ์ 
 -  การประกวดห๎องเรียนสะอาด 
-  กิจกรรมห๎องเรียนวินัยดี 
-  รณรงค์กิจกรรมประชาธิปไตย 

            นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 นิเทศ ติดตามผล             นางสาวดารุณี/คณะ 
5 สรุปรายงานผล             นางสาวดารุณี 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน   300   300 
2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดปูายนิเดทศ แผํน

ปูายไวนิล สีน้ ามัน ในการจัดท าปูายชื่อเขต 
กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย  

 
 

 1200   1200 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ท าเอกสารกิจกรรม 
ของคณะกรรมการ 

  500   500 

4 จัดซื้อของรางวัลการประกวดกิจกรรมเขต
พิทักษแ์ละ ห๎องเรียนสะอาด 

  2000   2000 

  
รวมทั้งสิ้น 

 
 

 4000  - 4000 

 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู๎เรียนรู๎หน๎าที ่มีความรับผิดชอบ  
 

1การสังเกตตรวจห๎องเรียน
และเขตพิทักษ์ 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 

2.  ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละ
เพ่ือสํวนรวม 

 

2.การสังเกต การสัมภาษณ์  
 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 

3 ท างานอยํางมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

3.การสังเกต ตรวจผลการท า
ความสะอาดเขตรับผิดขอบ 

แบบสังเกต บันทึกการตรวจ
ห๎องเรียนและเขตพิทักษ์ 

4.มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
 

4.การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
บันทึกการตรวจเขต 

 
 
 
 



123 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1)  ครูและนักเรียนมีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละเพ่ือสํวนรวม   
 2)  ครูและนักเรียนทุกคนมีทักษะในการจัดการและท างานให๎ส าเร็จ  
 3)  นักเรียนท างานอยํางมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง   
 4)  นักเรียนมีวิถีชีวิต และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
 5)  ประเมินแล๎วนักเรียนเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาอยํางมีสติ   
 
 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ  
           (นางสาวดารุณี  พละเลิศ )    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางไพลิน   อ๎นยิ้ม )  

                      ต าแหนํง หวัหน๎างานบริหารทั่วไป 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                        ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ   อาหารกลางวัน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

สนอง 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....2.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.4..........ตัวชีว้ัดที่.......3............ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่………1…คุณภาพผู๎เรียน (ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์)…ตัวบํงชี้ที่…4……     
ผลผลิตหลัก  ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา          ผูจ๎บระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...23......   

ลักษณะโครงการ        ( )   ใหม่                ( )   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม  

ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให๎ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียน เพ่ือให๎บริการนักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันอยํางเพียงพอ ได๎รับสารอาหารที่ครบถ๎วน มีคุณคํา
ทางโภชนาการ อันจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต๎านทานโรค และเมื่อนักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ยํอมสํงผลให๎มีการพัฒนาการด๎านรํางกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด๎วย นักเรียน
สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎อยํางเต็มศักยภาพ   

โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับสารอาหารที่
ครบถ๎วน มีคุณคําทางโภชนาการ อันจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์  เพ่ือเสริมสร๎างความ
พร๎อมในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตํอไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
2.2  เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
 3.1.1ผู๎เรียนจ านวน300คน  ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 
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3.1.2ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
       3.1.3ผู๎เรียนร๎อยละ 100  ได๎รับประทานอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ 

3.2  ด้านคุณภาพ 
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได๎รับประทานอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการท าให๎

สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจที่ดีสํงผลให๎นักเรียนมีน้ าหนักสํวนสูงมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนได๎อยํางมีความสุข 

 
4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียนเขตพ้ืนที่  
     การศึกษาและ สพฐ. ในสํวนที่เกี่ยวข๎อง  
     กับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่  
     ผํานมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ 
ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอตํอฝุายบริหาร  

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 
พ.ค. 62 

 

 
นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 

2.1 กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัยและมารยาทใน
การรับประทานอาหาร 

 

d 
- 
 

 
 

 
พ.ค. 62 

 
 

ตลอดปี 
 
 

 
นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม 
 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู๎รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู๎เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 
- 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ 

 
- 

 
มี.ค. 63 

นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุาย
บริหาร 

- มี.ค. 63 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ(งบ อบต) 

300 คน 
รายหัว คนละ 20 บาท 
6,000 x 200(วัน) 

ตลอดปี
การศึกษา  

                      รวมทั้งสิ้น ประมาณการ 1,200,000 บาท ตลอดปีการศึกษา     
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ ระยะเวลา 
- อาหารกลางวัน    
1. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบโครงการ 

 
2. ประชุมวางแผนจัดจ๎างแมํครัว     

 
3. ด าเนินการ 
              -  จ๎างแมํครัวท าอาหารกลางวัน  
โดยซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเฉลี่ยวันละ 
300(คน) x 20(คําหัว) = 6,000  บาท  
จะให๎เด็กไดร๎ับประทานได๎ 100  วัน 
               -  จ๎างเหมาแมํครัว วันละ 500 บาท 

จ านวนวันทั้งหมด 100 วัน 
 
- อาหารเสริมนม 

- 
 
 
- 

550,000 
 
 
 
50,000 

 
- 

ผอ. 
   ครูผู๎รับผิดชอบ   

 
 
 

ครูกนิษฐา 
 
 
 
 

ครูผู๎รับผิดชอบ   

ตลอดเดือน พฤษภาคม 
ตลอดเดือน พฤษภาคม 

 
 

15 พ.ค.62– 11 ต.ค.62 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
ปีงบประมาณ 2562 

 

 
 
6.การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารในกิจกรรม
ตํอไปนี้ 

 
สัมภาษณ์ 

 
สังเกต 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 
2.ผู๎เรียนร๎อยละ 100  ได๎รับประทานอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ 
ในกิจกรรมตํอไปนี้ 

 กิจกรรมสํงเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 

 
ส ารวจ 

 
ประเมินผล 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบประเมินผล 

 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได๎รับประทาน
อาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการท าให๎สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจที่ดีสํงผลให๎นักเรียนมีน้ าหนักสํวนสูงมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการ
เรียนได๎อยํางมีความสุข 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู๎เรียนมีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถรํวมกิจกรรมการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผู๎เรียนสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทางด๎านรํางกายและจิตใจ สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนได๎อยําง
เต็มที ่

 
 

ลงช่ือ......................... ...........................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม) 
                             ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

 
ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นางไพลิน  อ๎นยิ้ม) 
                                ต าแหนํง หัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาวศิริวรรณภา   บญุเส็ง) 
                                     ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ อนามัยในโรงเรียน    
แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ...........  ประเด็นกลยุทธ์ที่.................ตัวชี้วัดที่................... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……………คุณภาพผู๎เรียน   ตัวบํงชี้ที่………     
ผลผลิตหลักผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่..........   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ................................................................... ................................................ 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
งานบริการอนามัยโรงเรียน มีจุดมุํงหมายเพ่ือปูองกันรักษาและสํงเสริมสุขภาพนักเรียนและ 

บุคลากรในโรงเรียนทุกคนให๎สมบูรณ์  พร๎อมทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ  อารมณ์  และสังคม   อันเป็นการพัฒนา
คนซึ่งเป็นการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของทางราชการ  เพ่ือให๎บริการทางด๎านสุขภาพ
ทั้งการรักษาพยาบาล  การปูองกัน  และการสงเสริม      สุขภาพเพ่ือให๎ทุกคนในโรงเรียนได๎มีความรู๎ ในเรื่องการดู 
แลสุขภาพของตนเอง   เพื่อให๎นักเรียนมีประสบการณ์  ทัศนคติทางอนามัยที่ถูกต๎อง ถ๎านักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ก็จะท าให๎ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงตามไปด๎วย สถานศึกษาจึงจ าเป็นต๎องมีสถานพยาบาลเพ่ือเป็นศูนย์ที่
ให๎บริการด๎านสุขภาพของนักเรียน และคณะครูที่เจ็บปุวยเบื้องต๎น และมีการพัฒนาและสํงเสริมทางด๎านสุขภาพ
ของนักเรียนที่อยูํในโรงเรียนให๎มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 สํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคนอยํางสม่ าเสมอ 
 2.2 เพ่ือสํงเสริมสุขภาพฟันให๎แกํนักเรียนทุกคน 
 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนเห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
 2.4 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องโทษของยาเสพติด และปูองกกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 
 
 
 

2 3.3 1 ด๎านผู๎เรียน   ข๎อ 1-2 

1 4 

   24 

นางส าราญ   วัจนะ   นายทัศพร   สุนทราลัย 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ทุกคนได๎รับบริการด๎านสุขภาพอนามัย 
  2. นักเรียนร๎อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด มีสุขภาพฟันที่ดี 
  3. นักเรียนทุกคน ร๎อยละ 90 มีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์ 
  4. นักเรียนร๎อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมดมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
  5. นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎เรื่องยาเสพติด และปูองกกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎รับการสํงเสริมสุขภาพอนามัยให๎
แข็งแรง มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ อยูํในระดับดีมาก และได๎รับการชํวยเหลือ ปฐมพยาบาล
การเจ็บปุวย หรือมีอุบัติเหตุเบื้องต๎น ได๎รับความรู๎ ขําวสาร ในเรื่องสุภาพอนามัย สามารถปูองกันตนเองจาก
โรคติดตํอได๎ 
 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค 

พ.ย ธ.ค 
ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

1 พัฒนาห๎องอนามัย  
ปรับแตํงบรรยากาศ 

   

10,000 
         ครูส าราญ 

ครูทัศพร 
2 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส             ครูส าราญ 

ครูทัศพร 
3 กิจรรมชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง             ครูส าราญ 

ครูทัศพร 
4 กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

ประจ าสัปดาห์ 
            ครูส าราญ 

ครูทัศพร 
5 กิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 

สิ่งเสพติด 
            ครูส าราญ 

ครูทัศพร 
6 กิจกรรมออกก าลังกาย             ครูส าราญ 

ครูทัศพร 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 พัฒนาห๎องอนามัย ปรับแตํงบรรยากาศ 
-คําเตียงพยาบาล  
-คําผ๎าปูที่นอน 

  10,000    

10,000 

2 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส       
3 กิจรรมชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง       
4 กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

ประจ าสัปดาห์ 
      

5 กิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
สิ่งเสพติด 

      

6 กิจกรรมออกก าลังกาย       
  

รวมทั้งสิ้น 
 
 

 
10,000 

 
- 

 

10,000 
 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร๎อยละ 100  
มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

-การสังเกต 
-แบบบันทึก 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร๎อยละ 100  
มีสุขภาพฟันที่ดี 

-การสังเกต 
-แบบบันทึก 

-แบบบันทึก 

3.นักเรียนร๎อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด  
มีน้ าหนัก สํวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

-การสังเกต 
-แบบบันทึก 
-การทดสอบสมรรถนะ 

-แบบบันทึก 

4.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด  
มีสุขภาพทางกายที่ดี 

-การสังเกต 
-แบบบันทึก 

-แบบบันทึก 

5.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ

-การสอบถาม -แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ติด หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
6.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดได๎ออกก าลังกาย
ตามวัย 

-การสอบถาม -แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ทุกคน มีสุขภาพอนามัย รํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้ง
สุขภาพกาย สุขภาพใจ เจริญเติบโตตามวัย 

2.นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ทุกคนปราศจากโรคภัย สามารถด ารงชีวิตประจ าวัน
ได๎อยํางมีความสุข 
  

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

    (....................................................)    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 
 

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

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

                    ต าแหนํง หัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 
 

นางส าราญ   วัจนะ    

 นางไพลิน   อ๎นยิ้ม 

นายทัศพร   สุนทราลัย 
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โครงการ     สัมพันธ์ชุมชน 
แผนงาน     บรหิารงานทั่วไป   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....5......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.2..........ตัวชีว้ัดที่......1............. 
 มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่………2……ตัวบํงชี้ที่…2……     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...25.......   
ลักษณะโครงการ  (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่องโครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางไพลิน   อ๎นยิ้ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งในชุมชน  หากโรงเรียนสามารถสร๎างความเข๎มแข็งและสํงเสริมให๎องค์กร  
และชุมชน  เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารและจัดการศึกษา ถือวําเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียน
กับชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   เพราะหากบ๎าน  วัด  โรงเรียน  และเครือขํายองค์กร  มีความสัมพันธ์อันดีตํอ
กัน  จะกํอให๎เกิดความรํวมมือในการแก๎ปัญหา  และพัฒนาโรงเรียนตามวิถีการเรียนรู๎ 
ในชุมชนตํอไป   

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางผู๎ปกครอง  และชุมชน 

2) เพื่อให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการด๎านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงาน 
บุคคล  และด๎านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 

3) มีคณะกรรมการสถานศึกษารํวมพัฒนาสถานศึกษา  
4) เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลกับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
5)สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน 
6) เผยแพรํขําวสารการด าเนินงานของโรงเรียนในด๎านตํางๆให๎ชุมชนผู๎ปกครองและหนํวยงาน  
 ที่เก่ียวข๎องได๎ทราบโดยทั่วกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 

1) จัดกิจกรรมเครือขํายการมีสํวนรํวมขององค์กรและชุมชนในรูปแบบของกิจกรรมครูชุมชน  และการ
เรียนรู๎กับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

√ √ 
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 2)คณะครู  นักเรียน  ผู๎ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  ทราบขําวสารการด าเนินงานในด๎านตําง 
ๆ ของโรงเรียน  และให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรม  ทั้งด๎านการให๎บริการและการรับบริการ 
 เชิงปริมาณ 

1) มีการประชุมกรรมการสถานศึกษา/กรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2) โรงเรียนรํวมกันจัดกิจกรรมที่เป็นการให๎บริการชุมชนทั้งด๎านวิชาการ ด๎านอาคารสถานที่ และ 

ด๎านการสํงเสริมประเพณีท๎องถิ่นตามโอกาสเหมาะสม 
3) จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียน  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนตํอ 

สาธารณชนปีการศึกษาละ  1 เลํม 
 
4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย เงินนอก

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. เสนอโครงการ      นางไพลิน 
2. แตํงตั้งคณะท างาน - - - -  ผอ. 
3.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน - - - -  ผอ. 
4.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โรงเรียน(เสียงตามสาย,แผํนพับ,
แผํนปลิว,วารสาร)รํวมกิจกรรม
ประเพณี 

- 
 
 
 

9,500 
 
 

 

500 
 
 

10,000 

 
 
 

 นางไพลิน/
คณะครู 

 
 

5.  จัดท าบันทึกขอความรํวมมือ - - - -  นางไพลิน 
6. ประชุมผู๎ปกครอง - - - -  ผอ./คณะครู 
7.ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- 
 

- 
 

- - 
 

 ผอ./คณะครู 
 

8.  นิเทศ ก ากับ ติดตามโครงการ - - - -  ผอ. 
9.  รายงานโครงการ - - - -  นางไพลิน 

รวม  9,500 500 10,000   
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5. ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากองค์กร  
หนํวยงานและชุมชนเป็นอยํางดี 

บันทึกการให๎บริการชุมชน แบบประเมินโครงการ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาจากองค์กร  หนํวยงานชุมชนเป็นอยํางดี 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู๎เสนอโครงการ 
        (นางไพลิน   อน๎ยิ้ม)                      
          ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 

 
 

ลงชื่อ.......................................ผู๎ตรวจโครงการ 
       (นางไพลิน   อ๎นยิ้ม) 

                                         ต าแหนํง หัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
(นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ กีฬานักเรียน   
แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....2......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.3...........ตัวชีว้ัดที่.......1............ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่………1….ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์…ตัวบํงชี้ที่…………4………… 
ผลผลิตหลัก           √  ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                  √ ผูจ๎บระดับประถมศึกษา         

            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่.....26.....   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายทัศพร     สุนทราลัย 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
กีฬาและกรีฑาเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพแข็งแรงหํางไกลยาเสพติด และเป็นการสร๎างความสามัคคี
ฝึกให๎มีน้ าใจเป็นนักกีฬารู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีให๎ความรู๎เป็นพื้นฐานอยํางดีในการด ารงชีวิตของ
นักเรียนจึงสมควรอยํางยิ่งที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีเรื่องกีฬาให๎แกํนักเรียน ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ เติบโตเป็น
ผู๎ใหญํที่มีคุณภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

1) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  

2)เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

 3) สถานศึกษามีวิธีการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความ 

 รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

4) คณะครูและนักเรียนชื่นชมรํวมกิจกรรมและมีผลงานด๎านกีฬา/นันทนาการ 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        1) นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  

2) นักเรียนพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามเกณฑ์ 

 3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอ 

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

 4) คณะครูและนักเรียน ชื่นชมรํวมกิจกรรมและมีผลงานด๎านกีฬา/นันทนาการ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานร๎อยละ 90  มีสุขภาพอนามัยที่ดี และสมบูรณ์แข็งแรง 

2.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานร๎อยละ 90ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผู๎รับผิดชอ

บ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.ค 
ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการ             ทัศพร 
2 ประชุมครู - - - - - - - - - - - - ผอ. 
3 ด าเนินการ 

-แตํงตั้งคณะท างาน 
-ประชุมคณะกรรมการเรื่อง

วางแผน 
-ด าเนินการฝึกซ๎อม 
-แขํงขันกีฬานักเรียน 

- 
- 
 
 
 
3,000 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
7,000 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

 
ผอ. 
ทัศพร/
คณะครู 
คณะครู 
ทัศพร/
คณะครู 

4 ประเมินผลและสรุปงาน             ทัศพร 
 รวม 3,000  7,000           

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการ       
2 ประชุมครู       
3 ด าเนินการ 

-แตํงตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการวางแผน 
-ด าเนินการซ๎อม 
-แขํงขันกีฬานักเรียน 

  
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 

1,0000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

4 ประเมินผลและสรุปงาน       
  

รวมทั้งสิ้น 
 
 

 
  5,000 

 
5,000 

 
10,000 

-  
 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.) ครู สามารถจัดกีฬาได๎ตามชนิดของกีฬา แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
2.) นักเรียนมีทักษะในการเลํนกีฬาตํางๆ แบบสังเกต แบบสังเกต 
3.) คณะครู นักเรียน และผู๎ปกครอง มีความพึง   
พอใจในการรํวมกิจกรรม 

แบบประเมิน แบบความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและนักเรียนสามารถรํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬาชนิดตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. สร๎างความสมานฉันท์  กํอให๎เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูํคณะ 

3. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ความอดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ   
             (นาย ทัศพร สุนทราลัย)    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ............... .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นาง ไพลิน อ๎นยิ้ม) 

                      ต าแหนํง หวัหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ....... ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         (นางสาวศิริวรรณภา   บญุเส็ง) 
                               ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ   โรงเรียนสีขาว  
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....2......  ประเด็นกลยุทธ์ที่........3.3.........ตัวชีว้ัดที่.(ด๎านผู๎เรียน).10..... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……1…(ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์)…ตัวบํงชี้ที่…1…     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...27.......   
ลักษณะโครงการ ( ) ใหมํ                   ( /) ตอํเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวดารุณี  พละเลิศ  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีตํางๆ สํงผลกระทบตํอ
ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให๎เห็นมากมาย ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ  ด๎านสังคม และด๎าน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความ
วิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไมํเหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให๎เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต๎องอาศัยความรํวมมือจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน  

การพัฒนาเยาวชนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  หํางไกลจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไมํยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํงด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาตํางๆ 
 2.2 เพ่ือให๎โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะ
วิวาท 
 
 

√ √ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาตํางๆ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีจิตส านึกในการปูองกันหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดในชีวิตประจ าวันได๎ 
2. สถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท 

 
4.   กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 ประชุมวางแผนและแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท า
โครงการและแนวปฏิบัติ 

            นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 

2 เสนอโครงการและขออนุมัติ             นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 

3 แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ             ผอ.ศริวิรรณภา บุญเสง็ 
นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานตามกิจกรรม 
4.ด าเนินกิจกรรม 
 - แตํงตั้งครูแกนน าแลนักเรียน

แกนน า 
 - ประชาสัมพันธ์ผู๎ปกครอง/

นักเรียน 
 - ประชุมนักเรียนแกนน าเดือนละ 

1ครั้ง 
 - จัดปูายนิเทศ 
-ประกวดวาดภาพและค าขวัญ 
 วันงดสูบบุหรี่โลก ต๎านยาเสพติด 
 - การเดินรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด 
-การเรียนรู๎กับครูแดร์ 
-กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว 

            นางสาวดารุณ ี พละเลศิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 นิเทศ ติดตามผล             นางสาวดารุณี/คณะ 
5 สรุปรายงานผล             นางสาวดารุณี 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 จัดท าแผ่นพับให้ความรู้กิจกรรมโรงเรียน
สีขาว 

  500   500 

2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดปูายนิเทศ ปูายไว
นิล ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ อบายมุข และสิ่ง
เสพติด 

 
 

 2000   2000 

3 วัสดุอุปกรณ์ ในกิจกรรมเรียนรู๎กับครูแดร์  500    500 
4 จัดซื้อของรางวัลการประกวดภาพวันงดสูบ

บุหรี่โลก ประกวดวาดภาพต๎านยาเสพติด 
  2000   2000 

  
รวมทั้งสิ้น 

 
 

500 4,500  - 5000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. 1.นักเรียนมีความรู๎เรื่องอบายมุข และสิ่งเสพติด
มากขึ้น 
 

1การทดสอบ การส ารวจ แบบทดสอบ แบบส ารวจ 

2.คณะครูมีการเฝูาระวัง 

 
2.การประเมินผล 

แบบประเมินผล 

3 นักเรียนทุกคนไมํเสพยาเสพติด 3.การการเฝูาระวัง การ
สังเกต  

แบบการเฝูาระวัง 
แบบการสังเกต 

4..ผู๎ปกครองนักเรียนพึงพอใจ 
 

4.การประเมินผล 
การสัมภาษณ์ 

แบบประเมินผล 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด 
          2.นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และรํวมกิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุขได๎เหมาะสม 
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ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวดารุณี  พละเลิศ )    
                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางไพลิน   อ๎นยิ้ม )  

                  ต าแหนํง หัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศริิวรรณภา   บุญเส็ง) 
                         ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ อาคารสถานที่    
แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....2.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.4..........ตัวชีว้ัดที่.......2............ 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่………2……ตัวบํงชี้ที่…2.5……     
ผลผลิตหลัก         ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่.....28.....   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางไพลิน   อ๎นยิ้ม  นายทัศพร   สุนทราลัย 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสร๎างความประทับใจ ความพึงพอใจตํอ
ผู๎รับบริการในการน าบุตรหลานเข๎าการจัดบริเวณอาคารสถานที่ การปรับภูมิทัศน์มีความส าคัญในการบริหาร
จัดการให๎เป็นไปตามเกณฑม์าศึกษา ผู๎เรียน บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎สะดวกเหมาะสม
สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนได๎เป็นอยํางดี  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) คณะครูและนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  
2) สถานศึกษามีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน 

 
3.  เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
1) คณะครูและนักเรียนไมํน๎อยกวํา 80 กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม                      
2) สถานศึกษามีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน 
เชิงปริมาณ 
1) ห๎องเรียนมีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ นําเรียน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค พ.ย 
ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค 
เม
.ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค 
ส.
ค 

ก.ย 

1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             ไพลิน/ทัศพร 
2 แตํงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

รับผิดชอบ 
             

ผอ. 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการ

ท างาน 
             

ผอ. 
4 ด าเนินงานตามแผน 

4.1กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 
-ปรับปรุงห๎องน้ า 
-ปรับปรุงที่ดื่มน้ า 
-ปรับภูมิทัศน์ 
-ปรับปรุงโรงอาหาร 
-ซํอมแซมที่ปัสสาวะชาย 
4.2กิจกรรมเขตรับผิดชอบ 
-จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

            ไพลิน/ทัศพร 

5 ประเมินผลและสรุปงาน             ไพลิน/ทัศพร 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ รวม 

1 ซํอมแซมห๎องสุขา 3,000     7,000 10,000 -  
2 สร๎างที่ล๎างมือ 5  หัวก๏อกที่หน๎าห๎องสุขา 

สร๎างที่ล๎างมือที่โรงอาหาร  5หัวก๏อก 
3,000 

 
 12,000 15,000 -  

3. ซํอมประตูห๎องดนตรี 300       500  800         -  
4. ซํอมปรับปรุงโรงเรือนทิ้งขยะ      500   3,700 4,200 -  
 รวมทั้งสิ้น    6,800   23,200 30,000   

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ให๎ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบ 

2.สภาพแวดล๎อมรํมรื่นและมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับ
ผู๎อื่น 

ตรวจสอบรายการ แบบตรวจสอบ 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ห๎องเรียนและห๎องพิเศษมีการพัฒนาปรับปรุง มีการจัดระบบ 5 ส. ท าให๎โรงเรียนในภาพรวมมีบริเวณ
อาการสถานที่สะอาด สวยงาม รํมรื่น นําอยูํ นําเรียน นักเรียนมาโรงเรียนอยํางมีความสุข ตอบสนองนโยบายที่
ก าหนดให๎ นักเรียน ดี เกํง มีความสุข 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
               (นางไพลิน อ๎นยิ้ม)    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

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

             (นายทัศพร สุนทราลัย)    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  

 
 
ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นางไพลิน    อ๎นยิ้ม) 
                    ต าแหนํง หัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นางสาวศิริวรรณภา   บญุเส็ง) 
                           ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ  ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน    
แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....4......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.1..........ตัวชี้วัดที่......3............. 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่…2……     
ผลผลิตหลัก    ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา                 ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...29.......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดวงใจ  โพธิ์ขาว 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 ได๎ก าหนดความมุํงหมายและหลักการจัดการศึกษา
ต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุดต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ก าหนดให๎ด าเนินการคือเรื่องความรู๎และทักษะในการด ารงชีวิตอยําง
มีความสุขโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ให๎ผู๎เรียนรู๎จักประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ให๎รู๎จักคิดเป็น ท าเป็น  
 โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน ได๎ตระหนักถึงความส าคัญดังกลําวจึงจัดท าระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
เพ่ือให๎มีกระบวนการท างานเป็นระบบ มีความชัดเจนมีการประสานความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ จากการด าเนินโครงการชํวยเหลือนักเรียนสามารถ
แก๎ปัญหาในด๎านตํางๆ เชํน การเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ และอ่ืนๆ ได๎ดี 
เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย สังคมและสติปัญญา โดยมีครูประจ าชั้นเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินการดังกลําวและมีการประสานความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับครูที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ปกครองและชุมชน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแนะแนวทางการศึกษาและแนวทางอาชีพแกํนักเรียน 
 2. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมพัฒนาศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 3. เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีคุณภาพและทั่วถึง 
 4. เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพความเข๎าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวํางครู นักเรียนและผู๎ปกครอง   
 

√ √ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นทั้งในและนอกเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
 2. นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานได๎รับการชํวยเหลืออยํางทั่วถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานได๎รับการชํวยเหลืออยํางทั่วถึงและเหมาะสมตามความเป็นจริง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนสามารถน าความรู๎ ค าแนะน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
  2. นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได๎ตามศักยภาพจนเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม.ย พ.ค 
มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             ดวงใจ 
2 แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือ

รับผิดชอบ 
            ผอ. 

3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการ 
ท างาน 

      2,400      ดวงใจและ
คณะท างาน 

4 ด าเนินการตามแผน 
-จัดท าแบบคัดกรองSDQ 
-กิจกรรมโฮมรูม อ.2-ป.6 
-สอนแนะแนวชั้น ป.1-ป.6 
-ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
-คัดกรองนักเรียน 
-การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 
-ปูองกัน/ชํวยเหลือ/แก๎ปัญหา
(กลุํมเสี่ยง)และสํงตํอ 

       2,600     ดวงใจและ
คณะท างาน 

5 นิเทศก ากับติดตามผล             ผอ. 
6 ประเมินผล รายงานโครงการ             ดวงใจ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ       
2 แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบ       
3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการ 

ท างาน 
คําอาหารวําง เครื่องดื่ม และอาหาร 
กลางวันของประชุมคณะกรรม  จ านวน 16 
คนๆละ 150/วัน  
เป็นเงิน (150x16) =2,400บาท 

 2,400  2,400  2,400 

4 ด าเนินการตามแผน 
-จัดท าแบบคัดกรองSDQ 
-กิจกรรมโฮมรูม อ.2-ป.6 
-สอนแนะแนวชั้น ป.1-ป.6 
-ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
-คัดกรองนักเรียน 
-การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 
-ปูองกัน/ชํวยเหลือ/แก๎ปัญหา(กลุํมเสี่ยง)
และสํงตํอ 

  
 
 
 

2,000 
 

600 
 

  
 
 
 

2,000 
 

600 
 

 2,600 

5 นิเทศก ากับติดตามผล       
6 ประเมินผล รายงานโครงการ       
  

รวมทั้งสิ้น 
 
 

 
5,000 

  
5,000 

-  
 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยํางเป็นระบบ สรุปผลการคัดกรอง   

การเยี่ยมบ๎าน  
สรุปผลการคัดกรอง 

บันทึกการเยี่ยมบ๎าน 

2. ครูสามารถปฏิบัติตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
โดยมีรํองรอย หลักฐานชัดเจนและเป็นระบบ 

การส ารวจ  
การสอบถาม  
สัมภาษณ์  
สรุปผลการคัดกรอง   
แบบบันทึกการเยี่ยมบ๎าน   

แบบส ารวจ  แบบสอบถาม 

แบบบันทึกพฤติกรรม 

บันทึกการเยี่ยมบ๎าน 

สรุปผลการคัดกรอง 

3. นักเรียน ครูและชุมชน มีความพึงพอใจในระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

การสอบถาม  แบบสอบถาม  

4. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

สรุปผลการคัดกรอง   
แบบบันทึกการเยี่ยมบ๎าน   

สรุปผลการคัดกรอง   
แบบบันทึกการเยี่ยมบ๎าน   

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยํางทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 2. นักเรียนรู๎จักตนเองและสามารถควบคุมตนเองได๎ 
 3. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
 4. มีสัมพันธภาพอันดีระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
           ( นางสาวดวงใจ  โพธิ์ขาว )    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ.... ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นางไพลิน   อ๎นยิ้ม ) 

                     ต าแหนํง หวัหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ... .................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                            ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ ลูกเสือ-เนตรนารี   
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ .....2......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.2..........ตัวชี้วัดที่........1,2......... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……1,3………ตัวบํงชี้ที่…(มฐ1 ด๎านคุณลักษณะ 1-4) (มฐ3 ข๎อที่ 1)……     
ผลผลิตหลัก ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา  ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่....30......   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพัทธดล  บุญรอดดวง 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี    เป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎ลูกเสือ–เนตรนารีให๎เป็นผู๎ที่มีระเบียบวินัยรู๎จัก

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสํวนรวมมีมนุษยสัมพันธ์  มีจิตใจเมตตากรุณากับผู๎อ่ืน  กิจกรรมคํายลูกเสือ  จึงเป็นกิจกรรม
ที่สามารถสํงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะน าไปสูํการเสริมสร๎างเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดีตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตลอดจนพัฒนาตนเองในด๎านรํางกาย  จิตใจ  คุณธรรม
จริยธรรม  และธ ารงไว๎ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1)  นักเรียนมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ 
 2)  นักเรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  
 3)  นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมที่สํงเสริมคํานิยมท่ีดีงาม 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนร๎อยละ 100  มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

2) นักเรียนร๎อยละ  100  ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมที่สํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  
และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 เสนอโครงการ             ครูพัทธดล 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน             ผู๎อ านวยการ 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน             ผู๎อ านวยการ 
4 4  ด าเนินการตามแผน 

   - จัดหาคําย 
   - ขออนุญาตเขตพ้ืนที่ฯ 
   - น านักเรียนไปเข๎าคําย 

    
 
 
 

 
 
 
 

       ครูพัทธดล 
คณะครู 
ผู๎อ านวยการ 
คณะครู 

5 ควบคุม ก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

            ครูพัทธดล 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการ - - - - - - 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน - - - - - - 
4 4  ด าเนินการตามแผน 

   - จัดหาคําย 
   - ขออนุญาตเขตพ้ืนที่ฯ 
   - น านักเรียนไปเข๎าคําย 

 
- 
- 

3,000 

 
500 

- 
500 

 
500 

- 
5,000 

 
1,000 

- 
8,500 

 
- 
- 
- 

 
1,000 

- 
9,500 

5 ควบคุม ก ากับติดตามและประเมินผล - - 500 500 - 500 
  

รวมทั้งสิ้น 
3,000 1,000 6,000 10,000 - 10,000 

 
 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนมีความรู๎วิชาลูกเสือ เนตรนารี ทดสอบ แบบทดสอบ 

2.  นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามัคคีในหมูํคณะมีความอดทน 

การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

3.  นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ 

2)  นักเรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  
3)  นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมที่สํงเสริมคํานิยมท่ีดีงาม 

 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
         (นายพัทธดล  บุญรอดดวง)    
               ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางไพลิน   อ๎นยิ้ม) 

                    ต าแหนํง หัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                         ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ  
แผนงาน บริหารทั่วไป  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....5.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.5..........ตัวชี้วัดที่......1,2............. 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่………     
ผลผลิตหลักผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา  ผู๎จบระดับประถมศึกษา         

  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่....31......   
ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   ( / ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพัทธดล  บุญรอดดวง 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
จากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรองรับมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา   

(สมศ.)พบวําผลการประเมินมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร๎างและการบริหารงานอยํางเป็น
ระบบ ครบวงจร ให๎บรรลุเปูาหมายการศึกษาของโรงเรียนอยูํในระดับดีและจากการวิเคราะห์ เห็นวําจากการ
ด าเนินงานในปีที่ผํานมา พบวํา การพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ยังไมํเพียงพอกับความต๎องการของ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  เนื่องจากการได๎รับงบประมาณจัดสรรน๎อย จึงเห็นสมควรที่จะขอด าเนินการ
พัฒนาตํอไป เพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ของโครงการ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือการพัฒนาและจัดระบบงานข๎อมูลสารสนเทศ ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง สะดวกตํอการสืบค๎นข๎อมูล 
 2.2 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให๎ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร๎อยละ 85 มีการใช๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ มาจัดการเรียนการ   
       สอน 
  3.1.2  ห๎องปฏิบัติการและห๎องประกอบการมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตได๎ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ข๎อมูลสารสนเทศของงานในสํวนตําง ๆ มีเพียงพอ ถูกต๎อง สมบูรณ์ 
  3.2.2  ระบบข๎อมูล ขําวสาร และระบบงานสารสนเทศ สํงเสริมในการบริหารจัดการของ 
       สถานศึกษา 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู๎บริหาร 

            ครูพัทธดล 

2 .ประชุมชี้แจงคณะครูและ
มอบหมายงาน 

            ผู๎อ านวยการ 

3 เสนอโครงการ/กิจกรรม             ครูพัทธดล 
4 4.ด าเนินกิจกรรม 

-พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน 
-ติดตั้งระบบ WIFI 
-ส ามะโนข๎อมูลรายบุคคล 
-จัดท าข๎อมูลนักเรียน DMC 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

   ครูพัทธดล 

5 5.สรุป / รายงานผล             คณะครู-นักเรียน 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู๎บริหาร - - - - - - 
2 .ประชุมชี้แจงคณะครูและมอบหมายงาน - - - - - - 
3 เสนอโครงการ/กิจกรรม - - - - - - 
4 ด าเนินกิจกรรม 

-พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน 
-ติดตั้งระบบ WIFI 
-ส ามะโนข๎อมูลรายบุคคล 
-จัดท าข๎อมูลนักเรียน DMC 

- 
4,000 
1,000 

 

- 
- 
- 

500 
500 

- 
- 

4,000 
- 
- 

- 
4,000 
5,000 
500 
500 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
4,000 
5,000 
500 
500 

5 สรุป / รายงานผล - -  - - - 
 รวมทั้งสิ้น 5,000 1,000 4,000 6,000 - 10,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.สามารถจัดท าข๎อมูลสารสนเทศได๎ครบในงานทั้ง 4 
ฝุาย 

การตรวจสอบ การสังเกต,การสัมภาษณ์ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศของตนเองถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 

2. สถานศึกษาสามารถอ านวยความสะดวกให๎กับหนํวยงานของตนเองและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ดี 
3. สถานศึกษาสามารถประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรมตําง ๆ ให๎ชุมชนทราบ 

 
 

ลงช่ือ......................... ...........................ผู้เสนอโครงการ   
           (นายพัทธดล  บุญรอดดวง)    
                ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ............................. .......................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางไพลิน   อ๎นยิ้ม) 

                     ต าแหนํงหัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                        ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ ประชาสัมพันธ์  
แผนงาน บริหารทั่วไป  
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ......4.....  ประเด็นกลยุทธ์ที่.......3.1.........ตัวชี้วัดที่........4........... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่………     
ผลผลิตหลัก ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา  ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่....32......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหม ํ                  (  ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพัทธดล  บุญรอดดวง 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข๎อมูลขําวสารและความเคลื่อนไหวตําง ๆ 

ภายในโรงเรียน ทั้งในด๎านการบริหารจัดการ ด๎านวิชาการ ด๎านกิจกรรมการเรียนการสอน ข๎อมูลขําวสารและ
เกร็ดความรู๎ตําง ๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํให๎ชุมชนทราบ กํอให๎เกิดความรู๎และความเข๎าใจอันดีตํอกันระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ อันจะกํอให๎เกิดความรํวมมือ รํวมใจกัน ในการพัฒนาแก๎ไขปัญหาการจัด
การศึกษาและภารกิจตําง ๆ ของโรงเรียนให๎ด าเนินไปด๎วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผํานทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผํนพับและปูาย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสตําง ๆ 
         2.2 เพ่ือเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร สํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียน ชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมผํานทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผํนพับ
และปูายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสตําง ๆ ในระดับดี 
3.1.2  โรงเรียนสามารถเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร สํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียน ชุมชนและหนํวยงาน
ตําง ๆ ในระดับดี 
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3.2 เชิงคุณภาพ  
 โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันตํอ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร สํงเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียน ชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 เสนอโครงการ             ครูพัทธดล 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน             ผู๎อ านวยการ 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน             ผู๎อ านวยการ 
4 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

4.1 กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์
โรงเรียน 
4.2 กิจกรรมจัดท าวารสาร แผํน
พับ ปูายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศข๎อมูลเครือขํายของ
สถานศึกษา 

            ครูพัทธดล 
คณะครู-นักเรียน 

5 สรุป ประเมินรายงานผล             ครูพัทธดล 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการ - - - - - - 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน - - - - - - 
4 ด าเนินงานตามโครงการฯ  

4.1 กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน 
 

2,000 
 
- 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

4.2 กิจกรรมจัดท าวารสาร แผํนพับ ปูาย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ข๎อมูลเครือขํายของสถานศึกษา 

- 
 
- 

- 
 
- 

1,500 
 

1,500 

1,500 
 

1,500 

- 
 
- 
 

1,500 
 

1,500 

5 สรุป ประเมินรายงานผล - -  - - - 
 รวมทั้งสิ้น 2,000 - 3,000 5,000 - 5,000 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนจัดท าวารสารจดหมายขําวเผยแพรํทุก
กิจกรรม 

วารสารจดหมายขําวโรงเรียน แบบสังเกต 

2. โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ  เว็บไซด์โรงเรียน แบบสังเกต,  แบบสอบถาม 

3. โรงเรียนจัดปูายนิเทศเผยแพรํขําวสารโรงเรียน  ปูายนิเทศโรงเรียน แบบสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดานมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทัน
ตํอเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร สํงเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียน ชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ 
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ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ   
           (นายพัทธดล  บุญรอดดวง)    
                  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ................ ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางไพลิน  อ๎นยิ้ม) 

                    ต าแหนํงหัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                          ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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โครงการ ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์   
แผนงาน บริหารทั่วไป 
สนอง 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. ที่ ....5.......  ประเด็นกลยุทธ์ที่......3.4..........ตัวชี้วัดที่......1......... 
มาตรฐานการศึกษา มฐ.ที่……2………ตัวบํงชี้ที่…5……     
ผลผลิตหลัก ผู๎จบกํอนระดับประถมศึกษา  ผู๎จบระดับประถมศึกษา         
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการที่...33.......   

ลักษณะโครงการ (  ) ใหมํ                   (  ) ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพัทธดล  บุญรอดดวง 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต๎นพฤษภาคม  2561  สิ้นสุด มีนาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  ต๎องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  

และพัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต๎องมีครุภัณฑ์ที่เก่ียวกับ
การศึกษา  และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ให๎กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียน  ที่มี
คุณภาพ  จึงต๎องมีการดูแลรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให๎มีสภาพที่ใช๎งานได๎  อยํางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได๎มาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประโยชน์ตํอการบริหารงานในโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือซํอมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให๎ใช๎งานได๎ดี 
      3. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1.  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได๎รับการดูแลและซํอมแซมให๎อยูํในสภาพที่สามารถใช๎งานได๎ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 2.  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค 
พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.ค 
ก.
ย 

1 เสนอโครงการ             ครูพัทธดล 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน             ผู๎อ านวยการ 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน             ผู๎อ านวยการ 
4 ด าเนินงานตามโครงการ 

- ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
- ด าเนินงานซํอมแซมตาม
ขั้นตอน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ครูพัทธดล 
คณะครู 

9 สรุป ประเมินรายงานผล             ครูพัทธดล 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

คํา
วัสดุ 

รวม 

1 เสนอโครงการ - - - - - - 
2 .แตํงตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ประชุมชี้แจงและวางแผน - - - - - - 
4 ด าเนินงานตามโครงการ 

- ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
- ด าเนินงานซํอมแซมตามข้ันตอน 

 
- 
- 

 
- 

30,000 

 
- 
- 

 
- 

30,000 

 
- 
- 

 
- 

30,000 
5 สรุป ประเมินรายงานผล - -  - - - 
  

รวมทั้งสิ้น 
- 
 

30,000 - 30,000 - 30,000 
 

 (สามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.   ประโยชน์ตํอการบริหารงานในโรงเรียนให๎เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

2.   ซํอมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให๎ใช๎งานได๎ดี 1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

3.   สนับสนุนการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

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

         (นายพัทธดล  บุญรอดดวง)    
               ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน  
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางไพลิน  อ๎นยิ้ม) 

                     ต าแหนํงหัวหน๎าบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นางสาวศิริวรรณภา   บุญเส็ง) 
                        ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่ง  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
ที ่ 19/ 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี 
……………….......................................………….. 

เพ่ือให๎การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอยํางตํอเนื่อง  สามารถปฏิบัติงานได๎ครบตามภารกิจของ
โรงเรียน  และมีผลการปฏิบัติราชการโดยรวมอยูํในระดับที่ดี  จึงขอจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 
2562 และตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี  ประจ าปีการศึกษา  2562  ประกอบด๎วย 

1.นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน          ประธานกรรมการ 
2.นายสมพร   กันหา  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน                     รองประธาน 
3.นางสาวดารุณี   พละเลิศ       ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
4.นางไพลิน   อ๎นยิ้ม  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
5.นางส าราญ  วัจนะ  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
6.นางสาวดวงใจ   โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
7.นางจิราพร   รักษี  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
8.นางสาวกนิษฐา   คงเหลี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
9.นายพัทธดล  บุญรอดดวง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
10.นางสาวโชติภัค   นครเอ่ียม ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ  
11.นางสาวอารีรัตน์  วัฒนานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
12.นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
13.นายทัศพร   สุนทราลัย ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
14.นายนิคม   กลีบทอง  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
15. นาวสาวสุธิศา  เขียวเหลอืง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 
16.นางสาวสกุลรัตน์  นาคดีลว๎น ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน   กรรมการ 

          17.นางสาวจิรนันท์   คล๎ายคลัง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน        กรรมการ/เลขานุการ 
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 ให๎ผู๎ได๎รับการแตํงตั้ง  ด าเนินการจัดท าแผนฯ  โดยศึกษาสภาพ  ปัจจุบัน  ปัญหาและความต๎องการของ
โรงเรียน  โดยให๎ด าเนินการจัดท าแผนฯ  ให๎เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  30  เมษายน  2562   

  สั่ง  ณ  วันที่  2 เมษายน  พ.ศ.  2562 

 

 

ลงชื่อ).............................................. 
(นางสาวศิริวรรณภา    บุญเส็ง) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านทํากระดาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
 

  

 

 

 

 


