
 

 

    
 

 
แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



 

 

ก 
ค าน า 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี จัดท าขึนนเื่ออช้้เป น

กรอบและแนวทางชนการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาชห้มีความสอดคล้องเ้่ออมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม     
ืันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางชนการด าเนินงานเื่ออการืัฒนาคุณภาืการศึกษา โดยทบทวน
งาน/โครงการและผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนันนยังค านึงถึงความเ้่ออมโยงกับ
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันนื่นนฐาน นอกจากนันนยังค านึงถึงภารกิจหลักทีอจะต้องเร่งด าเนินการเื่ออชห้เป นไปตามเจตนารมณ์
ของืระรา้บัญญัติการศึกษาแห่ง้าติ ื.ศ.๒๕๔๒ และทีอแก้ไขเืิอมเติมทุกฉบับ ทีอมุ่งเน้นสาระส าคัญของ
คุณภาืและความเสมอภาคทางการศึกษา เื่ออชห้การืัฒนาการศึกษาของ้าติเป นไปเื่ออืัฒนาคุณภาื   
คนไทยและสังคมไทยอย่างยัองย่น 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ื.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนีน เกิดจากการระดมความคิด           
การมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน และบุคลากรทุกคน  ภายชต้การชห้ความเห็น้อบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันนื่นนฐาน  หวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนีนจะน าไปสู่การืัฒนาการศึกษาของโรงเรียน            
บ้านหาดทรายรี อย่างเป นรูปธรรมยิองขึนน 
 

 
                                           โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

............................................ 
 
 ทีอประุ้มคณะกรรมการสถานศึกษาขันนื่นนฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ครันงทีอ  ๒/๒๕๖๓ 
เม่ออวันทีอ             ๑๘  ืฤษภาคม  ๒๕๖๓  ได้ืิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของ
โรงเรียน                          บ้านหาดทรายรี  ซึองได้จัดท าโครงการตามการบริหารจัดการ ๔ งาน ดังนีน 
 

งาน 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอุดหนุนอ่ืน รวม 

งานบริหารวิ้าการ ๑๓ ๑๒๖,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- - ๑๕๖,๐๐๐.- 
งานบริหารงบประมาณ ๑ ๑๕,๐๐๐.- - - ๑๕,๐๐๐.- 
งานบริหารงานบุคคล ๑ ๒๐,๐๐๐.- - - ๒๐,๐๐๐.- 
งานบริหารทัอวไป ๑๘ ๗๔,๕๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ๔๖๐,๐๐๐.- ๕๘๙,๕๐๐.- 

รวม ๓๓ ๒๓๕,๕๐๐.- ๘๕,๐๐๐.- ๔๖๐,๐๐๐.- ๗๘๐,๕๐๐.- 
 

 
 มติทีอประุ้ม เห็น้อบชห้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ได ้
 
 
      ลง้่ออ.......................................................................  
             (นางสกุลตลา    ไมตรีจิตร) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันนื่นนฐาน 
              โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าสัองโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ทีอ         /๒๕๖๓ 
เร่ออง  แต่งตันงคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                            

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

เื่ออชห้การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ประจ าปี ๒๕๖๓  เป นไปด้วยความ
เรียบร้อย   ช้้เป นเคร่อองม่อชนการบริหารจัดการศึกษาชห้เป นไปตามนโยบาย  วิสัยทัศน์  กลยุทธ์  และ
เป้าหมายของโรงเรียน      บ้านหาดทรายรี  ส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาประถมศึกษาุ้มืร เขต ๑  และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขันนื่นนฐาน  จึงแต่งตันงคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนีน 

๑. คณะกรรมการทีอปรึกษา  มีหน้าทีอ ชห้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะทีอเป นประโย้น์ต่อการ
จัดท าแผนืัฒนาการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขันนื่นนฐานโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
๒.  คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓  มีหน้าทีอด าเนินการวางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ชห้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ตอบสนองต่อนโยบาย  วิสัยทัศน์  กลยุทธ์  และเป้าหมายของ
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ตามสภาืทีอแท้จริง  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสายชจ  ืรหมืิมาน ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี       กรรมการ (วิ้าการ) 
 ๒.๓  นางสาวรังสินี  ร่มร่อน ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี       กรรมการ (บุคคล) 
 ๒.๔  นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี       กรรมการ (บริหารทัอวไป) 
 ๒.๕  นางสาวดวงืรทิืย์ ยมโ้ติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี       กรรมการ (งบประมาณ) 
 ๒.๖  นางสาวุ้ติมา  ู้แสง ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี       กรรมการ (ปฐมวัย) 
 ๒.๗  นางสาวอาริตา  หนูแข ืนักงานรา้การ รร.บ้านหาดทรายรี     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๘  นางสาวปทุมวดี  ุ้มแสง เจ้าหน้าทีอธุรการ รร.บ้านหาดทรายรี     กรรมการและผู้้่วยเลขาฯ 
 
 
 

 
-/  ขอชห้ผู้ได้รับการแต่งตันง... 

 



 

 

- ๒ – 
 

 ขอชห้ผู้ได้รับการแต่งตันง  ได้ปฏิบัติหน้าทีอตามทีอได้รับมอบหมายด้วยความรับผิด้อบ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  หากมีปัญหาหร่ออุปสรรคชด ๆ ชห้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเื่ออหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

 ทันงนีน  ตันงแต่บัดนีนเป นต้นไป  และชห้แล้วเสร็จภายชนวันทีอ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  เื ่ออน าเสนอขอความ
เห็น้อบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขันนื่นนฐานต่อไป 

สัอง   ณ   วันทีอ  ๓๐  เด่อนมีนาคม  ื.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
ข้อมูลทั่วไป 
      โรงเรียนบ้านหาดทรายรี   ตันงอยู่เลขทีอ  -  หมู่ทีอ  ๖  ถนน-  ต าบลหาดทรายรี  อ าเภอเม่อง
ุ้มืร         จังหวัดุ้มืร   รหัสไปรษณีย์  ๘๖๑๒๐   โทรศัืท์   ๐๘-๓๑๗๓-๗๒๒๙     e-mail :  
hadsairi2559@gmail.com  สังกัดส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาประถมศึกษาุ้มืร  เขต ๑    เปิดสอน
ตันงแต่ระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ  ๑  ถึงระดับ        ้ันนประถมศึกษาปีทีอ  ๖   มีเขตื่นนทีอบริการ  ๓  หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ทีอ  ๑, ๖, ๗   ต าบลหาดทรายรี  อ าเภอเม่อง      จังหวัดุ้มืร    
 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารโรงเรียน้่ออ นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. (การบริหารการศึกษา)                     
ปฏิบัติหน้าทีอผู้บริหารสถานศึกษา ตันงแต่วันทีอ  ๑๑  เด่อนืฤศจิกายน  ืุทธศักรา้ ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน 
 

ประวัติโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีเป นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาประถมศึกษา
ุ้ ม ื ร  เข ต  ๑   ตัน ง อ ยู่ ห มู่ ทีอ  ๖   ต .ห า ด ท ร า ย รี  อ .เม่ อ ง ุ้ ม ื ร  จ . ุ้ ม ื ร  ก่ อ ตัน ง ขึน น เม่อ อ
วันทีอ   ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๐๔ โดย         นาย้าญ กุยกานนท์ นายอ าเภอเม่องุ้มืรชนสมัยนันน   ได้ท าการ
เปิดอาคารเรียน้ัอวคราวชนบริเวณวัดหาดทรายรี    และนายจรูญ  ภักดีเสนา ขณะนันนด ารงต าแหน่งครูชหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม ได้ร่วมกับคณะกรรมการขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเป นอาคาร้ัอวคราว ท า
จากไม้กลมหลังคามุงจาก นักเรียนนัองม้านัองยาว อาคารเรียนมีขนาด กว้าง  ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร    มี
นักเรียนย้ายจากโรงเรียนบ้านคอหมูและบ้านทุ่งมะขาม ชนปีแรกเปิดเรียนมีนักเรียนจ านวน   ๔๒  คน  
นายอ าเภอได้ย้ายนายจรูญ  ภักดีเสนามาเป นครูชหญ่โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ชนปี ื.ศ. ๒๕๐๗ ครูชหญ่ และนายน้อม  ภูมิสุวรรณ และคณะกรรมการได้ท าเร่อองของบประมาณ
จากกระทรวงศึ กษาธิการ  ๕๐ ,๐๐๐  บาท  และสมทบกับ เงินของสมาคมปั กษ์ ชต้  ร่วมบริจาค
อีก ๔๐,๐๐๐ บาท และ           นายน้อม  ภูมิสุวรรณ ได้บริจาคทีอดินด้านตรงข้ามกับวัดหาดทรายรี เป น
เน่นอทีอ ๖ ไร่ เศษ ช้้งบทันงสองดังกล่าวมาแล้วสร้างอาคารเรียนเรียนแบบ ป .๑ ก ขนาด ๓ ห้องเรียน 
กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร และเข้าเรียนอาคารนีนเม่ออวันทีอ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๘   ต่อมานายน้อม  ภูมิ
สุวรรณ ได้มอบทีอดินหลังอาคารเรียนชห้อีก ๒ ไร่เศษ รวมเป นทีอดิน ๘ ไร่เศษ 

เม่ออ ื .ศ . ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณ  ๔๔๖ ,๕๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สป้ .๑๐๒/
๒๖  ขนาด ๓ ห้องเรียน  เปิดช้้เม่ออวันทีอ ๑ มีนาคม ๒๕๓๑ 

ชนเด่อน ืฤศจิกายน ๒๕๓๒ อาคารเรียนแบบ ป.๑ ก  ได้ถูกวาตภัยจากืายุชต้ฝุ่นเกย์  ประกอบกับ
ทรุดโทรมมากแล้ว จึงขออนุมัติร่นอถอนเม่ออวันทีอ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๓ 

ชนปี  ื .ศ . ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณ  ๗๖๐ ,๐๐๐  บาทสร้างอาคารเรียนแบบ สป้ .๑๐๒/
๒๖  จ านวน ๔ ห้องเรียน  เปิดช้้เม่ออวันทีอ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ 

 
 
 



 

 

 
 

ชนปี ื.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณ ๒๕๕,๙๐๐ บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  สป้.๒๐๒/
๒๖ จ านวน 
๑  หลัง เปิดช้้เม่ออวันทีอ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ 

ชน ปี  ื .ศ . ๒ ๕ ๔ ๕  ได้ รั บ งบ ป ระมาณ  ๔ ๕ ,๔ ๕ ๐   บ าท  ส ร้ า งส้ วมแบ บ   สป ้ .๖ ๐ ๑ /
๒๖ จ านวน ๑ หลัง ๒ ทีอ 

ชนปี ื.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ สร้างสนามกีฬาฟุตบอล ๗ คน ปูหญ้าของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ๑ สนาม 

ช น ปี  ื .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ร้ า ง ท า ง เ ท้ า ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เห ล็ ก 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐  เมตร หนา ๐.๐๑ เมตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดุ้มืร 

ชนปี ื.ศ.๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สป้.๖๐๔/๔๕ จ านวน ๔ ห้อง  
  ชนปี ื.ศ.๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท ชนการก่อสร้างอาคารเรียน สป้ ๑๐๕/
๒๙  ปรับปรุง ๒ ้ันน ๔ ห้องเรียน ชต้ถุนโล่ง  บันไดขึนน  ๒ ข้าง  
 ชนปี ื.ศ.๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณ  ๔,๐๔๘,๐๐๐ บาท  ชนการก่อสร้างอาคารเรียน  สป้ ๑๐๕/
๒๙ ปรับปรุง ๒ ้ันน ๔ ห้องเรียน ชต้ถุนโล่ง บันไดขึนน  ๒  ข้าง 

ชนปี ื.ศ.๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สป้.๖๐๔/๔๕ จ านวน ๔ 
ห้อง  
 ชนปัจจุบันมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง มีนักเรียน ๑๑๖  คน  นักการ                     
ภารโรง  ๑  คน  เปิดสอนตันงแต่ระดับ้ันนอนุบาลถึง้ันนประถมศึกษาปีทีอ  ๖  ข้ารา้การครู  ๖  คน  ืนักงาน
รา้การ  ๑  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒  คน  เจ้าหน้าทีอธุรการ ๑ คน   มีนางกมลวรรณ  สังข์สิงห์ เป นผู้บริหาร
โรงเรียน     คนปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

แผนผังโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ้่ออ-สกุล  นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์  โทรศัืท์    ๐๘๓ – 
๑๗๓๗๒๒๙  
e-mail  kawinta2515@gmail.com    วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา 
ด ารงต าแหน่งทีอโรงเรียนนีนตันงแต่ ๒๓ ืฤศจิกายน ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน เป นเวลา  ๓    ปี  ๔  เด่อน 
  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน.........-......... คน 
   ๒.๑  ้่ออ-สกุล .................-........................วุฒิการศึกษาสูงสุด ……………-….…..…….…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันทีอ   ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 ๑) จ านวนนักเรียนชนเขตื่นนทีอบริการทันงสินน …๑๑๗……คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนชนโรงเรียนทันงสินน ………๑๑๗……คน  จ าแนกตามระดับ้ันนทีอเปิดสอน 
  

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จ านวนห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๒ ๑ ๖ ๘ ๑๔ ๑๔:๑ 

อ.๓ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐ ๒๐:๑ 

รวม ๓ ๑๕ ๑๙ ๓๔  

ป.๑ ๑ ๘ ๑ ๙ ๙:๑ 

ป.๒ ๑ ๘ ๘ ๑๖ ๑๖:๑ 

ป.๓ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑๐:๑ 

ป.๔ ๑ ๘ ๙ ๑๗ ๑๗:๑ 

ป.๕ ๑ ๑๐ ๔ ๑๔ ๑๔:๑ 

ป.๖ ๑ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑๖:๑ 

รวม ๖ ๔๓ ๔๐ ๘๓  

รวมทั้งหมด ๙ ๕๘ ๕๙ ๑๑๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา 

๗๘ นางกมลวรรณ     สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการฯ คศ.๓ ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

๓๙๕๙ นางสายชจ     ืรหมืิมาน ครู คศ.๓ ค.บ. (การประถมศึกษา) 
๑๕๓๖ นางสาวุ้ติมา     ู้แสง ครู คศ.๑ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
๓๐๙๒ นางสาวดวงืรทิืย์ ยมโ้ติ ครู คศ.๑ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
๘๖๕ นางสาวรังสินี ร่มร่อน ครู คศ.๑ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

๒๗๒๑ นางอนุสรา   เื้รเจียรนัย ครูผู้้่วย คผ้. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
- นางสาวสุภาวด ี แหล่งหล้า ืนักงานรา้การ - บธ.บ. (บริหารทรัืยากรมนุษย์) 

- นางสาวอาริตา   หนูแข ืนักงานรา้การ - ค.บ.ภาษาไทย 
- นางสาวจุฬาทิืย์ ืลรู้ ครูอัตราจ้าง - ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัอวไป 
- นางสาววรรณลิษา     ล่อ้ัย ครูจ้างสอน - ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
- นางสาวปทุมวดี ุ้มแสง เจ้าหน้าทีอธุรการ - ปวส.คอมืิวเตอร์ธุรกิจ 
- นายสงกรานต์ ้มอินทร์ นักการภารโรง - ม.๓ 

 
ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจ านวน ๔  หลัง  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  ส้วม  ๔  หลัง สนามฟุตบอล  ๑  
สนาม 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 สภาพที่ตั้ง 
          โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ตันงอยู่หมู่ทีอ ๖  ต าบลหาดทรายรี  อ าเภอเม่องุ้มืร  จังหวัด
ุ้มืร  ห่างจากส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาประถมศึกษาุ้มืร เขต ๑  เป นระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร  อยู่ชน
เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดทรายรี  ทีอตันงทางภูมิศาสตร์ ื่นนทีอราบ 
  ขนาดพื้นที่   ๘  ไร่  ๓๑  ตารางวา  เป นทีอรา้ืัสดุ 
  เขตบริการของโรงเรียน 
   หมู่ทีอ ๑   ต าบลหาดทรายรี 
   หมู่ทีอ ๖  ต าบลหาดทรายรี 
   หมู่ทีอ ๗  ต าบลหาดทรายรี 

 
  
 
 



 

 

 
สภาพการคมนาคม 
  โรงเรียนตันงอยู่ชกลุ้้ม้น  ถนนทีอช้้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ นันนอยู่ชนสภาืสะดวกสบาย 
เน่อองจากเป นทางหลวง  ้ ุมืร – หาดทรายรี  แต่นักเรียนส่วนมากเดินทางโดยผู้ปกครองมาส่ง นักเรียนส่วนน้อยทีอเดิน
เท้ามาโรงเรียน 
  ระยะทางจากโรงเรียนบ้านหาดทรายรีถึงโรงเรียนใกล้เคียง 
  - ถึงโรงเรียนบ้านปากนน า   ๕  กิโลเมตร 
  - ถึงโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาื  ๔  กิโลเมตร 
  - ถึงโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม  ๘  กิโลเมตร 
  - ถึงโรงเรียนวัดหัดกรูด   ๑๐ กิโลเมตร 
  - ถึงโรงเรียนปากนน าุ้มืรวิทยา  ๒  กิโลเมตร 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
  บริเวณโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เป นทีอราบ  ดินเป นดินร่วน  ภูเขา  เหมาะส าหรับปลูกื่้  
ท าสวน  ราษฎรส่วนชหญ่มีอา้ีืท าการประมง  และท าสวนมะืร้าว  รายได้ต่อปีไม่แน่นอน 
  สภาพแวดล้อม 
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีสภาืแวดล้อมทีอเหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยมีภูมิ
ปัญญาท้องถิอน และมีแหล่งเรียนรู้มากมาย  เ้่น  อุทยานแห่ง้าติหมู่เกาะุ้มืร  หาดทรายรี  ศาลกรมหลวง
ุ้มืรเขตอุดมศักดิ์  ท่าเทียบเร่อประมงปากนน า 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

เนื้อหาและแนวคิด 
- ตัวเรา -   วันส าคัญ  -  ครอบครัว  
 - คมนาคม  -  ธรรม้าติรอบตัว  - บุคคล
ส าคัญ  - อนุรักษ์สิองแวดล้อม  -  โรงเรียน
ของเรา สิองต่าง ๆ รอบตัว 
 

ประสบการณ์ส าคัญ 

- การสัองความคิดทีอเป นการกระท า 
- การช้้ภาษา  - ดนตรี  - การเรียนทางสังคม 

- จ านวน –  การเคล่ออนไหว  - เวลา  
- การจ าแนกเปรียบเทียบ – มิติสัมืันธ์ 

 

กิจกรรมืัฒนาด้านร่างกาย 

กิจกรรมืัฒนาด้านสติปัญญา 

กิจกรรมืัฒนาด้านสังคม 

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย 
 

กิจกรรมืัฒนาอารมณ์ – จิตชจ 



 

 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
     ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     สุขศึกษาและืลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
     ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     การงานอา้ีื ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
     กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     กิจกรรมนักเรียน 
     - กิจกรรมลูกเส่อ/เนตรนาร/ีกิจกรรมเื่ออสังคมฯ 
     - ุ้มนุม 

 
๓๐/๑๐ 

๔๐ 

 
๓๐/๑๐ 

๔๐ 

 
๓๐/๑๐ 

๔๐ 

 
๓๐/๑๐ 

๔๐ 

 
๓๐/๑๐ 

๔๐ 

 
๓๐/๑๐ 

๔๐ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม       
     - ภาษาอังกฤษเื่ออการส่ออสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
     - คอมืิวเตอร์สร้างสรรค์ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     - การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน/ปี ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ 

รวมเวลาเรียน/สัปดาห์ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

จ านวนหน่วยกิต ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๓๘ 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ระดับปฐมวัย 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
             ภายชนปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมุ่งืัฒนาผู้เรียนชห้มีคุณภาื  ครูมีมาตรฐาน  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม  เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  น้อมน าหลักปรั้ญาของเศรษฐกิจือเืียง   
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีอส่งเสริมืัฒนาการเด็กชนด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตชจ สังคม และสติปัญญา 

๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาชห้มี
ประสิทธิภาื 

๓. ส่งเสริมชห้ครูช้้กระบวนการจัดประสบการณ์ทีอเน้นเด็กเป นส าคัญ 
 
เป้าหมาย (GOALS) 

๑. เด็กมีืัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตชจ  สังคม และสติปัญญา ตามเป้าหมาย
ทีอสถานศึกษาก าหนด 

๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการทีอมีประสิทธิภาื โดยได้รับความร่วมม่อจากทุก
ภาคส่วน 

๓. ครูช้้กระบวนการจัดประสบการณ์ทีอเน้นเด็กเป นส าคัญ 
 
กลยุทธ์ (STRATEGY) 
 กลยุทธ์ทีอ ๑ ืัฒนาคุณภาืของเด็ก 
 กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ทีอ ๓ ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ทีอเน้นเด็กเป นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
             ภายชนปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมุ่งืัฒนาผู้เรียนชห้มีคุณภาื  ครูมีมาตรฐาน  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม  เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  น้อมน าหลักปรั้ญาของเศรษฐกิจือเืียง   
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีอส่งเสริมคุณภาืผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีอส่งเสริมคุณภาืผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันืึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาชห้มีประสิทธิภาื 
๔. ส่งเสริมชห้ครูช้้กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป นส าคัญ 

 
เป้าหมาย (GOALS) 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ ตามทีอสถานศึกษาก าหนด 
๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการทีอมีประสิทธิภาื โดยได้รับความร่วมม่อจากทุกภาคส่วน 
๔. ครูช้้กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป นส าคัญ 

 
กลยุทธ์ (STRATEGY) 
 กลยุทธ์ทีอ ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณ์ทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ทีอ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป นส าคัญ 
 
ปรัชญาของสถานศึกษา 
 “สามัคคี  มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรั้ญาของเศรษฐกิจือเืียง” 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 “รักษ์สิองแวดล้อม” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“สะอาด  บรรยากาศดี” 
 



 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จัดท าโครงการทีอต้องด าเนินการชนปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทีอสอดคล้องกับ

ืันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์ ของโรงเรียน  ทีอแยกตามโครงสร้างการบริหารจัดการ  ดังนีน 
 

๑. การบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ เงินอุดหนุนอ่อน 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
๑. ืัฒนาคุณภาืเด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐.- - -  
๒. ืัฒนาคุณภาืการจัด
ประสบการณ์ทีอเน้นเด็กเป นส าคัญ 

 
๑๗,๐๐๐.- 

 
๑๓,๐๐๐.- 

 
- 

 

รวม ๒๗,๐๐๐.- ๑๓,๐๐๐.- -  
ระดับประถมศึกษา 
๑. ส่งเสริมความเป นเลิศทางวิ้าการ ๑๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- -  
๒. การนิเทศภายชนโรงเรียน ๒,๐๐๐.- - -  
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑๐,๐๐๐.- - -  
๔. ส่งเสริมืัฒนาทักษะการอ่าน     
คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ออความ 

 
๕,๐๐๐.- 

 
- 

 
- 

 

๕. ห้องเรียนนา่อยู่ ผลิตส่ออเื่ออการเรียนรู ้ ๓๔,๐๐๐.- - -  
๖. ห้องสมุดมี้ีวิต ๑๐,๐๐๐.- - -  
๗. วิจัยชน้ันนเรียน ๓,๐๐๐.- - -  
๘. เข้าค่ายวิ้าการ S.T.E.M - ๑๒,๐๐๐.- -  
๙. หลักสูตรสาระท้องถิอนฯ ๑๐,๐๐๐.- - -  
๑๐. เศรษฐกิจือเืียงชนสถานศึกษา ๑๐,๐๐๐.- - -  
๑๑. งานประกันคุณภาืการศึกษา ๕,๐๐๐.- - -  

รวม ๙๙,๐๐๐.- ๑๗,๐๐๐.- -  
รวมทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- -  

 

 

 

 

 



 

 

 

- ๒ - 

๒. การบริหารงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ เงินอุดหนุนอ่อน 

- ืัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- - -  
รวม ๑๕,๐๐๐.- - -  

 

๓. การบริหารงานบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ เงินอุดหนุนอ่อน 

- ืัฒนาบุคลากร ๒๐,๐๐๐.- - -  
รวม ๒๐,๐๐๐.- - -  

 

๔. การบริหารงานทั่วไป 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ เงินอุดหนุนอ่อน 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
- ืัฒนากระบวนการบริหารและ  
การจัดการ 

 
๑๐,๐๐๐.- 

 
- 

 
- 

 

รวม ๑๐,๐๐๐.- - -  
ระดับประถมศึกษา 
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์สิองแวดล้อม
ภายชนโรงเรียน 

 
๑๐,๐๐๐.- 

 
- 

 
- 

 

๒. อาหารกลางวันเื่ออน้อง - - ๔๔๐,๐๐๐.- รับจัดสรรจาก อปท. 

๓.  กีฬาสีทรายรีเกม ๘,๐๐๐.- - -  
๔. ส่งเสริมงานลูกเส่อ-เนตรนารี - ๒๐,๐๐๐.- -  
๕. ส่งเสริมและืัฒนาประ้ าธิปไตยชน
สถานศึกษา 

 
๑,๐๐๐.- 

 
- 

 
- 

 

๖. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา - ๒๐,๐๐๐.- -  

 

 



 

 

 

- ๓ - 

๔. การบริหารงานทั่วไป  (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ เงินอุดหนุนอ่อน 

ระดับประถมศึกษา (ต่อ) 
๗. ค่ายคุณธรรม เยาว้นหาดทรายรี - ๑๕,๐๐๐.- -  
๘. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ๒,๐๐๐.- - -  
๙. หาดทรายรีสะอาด บรรยากาศดี 
(โรงเรียนคุณธรรม สืฐ.) 

 
๔,๐๐๐.- 

 
- 

 
- 

 

๑๐. ระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียน ๒,๐๐๐.- - -  
๑๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาื ๓,๕๐๐.- - -  
๑๒. วันส าคัญ ๖,๐๐๐.- - -  
๑๓. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนฯ ๑,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- งบประมาณของสหกรณ ์

๑๔. สานสัมืันธ์ุ้ม้น ๖,๕๐๐.- - -  
๑๕. ควบคุมภายชน ๕๐๐.- - -  
๑๖. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา- 
เสืติดและอบายมุข 

 
๕,๐๐๐.- 

 
- 

 
- 

 

๑๗. ส่งเสริมงานบริหารทัอวไป ๑๕,๐๐๐.- - -  
รวม ๖๔,๕๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ๔๖๐,๐๐๐.-  

รวมทั้งสิ้น ๗๔,๕๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ๔๖๐,๐๐๐.-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

สรุปโครงการ งบประมาณ 
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 

งาน 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอุดหนุนอ่ืน รวม 

บริหารงานวิ้าการ ๑๓ ๑๒๖,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- - ๑๕๖,๐๐๐.- 
บริหารงานงบประมาณ ๑ ๑๕,๐๐๐.- - - ๑๕,๐๐๐.- 
บริหารงานบุคคล ๑ ๒๐,๐๐๐.- - - ๒๐,๐๐๐.- 
บริหารงานทัอวไป ๑๘ ๗๔,๕๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ๔๖๐,๐๐๐.- ๕๘๙,๕๐๐.- 

รวม ๓๓ ๒๓๕,๕๐๐.- ๘๕,๐๐๐.- ๔๖๐,๐๐๐.- ๗๘๐,๕๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๔ 
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
................................................................................ 

 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขันนื่นนฐาน  ก าหนดแนวทางชนการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการไว้ดังนีน 

๑. การก ากับติดตาม 
- จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 
- จัดผู้รับผิด้อบชนการกับ ติดตามงาน 
- ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนีน 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. การประเมินผล 
- แต่งตันงคณะกรรมการประเมินผล 
- สร้างเคร่อองม่อประเมินผล 
- ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเื่ออดูความเป นไปได้  ระหว่างด าเนิน

โครงการเื่ออดูความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเม่ออ
สินนสุดโครงการเื่ออดูประสิทธิภาืและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดา้นปัจจยั 

ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
การก ากบั 

ติดตาม 

การปฏิบติังานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพฒันางาน 



 

 

 
๓. การตรวจสอบ 
 - เป นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการืิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของงาน/โครงการนันนๆ ว่ามีมากน้อยเืียงชด เม่ออเปรียบเทียบกับมาตรฐานทีอก าหนด   การตรวจสอบจึงเป น
กระบวนการทีอบ่ง้ีนคุณภาืของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
หร่อไม่เืียงชด การตรวจสอบแบ่งออกเป น ๒ ระดับ ดังนีน 

๓.๑.  การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
   เป นกระบวนการทีอกระท าโดยผู้มีส่วนร่วมชนการด าเนินงาน/โครงการ ก่อชห้เกิดสารสนเทศ

ชนการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกขันนตอนของการท างาน  ซึองการตรวจสอบนีนอาจ
กระท าเป น       3  ระยะ  ค่อ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเม่ออสินนสุดงาน/โครงการ 

๓.๒  การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
 เป นกระบวนการทีอกระท าโดยบุคลากรหร่อคณะบุคคลทีอไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึองทาง

โรงเรียนแต่งตันง หร่อตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ุ้ม้น โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน /โครงการ เื่ออ
ตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลส าเร็จเืียงชด โดยืิจารณาทันงด้านปริมาณและคุณภาืของผลผลิต 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการทีอก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป นประโย้น์ต่อการตัดสินชจ
ชนการปรับปรุงและืัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาืของงาน/โครงการ 

 ดังนีน 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

โดยผูมี้ส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ด าเนินการ 
ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

หลงั 
ด าเนินการ 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพฒันา 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผูป้กครอง ชุมชน 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพฒันา 

งาน/โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 



 

 

 
 
 
 
 

๔. การรายงานผล 
เป นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึองเป นภาระหน้าทีอทีอส าคัญของโรงเรียนทีอ

จะต้องรายงานผลชห้คณะกรรมการสถานศึกษาขันนื่นนฐาน ผู้ปกครอง ุ้ม้น และหน่วยงานทีอเกีอยวข้องได้รับรู้
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค เื่ออร่วมม่อสนับสนุนชนการวางแผนืัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน /
โครงการของโรงเรียนชห้ประสบผลส าเร็จชนปีต่อไป 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ก าหนดแนวทางชนการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 
ดังนีน 
 ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เม่ออสินนสุดแต่ละกิจกรรมทีอก าหนดไว้ โดย
ผู้รับผิด้อบ 

โครงการ/กิจกรรม 
 ๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป น  ๒  ระยะ  ค่อ 

ระยะทีอ ๑ เด่อน ตุลาคม  ระยะทีอ ๒ เด่อน มีนาคม 
  ๔.๓ ทุกสินนปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   เื่ออเผยแืร่ชหุ้้ม้น 
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึองมีสาระของเร่อองทีอจะรายงาน ดังนีน 

๑. ผลการืัฒนาคุณภาืการศึกษาชนรอบปี 
๒. สรุปผลการประเมินคุณภาืภายชนตามมาตรฐานและตัวบ่ง้ีน 
๓. ผลส าเร็จทีอเป นจุดเด่น จุดด้อย และจุดืัฒนาชนอนาคต 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ     ืัฒนาบุคลากร 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานบริหารงานบุคคล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ ๒  ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร         

สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจุฬาทิืย์     ืลรู้   

นางสาวุ้ติมา   ู้แสง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
              
๑. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรชนโรงเรียนเป นทรัืยากรทีอส าคัญทีอจะ้่วยชห้งานวิ้าการซึองเป นงานหลักและงานสนับสนุน
การเรียน การสอนชห้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายทีอก าหนดไว้เืราะบุคลากรเป นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง การ
ปฏิบัติงานชนโรงเรียนจะเกิดประสิทธิภาือย่างสูงถ้ามีบุคลากรทีอมีคุณภาืโดยเฉืาะชนืระรา้บัญญัติ
การศึกษาแห่ง้าติ ื.ศ.๒๕๕๑ นันน เน้นชห้ครูจะต้องหาความรู้อยู่เสมอเกีอยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ซึองเน้น
นักเรียนเป นส าคัญ จะท าชห้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและืัฒนาได้เต็มศักยภาื  
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการืัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ชนสถานศึกษานันนจ าเป นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ เืิอมเติมทันงภายชนและภายนอกสถานศึกษา เื่ออเป น
การเปิดมุมมองและโลกทัศน์ชนแบบต่าง ๆ  เื่ออจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
ก าลังชจทีอดีต่อบุคลากรทุกคนชนโรงเรียน  เื่ออจะได้มีร่างกายและจิตชจืร้อมทีอจะปฏิบัติหน้าทีออย่างมี
ประสิทธิภาื โรงเรียนบ้านหาดทรายรีจึงจัดท าโครงการืัฒนาบุคลากรขึนน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เื่ออชห้ครูมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานชนหน้าทีอของตน 
  ๒.๒ เื่ออชห้ครูได้ืัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 
  ๒.๓ เื่ออชห้ครูและบุคลากรชนสถานศึกษามีขวัญและก าลังชจทีอดีชนการท างาน 
  ๒.๔ เื่ออชห้ครูสามารถช้้เทคโนโลยีชนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ๒.๕ เื่ออชห้ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ทีอได้รับมาขยายผลต่อและช้้ประโย้น์กับนักเรียนต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
    ๑. ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรีทุกคน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานชนหน้าทีอของตน 
     ๒. ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรีทุกคน ได้ืัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 
     ๓. ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรีทุกคนมีขวัญและก าลังชจทีอดีชนการท างาน 
     ๔. ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรีทุกคน สามารถช้ ้เทคโนโลยีชนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
     ๕. ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรีทุกคน ได้น าเอาความรู้ทีอได้รับมาขยายผลต่อและช้ ้ประโย้น์กับนักเรียน 
  เชิงคุณภาพ   
    ๑. ร้อยละ๘๐ของครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานชนหน้าทีอของ
ตน  
     ๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ืัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน  
     ๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี และบุคลากรชนสถานศึกษามีขวัญและก าลังชจทีอดี 
        ชนการท างาน  
     ๔. ร้อยละ ๘๐ ของครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี สามารถช้้เทคโนโลยีชนการจัดการเรียนการสอน
ได้ 
         อย่างเหมาะสม  
     ๕. ร้อยละ ๘๐ ของครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี และบุคลากรได้น าเอาความรู้ทีอได้รับมาขยายผล
ต่อ 
         และช้้ประโย้น์กับนักเรียนต่อไป 
 
๔. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขันนวางแผน 
    ๑.๑ จัดท าโครงการ 
    ๑.๒ ประุ้ม้ีนแจงเสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ 

ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฬาทิืย์     ืลรู้   

๒. ขันนด าเนินกิจกรรม 
    ๒.๑ กิจกรรมประุ้มอบรมครู 
    ๒.๒ กิจกรรมืัฒนาผู้บริหาร 
    ๒.๓ กิจกรรมศึกษาดูงานของครู 
         และบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

คณะครู 

๓. ขันนประเมินผล/สรุปและรายงาน เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฬาทิืย์     ืลรู้   
 
๕. สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๑. โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
    ๒. ส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาประถมศึกษาุ้มืร เขต ๑ 
 

 
 



 

 

 
 
 
๖. งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑. กิจกรรมประุ้มอบรมครู  
 

๒๐,๐๐๐ - - 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒. กิจกรรมืัฒนาผู้บริหาร 
๓. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
                                               รวมยอดเงิน ๒๐,๐๐๐ 

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ครูมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานชนหน้าทีอของตน 
๒. ครูได้ืัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 
๓. ครูและบุคลากรชนสถานศึกษามีขวัญ  และก าลังชจทีอดีชนการท างาน 
๔. ครูสามารถช้ เ้ทคโนโลยีชนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
๕. ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ทีอได้รับมาขยายผลต่อและช้้
ประโย้น์กับนักเรียนต่อไป 

 - การสังเกต 
 - การตรวจสอบ 
 

 -แบบประเมินความืึงือชจ 
 -แบบรายงานการอบรม
ืัฒนาครู 
 -แบบรายงานการศึกษาดูงาน 
 
 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑. ครูมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานชนหน้าทีอของตน 
   ๒. ครูได้ืัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 
   ๓. ครูและบุคลากรชนสถานศึกษามีขวัญและก าลังชจทีอดีชนการท างาน 
   ๔. ครูสามารถช้้เทคโนโลยีชนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
   ๕. ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ทีอได้รับมาขยายผลต่อและช้้ประโย้น์กับนักเรียนต่อไป 
 
 ลง้่ออ........................................ผู้เสนอโครงการ       
      (นางสาวจุฬาทิืย์     ืลรู้) 
               ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                     

         
 
 

ลง้่ออ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ                 
                                                  (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์)           
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

        ลง้่ออ......................................ผู้เห็น้อบโครงการ 

              (นางสาวรังสินี      ร่มร่อน) 
  หัวหน้างานบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 



 

 

ชื่อโครงการ      ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้น
ผู้เรียนเป นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจุฬาทิืย์      ืลรู้  

นางสาวรังสินี   ร่มร่อน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
ระยะเวลาด าเนินการ    ภาคเรียนทีอ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
            
  
๑.   หลักการและเหตุผล  
      การจัดการศึกษาชนปัจจุบันได้มุ่งเน้นชห้ผู้เรียนได้เรียนรู้เร่อองราวต่างๆ ตามสภาืแวดล้อมทีอเป นจริงจาก 
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นชนเร่อองของความรู้ คุณธรรม 
ก ร ะ บ ว น 
การเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทันงจัดกิจกรรมชห้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ชนด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 
       การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีอจึงเป นกิจกรรมการเรียนการสอนทีอส าคัญอย่างมากอย่างหนึองซึองจะ
้่วยชห้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าชห้ได้รับความรู้  ความเข้าชจชนเร่อองทีอศึกษาอย่างแท้จริง  ทันงยัง
เป นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ชห้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิองขึนน  เืราะการืาผู้เรียนไปทัศน
ศึกษาถ่อว่าเป นวิธีการทีอท าชห้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงชนการเรียนรู้และสามารถืัฒนาผู้เรียนชนด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตชจ อารมณ์และสังคม อีกทันงเสริมสร้างความสามัคคีชนหมู่คณะ ตลอดจนได้รับ
การศึกษาทันง ๘ สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการนีนขึนนเื่ออเป นการเืิอมืูลและส่งเสริมสมรรถภาื
ของผู้เรียนชห้ดียิองขึนน 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 
      ๑.  เื่ออชห้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทันงภายชนและภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
      ๒.  เื่ออชห้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีอ 
      ๓.  เื่ออชห้นักเรียนมีความกระต่อร่อร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      ๔.  เื่ออชห้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ช้้เื่ออชห้เกิดประโย้น์และแก้ปัญหา 
           ชน้วีิตประจ าวัน 
      ๕.  เื่ออชห้นักเรียนมีเจตคติทีอดีต่อการเรียนรู้และศึกษานอกสถานทีอ 
 
 
 
 



 

 

 
๓.   เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
          ๑.   นักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
        ๒.   นักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การไป 
        ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีอ 
       ๓.   นักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีความกระต่อร่อร้นต่อการ
จัด 
        กิจกรรมการเรียนการสอน 
         ๔.   นักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี รู้จักการน าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 
        มาประยุกต์ช้้เื่ออชห้เกิดประโย้น์และแก้ปัญหาชน้ีวิตประจ าวัน 
        ๕.   นักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีเจตคติทีอดีต่อการเรียนรู้และศึกษา
นอกสถานทีอ 

เชิงคุณภาพ 
  ๑.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ศึกษา
เรียนรู้ 
       จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
        ๒.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้รับ
ประสบการณ์ 
        ตรงจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีอ 
       ๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีความ 
       กระต่อร่อร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        ๔.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี รู้จักการน า
ความรู้ 
       จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ช้้เื่ออชห้เกิดประโย้น์และแก้ปัญหาชน้ีวิตประจ าวัน 
        ๕.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีเจตคติทีอดี
ต่อการเรียนรู้และศึกษานอกสถานทีอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๔.   วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขันนวางแผน 
    ๑.๑ จัดท าโครงการ 
    ๑.๒ ประุ้ม้ีนแจงเสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ 

ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฬาทิืย์      ืลรู้ 

๒. ขันนด าเนินกิจกรรม 
    ๒.๑ ศึกษาหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทีอจะืา 
    นักเรียนไปท ากิจกรรมตามโครงการโดยแบ่ง 
    ออกเป น ๒ ระดับ้ันนดังนีน 
          ๒.๑.๑ ระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
          ๒.๑.๒ ระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖  
    ๒.๒ ประุ้มครู้ีนแจงกิจกรรมและการด าเนิน 
    กิจกรรมของแต่ละ้่วง้ันนเื่ออมอบหมายหน้าทีอ 

ภาคเรียนทีอ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

คณะครูและบุคลากร 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
๓. ประเมินผล/สรุปผลและรายงานผล 

เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฬาทิืย์      ืลรู้ 

 
๕.   สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๑. โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
      ๒. หน่วยงานรา้การ/ศูนย์การเรียนรู้ 
 
๖.   งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

รวม 

๑. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานทีอของนักเรียนระดับ้ันน
ประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 

- ๑๐,๐๐๐ บาท - ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานทีอของนักเรียนระดับ้ันน
ประถมศึกษาปีทีอ ๔ - ๖ 

- ๑๐,๐๐๐ บาท - ๑๐,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
๗.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
   อย่างหลากหลาย 
๒.นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
   นอกสถานทีอ 
๓.นักเรียนมีความกระต่อร่อร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ช้้เื่ออชห้ 
   เกิดประโย้น์และแก้ปัญหาชน้ีวิตประจ าวัน 
๕.นักเรียนมีเจตคติทีอดีต่อการเรียนรู้และศึกษานอกสถานทีอ 

-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 
๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.   นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
  ๒.   นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีอ 
  ๓.   นักเรียนมีความกระต่อร่อร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๔.   นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ช้้เื่ออชห้เกิดประโย้น์และแก้ปัญหา 
        ชน้วีิตประจ าวัน 

๕.   นักเรียนมีเจตคติทีอดีต่อการเรียนรู้และศึกษานอกสถานทีอ 
 
 
 
  ลง้่ออ........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวจุฬาทิืย์      ืลรู้) 
                   ครูโรงเรียนบา้นหาดทรายรี   
 
 
 
         

                                 ลง้่ออ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ                 
                     (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์)           
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 

ลง้่ออ......................................ผู้เห็น้อบโครงการ 

     (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย) 
หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 



 

 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมงานบริหารทัอวไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการชหม่ 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุฬาทิืย์     ืลรู้    

          นางอนุสรา    เื้รเจียรนัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
๑.     หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารทัอวไป  เป นส่วนหนึองของการบริหาร ๔ งาน  ตามกฎกระทรวง เร่อองก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ื.ศ.๒๕๕๐ ซึองงานบริหารทัอวไป มีความส าคัญต่อ
การด าเนินการ  และืัฒนาระบบการท างานชห้มีประสิทธิภาื  ดังนันนเื่ออความสะดวกชนการท างานมาก
ยิองขึนน งานบริหารทัอวไปจึงได้จัดท าโครงการนีนขึนน 
 
๒.     วัตถุประสงค์ 

๑.  เื่ออชห้โรงเรียนมีระบบธุรการทีอมีประสิทธิภาื 
๒. เื่ออชห้ข้ารา้การครูและบุคลากรชนสังกัด ทันต่อข่าวสาร และการเปลีอยนแปลงชนด้านต่าง ๆ 
ของทางรา้การ 
 

๓.     เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑) โรงเรียนมีระบบธุรการทีอน าไปสู่การปฏิบัติงานทีอคล่องตัว มีประสิทธิภาืไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๒) มีการประุ้มข้ารา้การครูและบุคลากรชนสังกัด อย่างน้อยเด่อนละ ๑ ครันง 
 เชิงคุณภาพ 

๑) โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารงานทัอวไปได้อย่างมีประสิทธิภาื 
๒) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันต่อการเปลีอยนแปลงชนด้านต่าง 

ๆ ของทางรา้การ 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
๔.     วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประุ้มคณะท างาน งานบริหารทัอวไป เมษายน ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฬาทิืย์    ืลรู้   
๓. ด าเนินการ 
    ๓.๑  งานจัดระบบธุรการ 
    ๓.๒  การประุ้มข้ารา้การครูและบุคลากรชน
สังกัด 

 
ืฤษภาคม ๒๕๖๓  

ถึง 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
คณะกรรมการฯ 

๔. ติดตามและประเมินผล เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ 
๕. สรุปผล และรายงานผลโครงการ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฬาทิืย์    ืลรู้   
 
๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
๖.  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐.-บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ  รวม 
๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ชนการ

ด าเนินงาน 
๑๕,๐๐๐.- - - ๑๕,๐๐๐.- 

รวม ๑๕,๐๐๐.- - - ๑๕,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๗.  การติดตาม และประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  ร้อยละ ๘๐ ของระบบงานธุรการ 
น าไปสู่การปฏิบัติงานทีอคล่องตัว มี
ประสิทธิภาื 
๒.  มีการประุ้มข้ารา้การครูและ
บุคลากรชนสังกัด เด่อนละ ๑ ครันง 

๑. สังเกต 
๒. สอบถาม 
๓. ประเมินโครงการ 

๑. ๑. แบบสังเกต 
๒. ๒. แบบสอบถาม 
๓. ๓. แบบประเมิน 

๔. รายงานการประุ้มครู 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานบริหารทัอวไปของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี สามารถบริหารได้เป นระบบ และมีประสิทธิภาื 
 
 
 
 
   (ลง้่ออ)...........................................ผู้เสนอโครงการ        (ลง้่ออ)...........................................ผู้เห็น้อบ
โครงการ 
           (นางสาวจุฬาทิืย์     ืลรู้)                             ( นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย )    
           ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                       หวัหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 

(ลง้่ออ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ     สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานทีอ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ทีอ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้
รียนเป นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจุฬาทิืย์       ืลรู้  

          นางสาวดวงืรทิืย์    ยมโ้ติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
************************************************************************************************* 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 สหกรณ์ร้านค้าเกิดจากการรวมหุ้นของคณะครู  นักเรียน  ตามระบบของร้านสหกรณ์ซึองมีข้อบังคับ
และวิธีด าเนินการ  เื่ออจัดจ าหน่วยสินค้าประเภทเคร่อองเขียน  ผลิตผลของท้องถิอน  และของช้้ชน
้ีวิตประจ าวันทัอวไป 
 สหกรณ์ร้านค้าชนโรงเรียน  มีหลักการส าคัญทีอโรงเรียนจัดขึนน  โดยมุ่ งชห้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
จากประสบการณ์ตรงขันนื่นนฐานชนด้านกิจการสหกรณ์  ซึองจะเป นจุดเ้่ออมโยงไปสัมืันธ์กับกลุ่มเกษตรกร
ของุ้ม้น  อีกทันงยังเป นการปูื่นนฐานระบอบประ้าธิปไตยได้เป นอย่างดี  เืราะระบบสหกรณ์เป นระบบทีอ
สมา้ิกต้องร่วมกันท า ร่วมกันคิด  ร่วมกันแก้ปัญหา  และมอบความไว้วางชจชห้ตัวแทนเข้าด าเนินกิจการแทน
ตน 

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๑. เื่ออปลูกฝังความรู้ื่นนฐานเร่อองสหกรณ์และฝึกชห้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
 ๒. เื่ออปลูกฝังชห้นักเรียนมีการวางแผนชนการช้้จ่าย และการลงทุน  
 ๓. เื่ออปลูกฝังชห้นักเรียนมีความรับผิด้อบต่อหน้าทีอ ทีอได้รับมอบหมาย  
 ๔. เื่ออปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนจ านวน ๑๑๐ คน มีความรู้ื่นนฐานเร่อองสหกรณ์และฝึกชห้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
 ๒. นักเรียนจ านวน  ๑๑๐  คน มีการวางแผนชนการช้้จ่ายและการลงทุน  
 ๓. นักเรยีนจ านวน ๕ คนทีอเป นคณะกรรมการมีความรับผิด้อบต่อหน้าทีอ ทีอได้รับมอบหมาย  
 ๔. นักเรียนจ านวน ๑๑๐ คน  นิสัยรักการประหยัดอดออม  
 

 
 
 
 



 

 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ื่นนฐานเร่อองสหกรณ์และฝึกชห้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการวางแผนชนการช้้จ่ายและการลงทุน  
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิด้อบต่อหน้าทีอ ทีอได้รับมอบหมาย  
 ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ นิสัยรักการประหยัดอดออม  
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขันนวางแผน 
    ๑.๑ จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
    ๑.๒ ประุ้ม้ีนแจงเสนอโครงการเื่ออขอ

อนุมัติ 

 
ืฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

 
นางสาวจุฬาทิืย์    ืลรู้ 

๒. ขันนด าเนินกิจกรรม 
 ๒.๑ ประกาศรับสมัครหุ้นส่วนร้านค้า
สหกรณ์ 

    ๒.๒ ประุ้มวางแผนการด าเนินงาน 
    ๒.๓ เล่อกตันงคณะกรรมการ 

 ๒.๔ ด าเนินการตามทีอวางแผน 
       - สมัครสมา้ิก 
       - การรวมหุ้น 
       - การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
       - การเก็บรักษาเงิน 

         - การท าบัญ้ีรายรับรายจ่าย 
         - ปันผลก าไร 

 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
คณะกรรมการ 

นางสาวจุฬาทิืย์    ืลรู้ 
 

นางสาวจุฬาทิืย์    ืลรู้ 
นางสาวดวงืรทิืย์ ยม

โ้ต ิ

๓.  สรุปและประเมินผล เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฬาทิืย์    ืลรู้ 

๕. สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ห้องสหกรณ์โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖. งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพัฒนาฯ เงินอ่ืนๆ รวม 
๑. 
๒ 

งบลงทุนการซ่นอสินค้าจ าหน่าย 
วัสดุอุปกรณ์ชนการด าเนินการ 

- 
๑,๐๐๐.- 

- 
- 

๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

                                                               รวมยอดเงิน ๒๑,๐๐๐ 

๗.  การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ื่นนฐานเร่อองสหกรณ์
และฝึกชห้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการวางแผนชนการช้้จ่าย
และการลงทุน  
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิด้อบต่อหน้าทีอ 
ทีอได้รับมอบหมาย  
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ นิสัยรักการประหยัดอดออม 

        - การสังเกต 
        - การประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
ความืึงือชจ 
 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     ๑. นักเรียนมีความรู้ด้านงานสหกรณ์และปฏิบัติหน้าทีอได้ถูกต้อง 

๒. นักเรียนมีการวางแผนชนการช้้จ่ายและลงทุน  มีนิสัยประหยัดอดออม 
๓. นักเรียนสามารถน าการท างานของระบบสหกรณ์ไปช้้ชน้ีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 (ลง้่ออ)..................................ผู้เสนอโครงการ (ลง้่ออ)....................................ผู้เห็น้อบ
โครงการ 
                (นางสาวจุฬาทิืย์    ืลรู้)          (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย) 
        ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี        หวัหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 

(ลง้่ออ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ       ควบคุมภายชน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
      สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 
      นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................. .............................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การควบคุมภายชนเป นปัจจัยส าคัญทีอจะ้่วยชห้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาื ประหยัด
และ        มีประสิทธิผลและ้่วยป้องกันหร่อลดความเสีอยงจากการผิดืลาด ความเสียหายไม่ว่าจะเป นรูป
ของความสินนเปล่องความสูญเปล่าชนการช้้ทรัืย์สินหร่อการกระท าอันเป นการทุจริต การควบคุมภายชนเป น
สิองทีอควรกระท าอย่างเป นขันนตอนมิช้่เป นผลสุดท้ายของการกระท าแต่เป นกระบวนการทีอต่อเน่อองและแทรก
อยู่ชนการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ  
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายชน ื.ศ.๒๕๔๔ ซึองก าหนดชห้หน่วยงานของรัฐซึองเป นหน่วยรับตรวจน า
มาตรฐานการควบคุมภายชนไปช้้เป นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายชนอย่างมีประสิทธิภาืและมี
ประสิทธิผล และก าหนดชห้หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีอยวกับการควบคุมภายชนอย่างน้อยปีละครันง ภายชนเก้าสิบวันจากวันสินน
ปีงบประมาณหร่อปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ดังนันนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี จึงจัดท าโครงการควบคุมภายชนขึนน
  
 
๒. วัตถุประสงค ์ 
  ๑.  เื่ออชห้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางชนการจัดวางระบบควบคุมภายชน ตามมาตรฐานทีอก าหนด 
       และเป นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการการก าหนดมาตรฐาน  การ
ควบคุม 
       ภายชน ื.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
  ๒.  เื่ออชห้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายชนต่อหน่วยงานทีอเกีอยวข้อง ตลอดทันงมีการ
ด าเนิน 
       การตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม 

๓.  เื่ออปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายชนของโรงเรียนชห้มีประสิทธิภาืยิองขึนน 
 
 

 



 

 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  บุคลากรทีอรับผิด้อบกลุ่มงานทันง ๔ กลุ่มงาน ค่อ กลุ่มงานบริหารวิ้าการ กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ  
กลุ่มงานบริหารทัอวไป และกลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีการด าเนินงานควบคุมภายชนตามมาตรฐานทีอก าหนด 
  เชิงคุณภาพ 
  กลุ่มงานทันง ๔ กลุ่มงาน ค่อ กลุ่มงานบริหารวิ้าการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหาร
ทัอวไป และกลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาืมากขึนน ร้อยละ ๙๐ 
๔. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการและวางแผนปฏิบัติการ 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฯ 

๒. ติดตามการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายชนและ
บริหาร 
    ความเสีอยงของงวดก่อน 
๓. ประเมินความเสีอยง 
๔. สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบตามมาตรฐานการ 
    ควบคุมภายชน ทันง ๔ ด้าน ชนงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕. วิเคราะห์ความเสีอยง และวางแผนการปรับปรุงการ
ควบคุม 
    งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๖. บันทึกการประเมินผลระบบควบคุมภายชนประจ าปี 
    งบประมาณ ๒๕๖๓ ชนระบบสารสนเทศเื่ออการ
บริหาร 
    ความเสีอยงและการควบคุมภายชน 
๗. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายชน ประจ าปี 
    งบประมาณ ๒๕๖๓ 
๘. แจ้งแผนการปรับปรุงแก่บุคลากรภายชนโรงเรียนเื่ออ
ทราบ 
    และด าเนินการตามแผน 
๙. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความ
เสีอยงและ 
    ควบคุมภายชน ้่วง ๖ เด่อนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑๐. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนสินนงวด
ปีงบประมาณ  
      ๒๕๖๓ 
๑๑. สรุปผลการด าเนินงานตามตัว้ีนวัดความส าเร็จ และ
รายงาน 
      ผลการด าเนินงานโครงการ 



 

 

๕. สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
  ๒. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคุ้มืร 
  ๓. ส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาประถมศึกษาุ้มืร เขต๑ 
 
๖. งบประมาณ ๕๐๐ บาท 
ที ่ กิจกรรม 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑. ค่าจัดท าเอกสารชนการด าเนินการ ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ - - ๕๐๐ 

๗. การวัดและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทีอรับผิด้อบ
กลุ่มงานทันง ๔ กลุ่มงานมีการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาืมากขึนน 

- การสอบถาม 
- รายงานผล 
- เอกสารบันทึก/หลักฐานทีอ 
  เกีอยวข้อง 

- แบบประเมินความืึงือชจ 
- แบบสอบถาม  

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  โรงเรียนมีกรอบและแนวทางชนการจัดวางระบบควบคุมภายชน ตามมาตรฐานทีอก าหนด และ
เป นไปตาม 
       ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายชน 
ื.ศ. ๒๕๔๔  
  ๒.  โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายชนต่อหน่วยงานทีอเกีอยวข้อง ตลอดทันงมีการ
ด าเนินการตาม 
       แผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม 

๓.  โรงเรียนมีการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายชนของโรงเรียนชห้มีประสิทธิภาื
ยิองขึนน 

ลง้่ออ....................................ผูเ้สนอโครงการ         ลง้่ออ....................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
           (นางสาวุ้ติมา   ู้แสง)     (นางอนุสรา   เื้รเจียรนัย) 
             ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี       หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 
  ลง้่ออ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ      ืัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
      สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 
      นางสาวดวงืรทิืย์   ยมโ้ติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
.......................................................................................................................................................................... 
๑.   หลักการและเหตุผล  
  สถานศึกษาด าเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาทีอครอบคลุมวิ้าการ ด้านครูและบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาืแวดล้อมและส่ออเื่ออการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาืภายชน โดย
เปิดโอกาสชห้ผู้เกีอยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมชนการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป น
ระบบและต่อเน่ออง  เื่ออสร้างความมัอนชจต่อคุณภาืการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
  ดังนันนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีจึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการืัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการขึนนเื่ออเป นแนวทางชนการด าเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาทีอครอบคลุม
วิ้าการ เื่ออสร้างความมัอนชจต่อคุณภาืการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
 
๒.   วัตถุประสงค์   
        ๑. เื ่ออชห้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัทีอครอบคลุมืัฒนาการทันง ๔ ด้าน และสอดคล้องกบับริบท 
             ของท้องถิอน   
        ๒. เื่ออชห้สถานศึกษาจัดครูชห้เืียงือกับ้ันนเรียนระดับปฐมวัย   
        ๓. เื่ออชห้สถานศึกษาส่งเสริมชห้ครูมีความเ้ีอยว้าญด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย   
        ๔. เื่ออชห้สถานศึกษามีการจัดสภาืแวดล้อมและส่ออเื่ออการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเืียงือ
ส าหรับเด็ก 
              ปฐมวัย  
        ๕. เื่ออชห้สถานศึกษามีการบริการส่ออเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ออการเรียนรู้เื่ออสนับสนุนการจัด 
      ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย   
        ๖. เื่ออชห้สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาืทีอเปิดโอกาสชห้ผู้เกีอยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 



 

 

๓.   เป้าหมาย  
       เชิงปริมาณ   
           ๑. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทีอครอบคลุมืัฒนาการทันง ๔ ด้าน และ
สอดคล้อง 
      กับบริบทของท้องถิอน   
           ๒. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดครูชห้เืียงือกับ้ันนเรียนระดับปฐมวัย  
           ๓. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการส่งเสริมชห้ครูมีความเ้ีอยว้าญด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  
           ๔. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดสภาืแวดล้อมและส่ออเื่ออการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เืียงือส าหรับ 
      เด็กปฐมวัย  
           ๕. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการบริการส่ออเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ออการเรียนรู้เื่ออสนับสนุน
การจัด 
      ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
           ๖. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีระบบบริหารคุณภาืทีอเปิดโอกาสชห้ผู้เกีอยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
      เชิงคุณภาพ   
          ๑. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทีอครอบคลุมืัฒนาการทันง ๔ ด้าน และ
สอดคล้อง 
     กับบริบทของท้องถิอน อยู่ชนระดับ ดี   
          ๒. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดครูชห้เืียงือกับ้ันนเรียนระดับปฐมวัย อยู่ชนระดับ ดีเลิศ   
          ๓. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการส่งเสริมชห้ครูมีความเ้ีอยว้าญด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
               อยู่ชนระดับ ดีเลิศ   
          ๔. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดสภาืแวดล้อมและส่ออเื่ออการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เืียงือส าหรับ 
      เด็กปฐมวัย อยู่ชนระดับ ดี  
          ๕. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการบริการส่ออเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ออการเรียนรู้เื่ออสนับสนุนการ
จัด 
      ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย อยู่ชนระดับ ดี  
          ๖. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีระบบบริหารคุณภาืทีอเปิดโอกาสชห้ผู้เกีอยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอยู่ชน
ระดับ ดี  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔.   วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขันนวางแผน  
    ๑.๑ จัดท าโครงการ  
    ๑.๒ เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ  
    ๑.๓ ประุ้มครู้ีนแจงขันนตอนการด าเนินงาน 

 
 

ืฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 
นางสาวุ้ติมา ู้แสง 

นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
 

๒. ขันนด าเนินกิจกรรม   
    ๒.๑ กิจกรรมืัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
          ๑) เตรียมเอกสารส าหรับปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
              การศึกษาปฐมวัย  
          ๒) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
          ๓) เสนอหลักสูตรทีอปรับปรุงแก้ไขแล้วแก่ผู้บริหาร  
          ๔) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

  
 
 
 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

นางสาวุ้ติมา ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 

    ๒.๒ กิจกรรมคัดกรองครูชห้เืียงือกับ้ันนเรียน  
          ๑) ส ารวจความืร้อมด้านเอกสารประกอบวิ้า้ีืของ 
              ครูผู้สอนชห้เป นปัจจุบัน  
          ๒) ผู้บริหารออกหนังส่อค าสัองปฏิบัติงานครูระดับปฐมวัย 
          ๓) ผู้บริหารนิเทศติดตามการสอนของครูปฐมวัย  
          ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย 

 
 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

นางสาวุ้ติมา ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

    ๒.๓ กิจกรรมืัฒนาบุคลากรครูระดับปฐมวัย 
          ๑) ส ารวจความต้องการของครูปฐมวัยชนการืัฒนา 
              ตนเอง 
          ๒) เข้าร่วมการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประุ้ม และส่งผลงาน 
              เข้าร่วมตามสายงาน 
          ๓) รายงานผลการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประุ้มและการ 
              ส่งผลงานแก่ผู้บริหาร 
          ๔) น าความรู้ทีอได้รับมาประยุกต์ช้้ชนการจัดประสบการณ์ 
              การเรียนการสอนชห้นักเรียนปฐมวัย 
          ๕) สรุปรายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร 

 
 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

นางสาวุ้ติมา ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ต่อ)๔.   วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

    ๒.๔ กิจกรรมสภาืแวดล้อมทีอปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย  
          ๑) ส ารวจสภาืแวดล้อมสถานทีอภายนอกห้องเรียน เ้่น  
              ห้องนน า สนามเด็กเล่น บริเวณหน้าห้อง เื่ออปรับปรุง 
              ชห้เหมาะสมและืร้อมช้้งาน 
          ๒) เสนอรายการค่าช้้จ่ายชนการปรับปรุงสถานทีอ 
              ภายนอกห้องเรียน 
          ๓) ด าเนินการปรับปรุงสถานทีอภายนอกห้องเรียนชห้มี 
              ความปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
          ๔) สรุปรายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร 

 
 
 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

นางสาวุ้ติมา ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

    ๒.๕ กิจกรรมส่ออเทคโนโลยีเื่ออการเรียนรู้ทีอดีส าหรับเด็ก 
          ปฐมวัย   
          ๑) ครูศึกษาแนวทางการน าส่ออเทคโนโลยีมาประยุกต์ช้้ 
              ชนการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย   
          ๒) ครูจัดการเรียนการสอนด้วยส่ออเทคโนโลยีทีอเด็กปฐมวัย 
              สามารถเข้าชจได้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
          ๓) สรุปรายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร 

 
 
 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

นางสาวุ้ติมา ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

    ๒.๖ กิจกรรมก้าวแรกแห่งความส าเร็จ(บัณฑิตน้อย)  
          ๑) ตรวจสอบราย้่ออนักเรียนระดับ้ันนอนุบาล ๓   
          ทีอจบการศึกษาปี ๒๕๖๓ เสนอแก่ผู้บริหาร  
          ๒) จัดเตรียมสถานทีอส าหรับด าเนินกิจกรรม  
          ๓) จัดเตรียมประกาศณียบัตรทีอจะมอบแก่นักเรียนทีอจบฯ 

 
 

เมษายน ๒๕๖๔ 
 
 

 
 

นางสาวุ้ติมา ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
 

๓.  สรุปผล/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวุ้ติมา ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 
๕.   สถานที่ด าเนินการ/หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

๖.   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท  (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑ กิจกรรมืัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

๒. กิจกรรมคัดกรองครูชห้เืียงือกับ้ันน
เรียน 

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

๓. กิจกรรมืัฒนาบุคลากรครูระดับ
ปฐมวัย 

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

๔. กิจกรรมจัดห้องเรียนชห้น่าอยู่และ
สวยงาม  

๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

๕. กิจกรรมส่ออเทคโนโลยีเื่ออการเรียนรู้
ทีอดีส าหรับเด็กปฐมวัย   

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

๖. กิจกรรมก้าวแรกแห่งความส าเร็จ
(บัณฑิตน้อย) 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 
 

๗.   การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ทีอครอบคลุมืัฒนาการทันง ๔ ด้าน และสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิอน 
๒. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดครูชห้เืียงือกับ
้ันนเรียนระดับปฐมวัย 
๓. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการส่งเสริมชห้ครูมีความ
เ้ีอยว้าญด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
๔. โรงเรยีนบ้านหาดทรายรีมีการจัดสภาื แวดล้อมและส่ออเื ่ออ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเื ียงื อส าหรับเด็กปฐมวัย 
๕. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการบริการส่ออเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ออการเรียนรู้เื่ออสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
๖. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีระบบบริหารคุณภาืทีอ
เปิดโอกาสชห้ผู้เกีอยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 

๑. แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร คร ูบุคลากร ผู้ปกครอง
เกีอยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แบบสัมภาษณ์เกีอยวกับความ
เ้ ีอยว้ าญด้านการจัดประสบการณ์
ของครู 
๓ แบบสัมภาษณ์ความื ึงื อชจ
ต่อสภาื แวดล้อม อาคารสถานทีอ 
แหล่งเรียนรู ้
๔ แบบสัมภาษณ์ผู้เกีอยวข้อง
เกีอยวกับระบบบริหารคุณภาื ทีอ
เปิดโอกาสชห้แก่ผู้เกีอยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนรว่ม 

 
 

 
 
 



 

 

๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๑. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทีอครอบคลุมืัฒนาการทันง ๔ ด้าน และ
สอดคล้อง 
     กับบริบทของท้องถิอน    
          ๒. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดครูชห้เืียงือกับ้ันนเรียนระดับปฐมวัย    
          ๓. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการส่งเสริมชห้ครูมีความเ้ีอยว้าญด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  
          ๔. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดสภาืแวดล้อมและส่ออเื่ออการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เืียงือส าหรับ 
      เด็กปฐมวัย    
          ๕. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการบริการส่ออเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ออการเรียนรู้เื่ออสนับสนุนการ
จัด 
      ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย   
          ๖. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีระบบบริหารคุณภาืทีอเปิดโอกาสชห้ผู้เกีอยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
 
 
ลง้่ออ..............................................ผู้เสนอโครงการ      ลง้่ออ....................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
  (นางสาวุ้ติมา   ู้แสง)               (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย)  
     ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี            หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี             
 
     
       ลง้่ออ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ                     
                       (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 

 
              
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ      ืัฒนาคุณภาืการจัดประสบการณ์ทีอเน้นเด็กเป นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานทีอ ๓ การจัดประสบการณ์ทีอเน้นเด็กเป นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ทีอ ๓ ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ทีอเน้นเด็กเป นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 
      นางสาวดวงืรทิืย์   ยมโ้ติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
.......................................................................................................................................................................... 
๑.   หลักการและเหตุผล  
  ครูจัดประสบการณ์ชห้เด็กมีืัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาื รู้จักเด็กเป นรายบุคคลและ
สร้างโอกาสชห้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงม่อกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศทีอ
เอ่นอต่อการเรียนรู้ ช้้ส่ออและเทคโนโลยีทีอเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลืัฒนาการเด็กอย่ าง
เป นระบบ   
  ดังนันนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีจึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการืัฒนาคุณภาืการ
จัดประสบการณ์ทีอเน้นเด็กเป นส าคัญขึนน เื่ออเป นแนวทางชนการด าเนินการชห้เด็กมีืัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาืและประเมินผลืัฒนาการเด็กอย่างเป นระบบ  
 
๒.   วัตถุประสงค์   
       ๑. เื่ออเป นการจัดประสบการณ์ทีอส่งเสริมชห้เด็กมีืัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาื  
       ๒. เื่ออสร้างโอกาสชห้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
       ๓. เื่ออเป นการจัดบรรยากาศทีอเอ่นอต่อการเรียนรู้ ช้้ส่ออและเทคโนโลยีทีอเหมาะสมกับวัย  
       ๔. เื่ออเป นการประเมินืัฒนาการเด็กตามสภาืจริงและน าผลการประเมินืัฒนาเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และืัฒนาเด็ก 
 
๓.   เป้าหมาย   
       เชิงปริมาณ   
           ๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดประสบการณ์ทีอส่งเสริมชห้เด็กมี
ืัฒนาการทุกด้าน 
       อย่างสมดุลเต็มศักยภาื  
           ๒. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการสร้างโอกาสชห้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
           ๓. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดบรรยากาศทีอเอ่นอต่อการเรียนรู้ ช้้ส่ออและ 
       เทคโนโลยีทีอเหมาะสมกับวัย  
           ๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการประเมินืัฒนาการเด็กตามสภาืจริงและ
น าผลการประเมินืัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และืัฒนาเด็ก 
 



 

 

เชิงคุณภาพ   
           ๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดประสบการณ์ทีอส่งเสริมชห้เด็กมี
ืัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาื อยู่ชนระดับ ดีเลิศ   
           ๒. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการสร้างโอกาสชห้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข อยู่ชนระดับ ดีเลิศ  
           ๓. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดบรรยากาศทีอเอ่นอต่อการเรียนรู้ ช้้ส่ออและ 
       เทคโนโลยีทีอเหมาะสมกับวัย อยู่ชนระดับ ดีเลิศ   
           ๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการประเมินืัฒนาการเด็กตามสภาืจริงและ
น าผลการประเมินืัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และืัฒนาเด็ก อยู่ชนระดับ ดีเลิศ  

 
๔.   วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขันนวางแผน  
    ๑.๑ จัดท าโครงการ  
    ๑.๒ เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ  
    ๑.๓ ประุ้มครู้ีนแจงขันนตอนการด าเนินงาน 
 

 
 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 

๒. ขันนด าเนินกิจกรรม   
    ๒.๑ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
          ๑) ศึกษาเอกสารจากหน่วยงานต้นสังกัดเื่ออเตรียมการ 
              จัดกิจกรรมย่อยดังนีน 
              - กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจ าปี 
              การศึกษา ๒๕๖๓ 
              - กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามชบงาน ๒๐  
              กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
          ๒) เสนอรายการ ค่าช้้ชนการด าเนินกิจกรรม  
          ๓) ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรมย่อย  
          ๔) สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

 
 
 

ระหว่างเด่อน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ถึงเด่อน 
มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 

    ๒.๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิ้าการส าหรับเด็กปฐมวัย  
          ๑) คัดเล่อกนักเรียนทีอจะเป นตัวแทนไปแข่งขัน   
          ๒) เสนอรายการอุปกรณ์ และค่าช้้จ่ายชนการฝึกซ้อม  
          ๓) ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียนทีอเป นตัวแทน 
          ๔) น านักเรียนทีอเป นตัวแทนเข้าแข่งขันตามวันและเวลา 
          ทีอก าหนดระดับเคร่อข่าย และระดับเขตื่นนทีอต่อไป 
          ๕) สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 
ระหว่างเด่อน 

กันยายน ๒๕๖๓ 
ถึงเด่อน 

ืฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 

 
 



 

 

 
๔.   วิธีการด าเนินงาน (ต่อ) 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     ๒.๓ กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่และืัฒนาส่ออเื่ออการเรียนรู้ 
          ๑) ส ารวจบริเวณภายชนห้องเรียนเื่ออท าการปรับปรุง 
              ห้องเรียนและืัฒนาส่ออการเรียนรู้ชห้มีความ 
              เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย  
          ๒) เสนอรายการ ค่าช้้ชนการด าเนินกิจกรรม 
          ๓) ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนและจัดท าส่ออทีอ 
              เหมาะสมและเอ่นอต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
          ๔) สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 
 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 
 

    ๒.๔ กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
          ๑) ศึกษาสถานทีอทีอจะเป นแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีอ  
          ๒) เสนอรายการและค่าช้้จ่ายชนการด าเนินกิจกรรม  
          ๓) ติดต่อรถรับ-ส่ง และจัดเตรียมอาหารของนักเรียน 
          ๔) ตรวจสอบราย้่ออและจ านวนนักเรียนทีอเข้าร่วม 
          กิจกรรม 
          ๕) น านักเรียนไปสถานทีอทีอจะเป นแหล่งเรียนรู้ตามวัน 
          และเวลาทีอก าหนด 
          ๖) สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 

นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 

    ๒.๕ กิจกรรมวัดผลและประเมินผลืัฒนาการส าหรับเด็ก 
          ปฐมวัย 
          ๑) ศึกษาเอกสารแบบฝึกเื่ออเตรียมความืร้อมชน 
              การืัฒนาส าหรับเด็กปฐมวัย  
          ๒) เสนอรายการ ค่าช้้จ่ายชนการด าเนินกิจกรรม  
          ๓) ด าเนินการทดสอบเื่ออวัดผลประเมินผล  
              ภาคเรียนละ ๑ ครันง  
          ๔) บันทึกผลการทอสอบลงแบบบันทึกการประเมินผล 
              ืัฒนาการด้านสติปัญญา   
          ๕) สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม      

 
 

ภาคเรียนทีอ ๑/๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ภาคเรียนทีอ ๒/๖๓ 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 
 

นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 
 

 
๓.  สรุปผล/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

 
๕.   สถานทีด่ าเนินการ/หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑) โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
  ๒) สถานทีอเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 

 



 

 

๖.   งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิ้าการส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่และืัฒนา
ส่ออเื่ออการเรียนรู้ 

 

๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

๔. กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

- ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ 

๕. กิจกรรมวัดผลและประเมินผล
ืัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

๒,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

๒,๐๐๐ 

 

รวม 
 

๑๗,๐๐๐ 
 

๑๓,๐๐๐ 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๗.   การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการ
จัดประสบการณ์ทีอส่งเสริมชห้เด็กมีืัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาื 
๒. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการ
สร้างโอกาสชห้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการ
จัดบรรยากาศทีอเอ่นอต่อการเรียนรู้ ช้้ส่ออและเทคโนโลยีทีอ
เหมาะสมกับวัย 
๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการ
ประเมินืัฒนาการเด็กตามสภาืจริงและน าผลการ
ประเมินืัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และืัฒนาเด็ก 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดประสบการณ์ 
๓ ส่ออการสอน 
๔ แบบบันทึกการวัดผล
ประเมินผล 
๕. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
๖. สภาืแวดล้อมภายชน
ห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 



 

 

๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  ๑. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดประสบการณ์ทีอส่งเสริมชห้เด็กมีืัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุเต็ม 
      ศักยภาื   
  ๒. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการสร้างโอกาสชห้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างม
ความสุข  
   
๓. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดบรรยากาศทีอเอ่นอต่อการเรียนรู้ ช้้ส่ออและเทคโนโลยีทีอเหมาะสมกับวัย  
 ๔. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการประเมินืัฒนาการเด็กตามสภาืจริงและน าผลการประเมินืัฒนาเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และืัฒนาเด็ก  
 
 
 
ลง้่ออ....................................ผูเ้สนอโครงการ      ลง้่ออ...........................................ผู้เห็น้อบโครงการ                           
 (นางสาวุ้ติมา   ู้แสง)                (นางสาวอาริตา  หนูแข)  
      ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี              หัวหน้างานบริหารวิ้าการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
    ลง้่ออ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ                     
         (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์)             
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ     สานสัมืันธ์ุ้ม้น 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ข้อทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
      สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 
      นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
.............................................................................................................. ............................................................. 
๑.   หลักการและเหตุผล 
  ืระรา้บัญญัติการศึกษาแห่ง้าติ ื.ศ.๒๕๔๕ มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราทีอ ๒๙ ชห้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ุ้ม้น องค์กรุ้ม้น องค์กรท้องถิอน เอก้น องค์กรเอก้น องค์กร
วิ้า้ีื สถาบันการศึกษาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่อน ส่งเสริมความเข้มแข็งของุ้ม้น โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายชนุ้ม้นเื่ออชหุ้้ม้นมีการจัดการศึกษาการอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและรู้จักเล่อกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆเื่ออืัฒนาุ้ม้นชห้สอดคล้องกับสภาืปัญหาและ
ความต้องการ รวมทันงวิธีการสนับสนุนชห้มีการแลกเปลีอยนประสบการณ์การืัฒนาระหว่างุ้ม้นกับโรงเรียน
  
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีเห็นถึงความส าคัญชนการสร้างสัมืันธภาืทีอดีระหว่างุ้ม้นกับโรงเรียน
เืราะโรงเรียนมีความจ าเป นต้องชหุ้้ม้นเข้ามามีส่วนร่วมชนการจัดการศึ กษา โดยมีการประสานงาน 
ก าหนดแนวทางชนการืัฒนาโรงเรียน ช้้สถานทีอชนุ้ม้นจัดเป นแหล่งเรียนรู้เื่ออชห้เกิดประโย้น์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน จึงได้จัดชห้มีการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวขึนน 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 
  ๑.   เื่ออชหุ้้ม้น และผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมชนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๒.   เื่ออชหุ้้ม้น และผู้ปกครองนักเรียนเกิดความืึงือชจ ภาคภูมิชจ ศรัทธา และเ้่ออมัอนชนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
  ๓.   เื่ออชห้โรงเรียนสามาราถบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายทีอก าหนด 
๓.   เป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ 
  ๑.   ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีจ านวน ๑๐๓ คนได้มีส่วนร่วมชนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
  ๒.   ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี จ านวน ๑๐๓ คน มีความืึงือชจ ภาคภูมิชจ 
ศรัทธา และเ้่ออมัอนชนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 



 

 

 เชิงคุณภาพ 
 ๑.   ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีส่วนร่วมชนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
  ๒.   ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีความืึงือชจ ภาคภูมิชจ ศรัทธา 
และเ้่ออมัอนชนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓.   โรงเรียนบ้านหาดทรายรีสามาราถบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายทีอ
ก าหนด  
๔.   วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด้อบ 
๑. ขันนวางแผน 
   - จัดท าโครงการ 
   - ประุ้ม้ีนแจงเสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ 

 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 

นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
๒. ขันนด าเนินกิจกรรม 
   - ประุ้มคณะกรรมการสถานศึกษา 
   - ประุ้มผู้ปกครอง 
   - จัดท าวารสาร/แผ่นืับประ้าสัมืันธ์กิจกรรม 
     และความก้าวหน้าชนการบริหารการจัดการ
ของ 
     โรงเรียน 
   - คณะครูร่วมกิจกรรมงานบุญชนุ้ม้น 

 
    
 

 ภาคเรียนละ ๑ ครันง 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

คณะครู 

 

๓. ขันนประเมินผล / สรุปและรายงาน  
 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 

นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 

๕.   สถานที่ด าเนินการ/หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
  ๒.   ุ้ม้นต าบลหาดทรายร ี

๖.   งบประมาณ   ๖,๕๐๐ บาท  (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑. ประุ้มคณะกรรมการสถานศึกษา ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๒. ประุ้มผู้ปกครอง ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
๓. จัดท าวารสาร/แผ่นืับประ้าสัมืันธ์ 

กิจกรรมและความก้าวหน้าชนการบริหาร
การจัดการของโรงเรียน 

๘๐๐ - - ๘๐๐ 

๔. สรุปรายงานการด าเนินโครงการ ๒๐๐ - - ๒๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ - - ๖,๕๐๐ 

 



 

 

๗.   การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของุ้ม้น และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน 
    บ้านหาดทรายรีได้มีส่วนร่วมชนการจัดการศึกษาของ 
    โรงเรียน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของุ้ม้น และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน 
    บ้านหาดทรายรีมีความืึงือชจ ภาคภูมิชจ ศรัทธา  
    และเ้่ออมัอนชนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนบ้านหาดทรายรีสามารถ 
    บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและ 
    เป้าหมายทีอก าหนด 

๑. การสังเกต 
๒. การประเมินความ 
    ืึงือชจชนการ 
    จัดกิจกรรม 

แบบประเมินความืึง
ือชจ 

 
๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา 
 ๒. นักเรียนเกิดขวัญและก าลังชจชนการศึกษา 
 ๓. เกิดความสัมืันธ์ทีอดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ง่ายต่อการดูแลนักเรียน 
 ๔. บุคลากรครูได้รับความคุ้นเคยเป นกันเองกับบุคคลชนุ้ม้น 
  ๕. ครูมีขวัญก าลังชจชนการท างานืัฒนางานอย่างต่อเน่อองการท างานมีประสิทธิภาืและเกิด
ประสิทธิผล 
  ๖. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนชนการบริหารจัดการศึกษา 
  ๗. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายทีอก าหนด 
  ๘. ุ้ม้นมีส่วนรว่มชนการจัดกิจกรรมต่างๆและสร้างความภูมิชจ เ้่ออมัอน ศรัทธาชนการบริหารจัด
การศึกษา 
      ของโรงเรียน 
  ๙. โรงเรียนมีการืัฒนาอย่างต่อเน่ออง 
 
ลง้่ออ....................................ผูเ้สนอโครงการ           ลง้่ออ....................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
       (นางสาวุ้ติมา   ู้แสง)       (นางอนุสรา   เื้รเจียรนัย) 
      ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี            หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
 

        ลง้่ออ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 



 

 

ชื่อโครงการ     งานประกันคุณภาืการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานการบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
      นางสาวรังสินี  ร่มร่อน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
************************************************************************************************* 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การทีอสถานศึกษาจะจัดการศึกษาชห้มีคุณภาื  สามารถสร้างความมัอนชจชห้แก่ผู้ปกครองและุ้ม้น
ว่า เม่ออส่งบุตรหลานเข้าเรียนชนสถานศึกษาแล้ว จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และได้รับการืัฒนา
อย่างต่อเน่อองตามมาตรฐานการศึกษาทีอก าหนด สถานศึกษาจ าเป นต้องมีระบบประกันคุณภาืภายชน
สถานศึกษา ดังชนืระรา้บัญญัติการศึกษาแห่ง้าติ  ืุทธศักรา้  ๒๕๔๒  ก าหนดไว้ชนมาตรา  ๔๘  ว่า  
ชห้สถานศึกษาจัดชห้มีการประกันคุณภาืภายชนสถานศึกษา  และชห้ถ่อว่าการประกันคุณภาืภายชนเป น
ส่วนหนึองของกระบวนการบริหารการศึกษาทีอต้องด าเนินอย่างต่อเน่ออง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีอเกีอยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณ้น เื่ออน าไปสู่การืัฒนาคุณภาืและ
มาตรฐานการศึกษา อีกทันงเื่ออรองรับการประเมินคุณภาืภายนอก  ดังนันน เื่ออเป นการสร้างความมัอนชจ
ชห้แก่ผู้ปกครองและุ้ม้น โรงเรียนบ้านหาดทรายรีจึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาืการศึกษาขึนน 
เื่ออชห้ผู้เรียนได้รับการืัฒนาอย่างต่อเน่อองตามมาตรฐานการศึกษาทีอก าหนด   
๒.วัตถุประสงค์ 

๑.  เื่ออเป นการสร้างความมัอนชจแก่ผู้ปกครองและุ้ม้นว่า  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาชห้มี
คุณภาื 

ตามมาตรฐานทีอก าหนด 
 ๒.  เื่ออชห้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  และมีคุณลักษณะทีอืึงประสงค์ตามทีอหลักสูตรก าหนด            

๓.  เื่ออจัดท ารายงานคุณภาืการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานทีอเกีอยวข้อง 
เปิดเผย 

ต่อสาธารณ้น  และเื่ออรองรับการประเมินภายนอก 
 
 



 

 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ผู้ปกครองและุ้ม้นร้อยละ ๙๐  มีความมัอนชจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาชห้มีคุณภาื
ตาม 

มาตรฐานทีอก าหนด   
 ๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ความสามารถ  และมีคุณลักษณะทีอืึงประสงค์ตามทีอหลักสูตร
ก าหนด   

๓.  โรงเรียนมีการจัดท ารายงานคุณภาืการศึกษาประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน
ทีอ 

เกีอยวข้อง  เปิดเผยต่อสาธารณ้น  และเื่ออรองรับการประเมินภายนอก  ๑ ครันง/ปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้ปกครองและุ้ม้นมีความมัอนชจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาชห้มีคุณภาืตาม

มาตรฐาน 
ทีอก าหนด   
 ๒.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  และมีคุณลักษณะทีอืึงประสงค์ตามทีอหลักสูตรก าหนด   
 ๓.  โรงเรียนมีการจัดท ารายงานคุณภาืการศึกษาประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานทีอ
เกีอยวข้อง  เปิดเผยต่อสาธารณ้น  และเื่ออรองรับการประเมินภายนอก 
๔. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

นางสาวรังสินี  ร่มร่อน 
๒. แต่งตันงคณะกรรมการด าเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตามค าสัอง 
๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวดวงืรทิืย์ ยมโ้ติ 

นางสาวรังสินี  ร่มร่อน 
๓. จัดท าเคร่อองม่อติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา     สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวดวงืรทิืย์ ยมโ้ติ 

นางสาวรังสินี  ร่มร่อน 
๔. ประเมินคุณภาืการศึกษาตามมาตรฐานทีอก าหนด ภาคเรียนละ ๑  ครันง ครูทุกคน 
๕. จัดท ารายงานคุณภาืการศึกษาประจ าปี มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตามค าสัอง 
๖. ประเมินผลและสรุปผล เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตามค าสัอง 
๕.  สถานทีด่ าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 



 

 

๖.  งบประมาณ  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ รวม 
๑ 
 
๒ 

ค่าจัดท าเอกสารเคร่อองม่อติดตามตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษา 
ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานคุณภาืการศึกษา
ประจ าปี 

๔,๕๐๐.- 
 

๕๐๐.- 

- 
 
- 

๔,๕๐๐.- 
 

๕๐๐.- 
 

รวม ๕,๐๐๐.- - ๕,๐๐๐.- 

 
๗. การติดตาม และประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  ผู้ปกครองและุ้ม้นร้อยละ ๙๐  มีความมัอนชจ
ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาชห้มี คุณภาื
ตามมาตรฐานทีอก าหนด   
๒ .  ผู้ เรียนร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ความสามารถ  
และมีคุณลักษณะทีอ ืึงประสงค์ตามทีอหลักสูตร
ก าหนด   
๓.  โรงเรียนมีการจัดท ารายงานคุณภาืการศึกษา
ประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานทีอ
เกีอยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณ้น  และเื่ออรองรับ
การประเมินภายนอก ๑ ครันง/ปีการศกึษา 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 
๓.  การสัมภาษณ์ 

 
 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบสัมภาษณ์ 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ผู้ปกครองและุ้ม้นมีความมัอนชจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาชห้มีคุณภาืตามมาตรฐาน
ทีอก าหนด   
 ๒.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  และมีคุณลักษณะทีอืึงประสงค์ตามทีอหลักสูตรก าหนด   
 ๓.  โรงเรียนมีการจัดท ารายงานคุณภาืการศึกษาประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ทีอเกีอยวข้อง  เปิดเผยต่อสาธารณ้น  และเื่ออรองรับการประเมินภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลง้่ออ..............................................ผู้เสนอโครงการ      
     (นางสาวดวงืรทิืย์    ยมโ้ติ) 
       ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 ลง้่ออ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 

   ลง้่ออ..........................................ผู้เห็น้อบโครงการ    
          (นางสาวอาริตา  หนูแข) 
หัวหน้างานบริหารวิ้าการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 



 

 

ชื่อโครงการ    ืัฒนาคุณภาืเด็กปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานทีอ ๑ คุณภาืของเด็ก 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ข้อทีอ ๑ ืัฒนาคุณภาืของเด็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
************************************************************************************************* 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เื่ออืัฒนาผู้เรียนชห้มีคุณภาืตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาืภายชนสถานศึกษา เป นการเตรียมเด็กชห้มีความืร้อมืัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทันงทางด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตชจ    ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  และคุณธรรม  จริยธรรม  ชห้เป นคนดี  คนเก่งและ
มีความสุขชน้ีวิตเติบโตเป นสมา้ิกทีอดีของสังคมต่อไป 
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดท าโครงการืัฒนาคุณภาืเด็ก
ปฐมวัยขึนนเื่ออชห้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์เรียนรู้  การเตรียมความืร้อมืัฒนาการทุกด้านอย่าง
เต็มศักยภาื 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เื่ออืัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีอดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒. เื่ออืัฒนาการด้านอารมณ์ จิตชจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

          ๓. เื่ออืัฒนาการด้านสังคม ้่วยเหล่อตนเอง และเป นสมา้ิกทีอดีของสังคม 
          ๔. เื่ออืัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ออสารได้ มีทักษะการคิดื่นนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 
๓.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีืัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี

สุขนิสัยทีอดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีืัฒนาการด้านอารมณ์ จิตชจ 

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
๓.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีืัฒนาการด้านสังคม ้่วยเหล่อ

ตนเอง และเป นสมา้ิกทีอดีของสังคม  
          ๔.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีืัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ออสารได้ 
มีทักษะ  การคิดื่นนฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

 
 
 



 

 

เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ร้อยละ ๘๕ มีืัฒนาการด้าน

ร่างกาย แข็งแรง   มีสุขนิสัยทีอดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ร้อยละ ๘๕ มีืัฒนาการด้าน

อารมณ์ จิตชจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
๓.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ร้อยละ ๘๕ มีืัฒนาการด้านสังคม 

้่วยเหล่อตนเอง และเป นสมา้ิกทีอดีของสังคม  
          ๔.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ร้อยละ ๘๐ มีืัฒนาการด้าน
สติปัญญา      ส่ออสารได้ มีทักษะการคิดื่นนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
๒.แต่งตันงคณะท างาน ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
๓.ประุ้ม้ีนแจงโครงการ ืฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔.ด าเนินงานตามโครงการ 
   ๔.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย 
๔.๑.๑ กิจกรรมหนูน้อยสุขภาืดี้ีวีมีสุข 
- มีนน าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของอนามัย 
- มีสุขภาือนามัย  สุขนิสัยทีอดี 
- รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่อน 
- เคล่ออนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว  ประสาน
สัมืันธ์และทรงตัวได้ 
- ช้้ม่อ  -  ตาประสานสัมืันธ์กัน   

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
๒๕๖๓ 

 
 
 
 

นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔.  วิธีการด าเนินงาน (ต่อ) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑.๒ กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
- การตรวจสุขภาื้่องปาก 
- การสร้างสุขนิสัยทีอดีต่อการแปรงฟัน 
- การชห้ความรู้เกีอยวกับการแปรงฟันทีอถูกวิธี 

  

   ๔.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
๔.๒.๑ กิจกรรมหนูน้อยฝึกสมาธิ 
- การชห้ความรู้เกีอยวกับการนัองสมาธิ 
- ภาืกิจกรรม หร่อนิทานทีอเกีอยวกับการนัอง
สมาธิ 
- การฝึกท าสมาธิด้วยวิธีการต่างๆ 
๔.๒.๒ กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ 
- เล่านิทานเกีอยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการ
มีจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
- ืาเด็กไปเก็บขยะบริเวณรอบๆโรงเรียน    
- ืาเด็กไปกวาดลานวัด เก็บขยะ  
- ืาเด็กไปรดนน าต้นไม้บริเวณโรงเรียน 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
๒๕๖๓ 

 
 
 
 

นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 

 

   ๔.๓ พัฒนาการด้านสังคม 
๔.๓.๑ กิจกรรมวันส าคัญต่างๆระดับปฐมวัย 
- วันวิสาขบู้า วันอาสาฬบู้า วันเข้าืรรษา 
วันมาฆบู้า วันไหว้ครู วันแม่ วันลอยกระทง 
วันื่อ วันปีชหม่ วันคริสมาสต์ 
๔.๓.๒ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
- การสวัสดี การขอบคุณ การขอโทษ การไหว้
ผู้ชหญ่ การไหว้ืระ และการเดินผ่านผู้ชหญ่ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔.  วิธีการด าเนินงาน (ต่อ) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   ๔.๓.๓ กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
- การออมวันละนิด้ีวิตสดชส 
- การส่งเสริมประ้าธิปไตยชนโรงเรียน 
- กิจกรรมการแสดงต่างๆ ของเด็กปฐมวัย - 
กีฬาสีภายชนโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา  

๒๕๖๓ 

 
นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 
 

   ๔.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา 
๔.๔.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
Project Approach 
๔.๔.๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิ้าการปฐมวัย
ภายชนโรงเรียน  
๔.๔.๓ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
- มีนิสัยรักการอ่าน 
- การรู้จักการรอคอย 
- มีวินัยการเก็บหนังส่อนิทานเข้าทีอหลังเลิกอ่าน 
- การอ่านหนังส่อร่วมกับผู้ปกครอง 
๔.๔.๔ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายชนโรงเรียน 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
๒๕๖๓ 

 
 
 
 

นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
นางสาวุ้ติมา   ู้แสง 

 

๕. ติดตามประเมินผลการด าเนินการ เมษายน  ๒๕๖๔ นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน  ๒๕๖๔ นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 

๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
๖. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ รวม 
๑ 
๒ 
๓
๔ 

กิจกรรมืัฒนาการด้านร่างกาย 
กิจกรรมืัฒนาการด้านอารมณ์ 
กิจกรรมจิตชจืัฒนาการด้านสังคม 
กิจกรรมืัฒนาการด้านสติปัญญา 

              ๒,๐๐๐.- 
              ๒,๐๐๐.- 
              ๒,๐๐๐.- 
              ๔,๐๐๐.- 

- 
- 
- 
- 

๒,๐๐๐.-
๒,๐๐๐.- 
๒,๐๐๐.- 

    ๔,๐๐๐.- 
รวม ๑๐,๐๐๐.- - ๑๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.   การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาด
ทรายรี  ร้อยละ ๘๕ มีืัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยทีอดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาด
ทรายรี  ร้อยละ ๘๕ มีืัฒนาการด้านอารมณ์ จิตชจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
๓.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาด
ทรายรี  ร้อยละ ๘๕ มีืัฒนาการด้านสังคม ้่วยเหล่อ
ตนเอง และเป นสมา้ิกทีอดีของสังคม  

 ๔.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาด
ทรายรี  ร้อยละ ๘๐ มีืัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ออสาร
ได้ มีทักษะการคิดื่นนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

๑. การสังเกต 
๒. การบันทึก 

๓. การประเมิน 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบบันทึก 

๓. แบบประเมิน 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีืัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี

สุขนิสัยทีอดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีืัฒนาการด้านอารมณ์ จิตชจ 

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
๓.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีืัฒนาการด้านสังคม ้่วยเหล่อ

ตนเอง และเป นสมา้ิกทีอดีของสังคม  
          ๔.  นักเรียนระดับ้ันนอนุบาลปีทีอ ๒,๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีืัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ออสารได้ 
มีทักษะการคิดื่นนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 
 
    
 
 
 
 
           
 
 

 

ลง้่ออ..............................................ผู้เสนอโครงการ      
     (นางสาวดวงืรทิืย์    ยมโ้ติ) 
        ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

   ลง้่ออ..........................................ผู้เห็น้อบโครงการ    
            (นางสาวอาริตา  หนูแข) 
    หวัหน้างานบริหารวิ้าการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 ลง้่ออ......................................ผู้อนุมัติโครงการ    
(นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 



 

 

ชื่อโครงการ     ืัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน     งานบริหารงบประมาณ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 

สถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
     นางสาวอาริตา  หนูแข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
************************************************************************************************* 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มีความจ าเป นอย่างยิองทีอ สถานศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการชห้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาื บรรลุเป้าหมาย โปร่งชสเกิดประโย้น์ต่อนักเรียน สามารถ
สนับสนุน  การเรียนการสอน และสามารถตรวจสอบได้ตามสภาืบริบทของสถานศึกษาและการขาดแคลน 
และวงเงินงบประมาณทีอได้รับ ดังนันนกระบวนการต้องรอบคอบและรัดกุมต้องก าหนดขันนตอนอย่าง้ัดเจน จึง
มีความจ าเป นได้จัดท าโครงการนีนขึนนมา 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เื่ออชห้การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนคล่องตัว ้ัดเจน และตรวจสอบได้ 
2. เื่ออจัดสรรงบประมาณชห้เกิดประโย้น์กับนักเรียนอย่างแท้จริง 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณทีอคล่องตัว ้ ัดเจน และผ่านการตรวจสอบอย่างน้อยเด่อนละ ๑ 
ครันง 

๒. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณชห้เกิดประโย้น์สูงสุด 

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงิน บัญ้ี และืัสดุโรงเรียนคล่องตัว ้ัดเจน และ

ตรวจสอบได้ 
๒. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณชห้เกิดประโย้น์กับนักเรียนอย่างแท้จริง 
๓. โรงเรียนมีวัสดุส านักงานช้้ชนการบริหารจัดการ 



 

 

 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติโครงการ ืฤษภาคม ๒๕๖๓ น.ส.ดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
๒ ประุ้มผู้รับผิด้อบ  เื่ออวางแผนการท างาน ืฤษภาคม  ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓ กิจกรรมจัดท าการเงิน บัญ้ี และืัสดุโรงเรียน 

- จัดท าแผนการช้้จ่ายงบประมาณ 
- จัดท าบัญ้ีรับ – จ่ายงบประมาณ 
- จัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานย่อย 
- จัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงิน

รายได้สถานศึกษาและืัสดุส่ง
ผู้บริหารตรวจสอบ 

- ส่งรายงานเงินคงเหล่อประจ าวันต่อ
ต้นสังกัด 

กิจกรรมจัดซ่นอวัสดุส านักงาน 
กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

 
ืฤษภาคม  ๒๕๖๓
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

ทุกสินนเด่อน 
ก่อนวันทีอ ๑ – ๗ ของ

เด่อนถัดไป 
 

ทุกสินนเด่อน 
 

ภาคเรียนละ ๑ ครันง 

 
 
 
 

น.ส.ดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ
นางสาวอาริตา  หนูแข 

๔ สรุปผล รายงานผล เมษายน ๒๕๖๔ น.ส.ดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
 
๕. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
๖.  งบประมาณ  ๑๔,๐๐๐.-บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑. จัดซ่นอวัสดุส านักงาน       ๒,๐๐๐.-  
๑๓,๐๐๐.- 

- 
- 

- 
- 

๒,๐๐๐.- 
      ๑๓,๐๐๐ ๒. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

                                               รวมยอดเงิน ๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.   การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงิน บัญ้ี 
และืัสดุ โรงเรียนคล่องตัว ้ัดเจน และผ่านการ
ตรวจสอบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครันง 
๒. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณชห้เกิด
ประโย้น์กับนักเรียนทุกคน 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 
๓. การตรวจสอบเอกสาร 

 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 
๓. หลักฐานการตรวจสอบ
เอกสารการเงิน บัญ้ี และ
ืัสดุโรงเรียน 

๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงิน บัญ้ี และืัสดุโรงเรียนคล่องตัว ้ัดเจน และตรวจสอบได้ 

๑. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณชห้เกิดประโย้น์กับนักเรียนอย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลง้่ออ..............................................ผู้เสนอโครงการ      
     (นางสาวดวงืรทิืย์    ยมโ้ติ) 
       ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

  ลง้่ออ..........................................ผู้เห็น้อบโครงการ    
         (นางสาวดวงืรทิืย์    ยมโ้ติ) 
หัวหน้างานบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 ลง้่ออ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 



 

 

ชื่อโครงการ    สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสืติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานทีอ  ๓ การบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ  ๓  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้น
ผู้เรียน 
     เป นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
     นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
************************************************************************************************* 
๑. หลักการและเหตุผล 

เน่อองจากสถานการณ์ทีอเปลีอยนแปลงไปอย่างมาก ทันงด้านการส่ออสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึองนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนชนเ้ิงบวก ชนเ้ิงลบก็มีปรากฏการณ์เ้่นกัน เป นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ
แืร่ระบาดของยาเสืติด ปัญหาการแข่งขันชนรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวทีอเกิดความทุกข์ ความวิตก
กังวล ความเครียด      มีการปรับตัวทีอไม่เหมาะสม หร่ออ่อนๆ ภาืความส าเร็จทีอเกิดขึนนจากการืัฒนา
นักเรียน ชห้เป นไปตามความมุ่งหวังนันนต้องอาศัยความร่วมม่อจากผู้ทีอเกีอยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉืาะ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนชนสถานศึกษา ซึองมีครูเป นหลักส าคัญชนการด าเนินการืัฒนาคุณภาื้ีวิตของ
นักเรียน ชห้เติบโตงดงามและเป นบุคคลทีอมีคุณค่าของสังคมการืัฒนานักเรียน ชห้เป นบุคคลทีอมีคุณภาืทันง
ด้านร่างกาย จิตชจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและ          มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถี้ีวิตทีอ
เป นสุขตามทีอสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาทีอสถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีอต้องการชห้เป นคนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนชห้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการ้่วยเหล่อแก้ไขปัญหาต่างๆทีอเกิดขึนน
จากปัจจัยเสีอยงรอบสถานศึกษาทีอมีืฤติกรรมไปเกีอยวข้องกับยาเสืติด ร้านเกม การืนัน หนีเรียน ทะเลาะ
วิวาท ก่ออา้ญากรรม เป นปัญหาสังคมทีอผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไป้่วยเหล่อและแก้ไขไม่ชห้มีืฤติกรรมเสีอยง 

การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสืติดและอบายมุข ได้ด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ออง โดยช้้แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ คน า” ซึอง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้แทนครู/ผู้แทน  ผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และส่วนของ ๒ คน า เดิมเป นผู้แทนุ้ม้น แต่ื่นนทีอเสีอยงเืิอมมาก
ขึนน จึงได้ก าหนดชหม่เื่ออชห้มีบุคลากรส าคัญทีอจะเข้ามา้่วยสถานศึกษาชนการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
ได้แก่ ต ารวจและืระสงฆ์ซึองอยู่ชนบริเวณท้องถิอนและุ้ม้น ทันงนีนเื่ออ้่วยสถานศึกษาชห้มีมาตรการป้องกัน
และการป้องปรามติดตามผู้จ าหน่ายและผู้เสืและมาตรการความปลอดภัย เป นการเืิอมความมัอนชจชห้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวชนการต่อสู้กับปัญหา 



 

 

ยาเสืติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนันนเื่ออชห้สถานศึกษามีระบบการป้องกันทีอเข้มแข็งและ
ยัองย่นจึงชห้มีการด าเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการ
เฝ้าระวัง มาตรการ 
บริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ค่อ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมี
เคร่อข่าย และ ๒ ไม่ ค่อ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป นแนวทางการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงความจ าเป น ทีอทางโรงเรียนและ
ผู้มีส่วนเกีอยวข้องจะต้องร่วมม่อกันชนการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางชห้นักเรียนปลอดภัยจากสิองเสืติดและ
อบายมุขต่าง ๆ   

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เื่ออการเป นเฝ้าระวังเด็กนักเรียนกับยาเสืติด                                                                             
 ๒.๒ เื่ออส่งเสริมชห้นักเรียนมีกิจกรรมชนเร่อองการแสดงออกชนทางสร้างสรรค์ 
 ๒.๓ เื่ออเืิอมืูนความรู้เกีอยวกับสารเสืติดแก่เด็กและเยาว้น 
 ๒.๔ เื่ออชห้โรงเรียนปลอดสารเสืติด การทะเลาะวิวาท ู้้สาว ส่ออลามกอนาจาร 
 ๒.๕ เื่ออลดปัญหาการแืร่ระบาดของยาเสืติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา 
 ๒.๖ ชห้นักเรียนมีความประืฤติทีอดี มีคุณธรรม จริยธรรมและห่างไกลจากสิองเสืติด 
  ๒.๗ เื่ออสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสืติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาชห้มีความเข้มแข็งและยัองย่น 
           ๒.๘ เป นแหล่งเรียนรู้ชห้แก่สถานศึกษาชนการน าไปืัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสืติด อบายมุข ปัจจัยเสีอยงรอบสถานศึกษา ชนทุกื่นนทีอ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหาดทรายรี จ านวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา
สีขาว 
และรับการประเมินชห้เป นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสืติดและอบายมุข  

- ผู้น าุ้ม้น ผู้น าท้องถิอน ผู้น าทางศาสนา ชนุ้ม้นชห้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสืติดและอบายมุข ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตส านึกร่วมกันชนการดูแลกลุ่มเสีอยง กลุ่มเสื 
กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ชห้มีการแืร่ระบาดของยาเสืติดและอบายมุข 

- ผู้น าท้องถิอน ผู้น าุ้ม้น ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกชนการดูแลลูกหลานไม่ชห้เกีอยวข้องกับยา
เสืติดและอบายมุข 

- นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เกีอยวข้องกับสารเสืติด 



 

 

๑๒๑ 

๔. วิธีด าเนินการ 
ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขั้นเตรียมการ(P)  
๑.๑ ศึกษานโยบายของโรงเรียน ชนส่วนทีอ
เกีอยวข้องกับโครงการฯ  
๑.๒ ศึกษาผลการด าเนนิโครงการ ฯ ชนปีทีอผ่านมา  
๑.๓ ศึกษาบริบทและสภาืความเป นไปได้ชน
การืัฒนาโครงการฯ  
๑.๔ จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

ืฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

- 

 
ผู้อ านวยการและคณะครู 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

๒ ขั้นด าเนินการ(D)  
๒.๑ ประุ้มคณะท างานเื่ออ้ีนแจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน  
๒.๒ ด าเนินงานตามโครงการ 

 
กรกฎาคม  
๒๕๖๓ 

  
ผู้อ านวยการและคณะครู 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 ๑. ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว  ๕,๐๐๐.- ครูประจ า้ันน 
 ๒. สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษ

และืิษภัยของยาเสืติด 

 

- ครูประจ า้ันน 

 ๓. กิจกรรมืัฒนาจิตก่อนเข้าเรียน  - ครูเวรประจ าวัน 
 ๔. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  - ครูเวรประจ าวัน 
 ๕. กิจกรรมนิทานคุณธรรม ปฐมวัย  - ครูเวรประจ าวัน 
 ๖. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนว

โรงเรียนวิถีืุทธ 
 - คณะครู 

 
 ๗. จัดสภาืแวดล้อมทีอเอ่นอต่อการส่งเสริมการ

เรียนรู้ชห้ผู้เรียนปลอดยาเสืติด 
        ตลอด 
     ปีการศึกษา 

- คณะครู 
 

 ๘. ระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียน  - ครูประจ า้ันน 
 ๙. สร้างภูมิคุ้มกันชห้กับนักเรียน  - ครูประจ า้ันน 
 ๑๐. นักเรียนแกนน าหร่อจิตอาสาชนการ

ด าเนินงานด้านยาเสืติด 
 - นักเรียนแกนน า 

 ๑๑. ครูแกนน าชนการด าเนินการด้านยาเสืติด  - ครูประจ า้ันน 
 ๑๒. เคร่อข่าย ผู้ปกครอง ุ้ม้น องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิอน 
 - ผู้อ านวยการ/คณะครู 

๑๒๖ 
ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 ๑๓. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 

- คณะครู 

 



 

 

 ๑๔. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสืติด     ตลอดปีการศึกษา - คณะครู 
 ๑๖. กิจกรรมวิถีไทย  - คณะครู 
 ๑๗. กิจกรรมไหว้ครู  - คณะครู 
 ๑๘. กิจกรรมอ าลา ปัจฉิม นักเรียน้ันน ป.๖  

และอนุบาล 
         ตลอด 
     ปีการศึกษา 

- คณะครู 

 ๑๙. กิจกรรมจิตอาสา บ าเื็ญประโย้น์  - คณะครู 
 ๒๐. กิจกรรมตามแนวทางคุณธรรม ๑๒ ประการ  - คณะครู 
๓ ขั้นนิเทศติดตามผล(C)  

            ผู้บริหารนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและคอยอ านวยความ สะดวกชน
การด าเนินกิจกรรมของผู้เกีอยวข้องชห้เป นไป
ตามภาระงาน โครงการฯ ก าหนด  

 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

– 
 มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
- 
- 

 
คณะครู 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

๔ ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
ประเมินเม่ออเสร็จสินนโครงการภาคเรียนทีอ ๑ 
และภาคเรียนทีอ ๒ ของปีการศึกษาโดยมี
คณะกรรมการจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ก าหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การ
ืิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสืติดและอบายมุข 

 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
- 
- 

 
คณะครู 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

รวมงบประมาณเป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐  
 
๕. งบประมาณ  

เงินอุดหนุนทัอวไป  จ านวน  ๕,๐๐๐.-บาท   (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
๖. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๖.๑ วิทยากร (ืระสงฆ์ จ านวน ๑ รูป  เจ้าหน้าทีอต ารวจ จ านวน ๑ นาย) 
  ๖.๒ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
  ๖.๓ ผู้แทนุ้ม้น ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิอน องค์กรภาครัฐ/ภาคเอก้น จ านวน ๑๐ 
คน 
 ๖.๔  นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี จ านวน ๑๑๐ คน 
 
 
 
 

 



 

 

๗. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ทีอเข้าร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสืติดและอบายมุข มีความ
ืึงื อชจทีอเข้าร่วมโครงการ 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจ 

๒. ร้อยละของผู้น าท้องถิอน ผู้น าุ้ม้น ผู้น าทางศาสนา 
มีจิตส านึกชนการดูแลลูกหลานไม่ชห้เกีอยวข้องกับยาเสื
ติดและอบายมุข 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจ 

๓. ร้อยละของนักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่
เกีอยวข้องกับสารเสืติด 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกีอยวข้องกับยาเสืติดและ
อบายมุขและด ารง้ีวิตอยู่ชนสังคมได้อย่างมีความสุข 

๘.๒ สถานศึกษามีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสืติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและ
ยัองย่น 

๘.๓ สถานศึกษาเป นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสืติดและอบายมุข ประจ า
ต าบล 
ชนการศึกษาดูงานและเป นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลง้่ออ..............................................ผู้เสนอโครงการ      
     (นางสาวดวงืรทิืย์    ยมโ้ติ) 
       ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ลง้่ออ..........................................ผู้เห็น้อบโครงการ    
      (นางอนุสรา   เื้รเจียรนัย) 
หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 

 ลง้่ออ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 



 

 

ชื่อโครงการ                     ค่ายคุณธรรม เยาว้นหาดทรายรี 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน                     งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานทีอ ๑ คุณภาืผู้เรียน 
                                                  มาตรฐานทีอ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา                  กลยุทธ์ทีอ ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน (๑.๒  คุณลักษณะทีอืึงประสงค์
ของผู้เรียน) 
                                                กลยุทธ์ทีอ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ                                                     
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นางสาวรังสินี  ร่มร่อน 
                                                   นางสาวจุฬาทิืย์  ืลรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ                     ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
************************************************************************************************* 
๑.  หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองไม่มีเวลาทีอจะอบรมบุตร
หลานเร่อองการท าความดีละเว้นความ้ัอวจึงอยากจะชห้นักเรียนได้หันมาท าความดีและ้วนเื่อ อนๆท าความดี 
การปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ชห้มีปัญญารู้เข้าชจชนคุณค่า ชห้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสัองสอนขององค์
ืระสัมมาสัมืุทธเจ้า             ไปประืฤติปฏิบัติชน้ีวิตประจ าวัน  จะท าชห้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ 
ืัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาืเป นคนดี      คนเก่งของสังคม ด ารง้ีวิตตามหลักเศรษฐกิจือเืียง  มี
คุณลักษณะอันืึงประสงค์ และสามารถด ารง้ีวิตได้อย่างมีความสุข  ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนีน 
เื่ออชห้นักเรียนประืฤติดี มีคุณธรรม ด ารง้ีวิตอยู่ชนสังคมอย่างสงบสุข     ไม่สร้างความเด่อดร้อนชห้กับ
ตนเองและผู้อ่อน 

     
๒.  วัตถุประสงค์ 
              ๒.๑ เื่ออชห้นักเรียนประืฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าตามหลักศีลธรรม 
              ๒.๒ เื่ออปลูกฝังความกตัญญู ความเสียสละ อดทนและมีระเบียบวินัย 
              ๒.๓ เื่ออปลูกฝังความรับผิด้อบต่อตนเองและสังคม 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปรมิาณ 
      ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ้ันนอนุบาล – ้ันนประถมศึกษาปี่ทีอ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 
                ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ ชนระดับดีเยีอยม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 



 

 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๑. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีความประืฤติทีอดี  
                ๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีผลการเรียนดีขึนน 
       ๓. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการท าความดี 
       ๔. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมชนตนเอง 

 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ 
๒.   แต่งตันงคณะท างาน 
๓.   ประุ้ม้ีนแจงโครงการ 
๔.   ด าเนินงานตามโครงการ 
    - เข้าค่ายคุณธรรม ( ค่ายืุทธบุตร ) 
    - ปฏิบัติสมาธิก่อนเข้าเรียน 
    - กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ 
๕.  ขันนประเมินผล   
    - สังเกตืฤติกรรมขณะท ากิจกรรม 
    - ความืึงือชจชนกิจกรรมทีอท า 
๖.  สรุปและรายงาน 

ืฤษภาคม ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

เมษายน ๒๕๖๔ 

ครูรังสินี  ร่มร่อน 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

 
ครูและนักเรียน 

 
 

 
 
     ครูรังสินี   ร่มร่อน 
 

 
๕.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี, วัดธดุงคสถาน 
๖.  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
  
ที ่ กิจกรรม / รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพัฒนาฯ เงินอ่ืนๆ  รวม 

๑ 
ค่าด าเนินการ, เอกสารและ
อุปกรณ์ชนการจัดกิจกรรม 

- ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

รวมเงินทันงสินน - ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 
  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
๗.  การติดตาม และประเมินผล 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความประืฤติทีอดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป นคนดีของสังคม 
 ๒. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการท าความดี 
 ๓. นักเรียนสามารถน าความดีและความรู้จากการอบรมไปช้้ชน้ีวิตของตนเองและน าความรู้ไป
เผยแืร่ได้  
          ๔. นักเรียนมีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรทีอก าหนด 
 
 

 
                         

(ลง้่ออ).....................................ผู้เสนอโครงการ           (ลง้่ออ).......................................ผูเ้ห็น้อบโครงการ  
       (นางสาวรังสินี    ร่มร่อน)                         ( นางอนุสรา   เื้รเจียรนัย ) 
     ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                         หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 

 
(ลง้่ออ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนมีความประืฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป นคนดี
ของสังคม สามารถน าความรู้ทีอได้ไป
ช้้และเผยแืร่ 

- ส ารวจแบบสอบถามกับนักเรียน   -
- การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  
 

- แบบประเมินการท ากิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
 



 

 

ชื่อโครงการ                       วิจัยชน้ันนเรยีน 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน                       งานบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มาตรฐานทีอ ๑ คุณภาืผู้เรียน 
                                                    มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                                    มาตรฐานทีอ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ                                                                 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา                    กลยุทธ์ทีอ ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
                                                  กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
                                                                   สถานศึกษา 
                                                 กลยุทธ์ทีอ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสาวรังสนิี    ร่มร่อน 
                                                   นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ                     ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

************************************************************************************************* 
๑.     หลักการและเหตุผล   

      การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันนื่นนฐานืุทธศักรา้  ๒๕๕๑  ชห้
สถานศึกษาืัฒนากระบวนการเรียนรู้ทีอมีประสิทธิภาื  และสอดคล้องกับืระรา้บัญญัติการศึกษา  ทีอ
มีสาระส าคัญชนการเน้น       การปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉืาะการปฏิรูปการเรียนการสอน  ซึองเกีอยวข้อง
กับครูผู้สอนโดยตรง  ดังนันนครูชน         ยุคปัจจุบัน  จึงต้องปรับเปลีอยนบทบาทชห้เป นผู้รอบรู้และ
สามารถท าวิจัยได้ 

      การวิจัยชน้ันนเรียนเป นนวัตกรรมรูปแบบหนึอง  น ามาช้้เื่ออแก้ปัญหาชน้ันนเรียน ประโย้น์ท า
วิจัยไม่เืียงแต่จะ้่วยืัฒนาการเรียนการสอนชห้มีประสิทธิภาืแต่ยัง้่วยืัฒนาวิ้า้ีืครูชห้มีความ
เข้มแข็งยิองขึนน  รวมทันง       การส่งเสริมชห้ครูท าการวิจัยชน้ันนเรียนเื่ออืัฒนากระบวนการเรียนรู้ทีอ
เหมาะสมกับผู้เรียนอีกด้วย 

 
๒.     วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑   เื่ออืัฒนากระบวนการเรียนรู้ชห้มีประสิทธิภาืสูงสุด 
 ๒.๒   เื่ออส่งเสริมชห้ครูท าการวิจัยชน้ันนเรียน 
 ๒.๓   เื่ออืัฒนาผู้เรียนตามสภาืทีอแท้จริง 
          ๒.๔   เื่ออแกไ้ขปัญหาชน้ันนเรียน 
 
 
 
 



 

 

 
๓.     เป้าหมาย 
 ๓.๑   เชิงปริมาณ 
            ๑.  ครูทุกคนท าการวิจัยชน้ันนเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เร่ออง   
 ๓.๒   เชิงคุณภาพ 
  ๑.  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานรายปี 
                     ๒.  ร้อยละ ๘๐ ครูสามารถน าแนวทางทีอได้จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลีอยนความ
คิดเห็นเื่ออร่วมกันืัฒนาศาสตร์ของวิ้า้ีืชห้มีความก้าวหน้ายิองขึนน 
                     ๓.  ร้อยละ ๘๐ ครูสามารถแก้ปัญหาชน้ันนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาื 
                      

๔.  วิธีการด าเนินงาน 

 
๕.   สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
 

ขัน้ตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.   เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ 
๒.   แต่งตันงคณะท างาน 
๓.   ประุ้ม้ีนแจงโครงการ 
๔.   ด าเนินงานตามโครงการ 
      ๑)   คัดกรองนักเรียนทีอมีปัญหาด้านการเรียนเร่ออง 
            ชดเร่อองหนึองชนสาระทีอสอน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๒)  ออกแบบการท าวิจัยเร่อองทีอนักเรียนมีปัญหา  
       อย่างน้อย  ๓  แบบฝึก 
  ๓)   ด าเนินการตามการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทีอมี 
        ปัญหา 
  ๔)   ประมวลผล / สรุปการวิจัยเร่อองทีอ ๑ 
  ๕)   คัดกรองนักเรียนทีอมีปัญหาด้านการเรียนเร่อองชด   
         เร่อองหนึองชนสาระทีอสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๖)   ออกแบบการท าวิจัยเร่อองทีอนักเรียนมีปัญหา 
         อย่างน้อย  ๓  แบบฝึก 
  ๗)   ด าเนินการตามการทดลองกับนักเรียนกลุ่ม 
         ทีอมีปัญหา 
  ๘)   ประมวลผล / สรุปการวิจัยเร่อองทีอ ๒ 
  ๙)   ปรับปรุงืัฒนา 
 ๑๐)  สรุป  รายงายผลการการด าเนินงานโครงการ 

ืฤษภาคม ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

ืฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมษายน ๒๕๖๔ 

ครูรังสินี  ร่มร่อน 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

ครูประจ า้ันน/ประจ าวิ้า 
 
 
 
 
 
 

ครูประจ า้ันน/ประจ าวิ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูรังสินี   ร่มร่อน 



 

 

๖.   งบประมาณ  ๓,๐๐๐  บาท 
  

ที ่ กิจกรรม / รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพัฒนาฯ เงินอ่ืนๆ  รวม 

๑ 
ค่าเอกสารและส่ออชนการ 
ท าวิจัยชน้ันนเรียน 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

รวมทันงสินน ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
  
๗.  การติดตาม และประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ครูท าการวิจัยชน้ันนเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ เร่ออง ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานราย
ปีและครูสามารถแก้ปัญหาชน้ันนเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาื 

- ส ารวจครูทุกคนชนการท าวิจัย 
- แบบทดสอบรายปี 

- แบบส ารวจการท าวิจัยชน้ันนเรียน 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานรายปี 

 
 

๘.  ผลที่คาดว่าจะไดรับ 
 ๑.   ครูสามารถืัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยการท าวิจัยชน้ันนเรียน 

๒.   ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยมาช้้เื่ออแก้ปัญหาการเรียนการสอนชห้มีประสิทธิภาื 
 ๓.   ครสูามารถท างานวิจัยได้และมีวิจัยชน้ันนเรียนภาคเรียนละ ๑ เร่ออง 
 
 
 
(ลง้่ออ).....................................ผู้เสนอโครงการ           (ลง้่ออ).......................................ผูเ้ห็น้อบโครงการ  
       (นางสาวรังสินี    ร่มร่อน)                        (นางสาวอาริตา  หนูแข) 
     ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                        หัวหน้างานบริหารวิ้าการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 

 
(ลง้่ออ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 
 
 
 

 



 

 

ชื่อโครงการ    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาื 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ  ๑ คุณภาืผู้เรียน  

๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานทีอ  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ  ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
     กลยุทธ์ทีอ  ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย  

นางสาวจุฬาทิืย์  ืลรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 โครงการดังกล่าวโรงเรียนสามารถืัฒนานักเรียน ชห้มีสุขนิสัยทีอดีและมีสุขภาืทีอแข็งแรงสมบูรณ์ 
นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและปราศจากโรคทีอสามารถป้องกันได้ถ่อเป นการประสบความส าเร็จ
ระดับหนึอง          ตาม     แนวการจัดการศึกษาขันนื่นนฐานทีอมุ่งเน้นืัฒนาเด็กไทยเป นเด็กทีอสมบูรณ์ เป นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข แต่ความเป นจริงแล้วนักเรียนของเรามีการด ารง้ีวิตอย่างเรียบง่าย ยังขาดความรู้
ความเข้าชจชนการดูแลรักษาสุขภาื ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาื สมรรถภาืทางกาย เื่ออป้องกันโรค
และืฤติกรรมทีอเสีอยงต่อสุขภาื               โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีความต้องการชห้นักเรียนมีสุขภาืดี
ถ้วนหน้าและมีทักษะชนการสร้างเสริมสมรรถภาื     ทางกาย การส่งเสริมสุขภาืเป นวิธีหนึองทีอจะแก้ปัญหา
สุขภาืของนักเรียนเื่ออชห้มีร่างกายแข็งแรง จิตชจเบิกบาน      มีสุขนิสัยทีอดี ซึองส่งผลถึงประสิทธิภาืของ
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาื ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนบ้านหาดทรายรี     จึงต้องด าเนินโครงการนีนอย่าง
ต่อเน่ออง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เื่ออนักเรียนมีความรู้ความเข้าชจเกีอยวกับสุขนิสัย สุขภาืกายและสุขภาืจิตตนเอง 
 ๒.  เื่ออชห้นักเรียนน าความรู้ไปช้้ชนการปฏิบัติตนชน้ีวิตประจ าวัน 
 ๓.  เื่ออชห้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองชห้ื้นจากสิองเสืติดชห้โทษและภัยต่างๆ 
 ๔.  เื่ออชห้นักเรียนมีความมัอนชจและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
 ๕.  เื่ออชห้นักเรียนมีมนุษยสัมืันธ์ทีอดีและมีจิตสาธารณะ 
 

 

 



 

 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี   ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ -  ๖ จ านวน ๑๑๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าชจเกีอยวกับการดูแลรักษาสุขภาื
กาย และสุขภาืจิตตนเอง สามารถน าความรู้ทีอได้ไปปรับช้้ชน้ีวิตประจ าวันได้ 

๔. วิธีการด าเนินงาน 
ขันนตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด้อบ 

๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
๒. ประุ้มเื่ออ้ีนแจง กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. แต่งตันงคณะท างาน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. ประสานงานกับสาธารณสุขต าบลหาดทรายรี  
โรงืยาบาลปากนน า 
๕. จัดท าบัตรสุขภาื 

   ๖. ด าเนินงานตามโครงการ 
- กิจกรรมอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียน 
- กิจกรรมส่วนตัวของบุคลากร 
- กิจกรรมท าความสะอาดและความปลอดภัย

ของอาคารสถานทีอ 
๗. ประเมินผล สรุป รายงานตามโครงการ 
๘. การปรับปรุงแก้ไข 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓                           

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
เมษายน ๒๕๖๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
 

ครูประจ า้ันน 
คณะครู 

 
 
 
 

นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
คณะกรรมการฯ 

 
๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 ๒.  ส านักงานสาธารณสุขต าบลหาดทรายรี 
 ๓.  โรงืยาบาลปากนน าุ้มืร 
 
๖. งบประมาณ     ๓,๕๐๐  บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  
 

ทีอ กิจกรรม  / รายการ  เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมืัฒนา ฯ เงินอ่อน ๆ รวม 
๑ 
 
 

๒ 

ค่าอุปกรณ์ด้านสุขภาือนามัย
ของนักเรียน ระดับ้ันน
ประถมศึกษาปีทีอ  ๑-๖  
ค่าเอกสารประกอบการตรวจ
สุขภาืนักเรียน 

๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ 

รวม ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐ 



 

 

๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสุขภาื
อนามัยทีอแข็งแรง สมบูรณ์ อาคาร 
สถานทีอ มีความสะอาดและปลอดภัย  

- ส ารวจแบบสอบถามกับนักเรียน 
- การสังเกต 

- แบบประเมินการท า
กิจกรรม 
 
 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีสุขภาืกายแข็งแรงและสุขภาืจิตดี 
 ๒. นักเรียนน าความรู้ไปช้้ได้ตลอด้ีวิต 
 
(ลง้่ออ)...........................................ผู้เสนอโครงการ      (ลง้่ออ)...........................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
        (นางสาววรรณลิษา  ลอ่้ัย)                                   (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย)    
        ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                           หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 

 
(ลง้่ออ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    วันส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ  ๑ คุณภาืผู้เรียน  
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานทีอ  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ  ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
     กลยุทธ์ทีอ  ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ                                                                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย  
      นางสาวรังสินี  ร่มร่อน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วันส าคัญของคนไทยเป นวันทีอมีความส าคัญเกีอยวกับสถาบัน้าติ ศาสนา ืระมหากษัตริย์ เื่ออแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากนันนมีกิจกรรมเกีอยวกับสถาบัน
สถาบัน้าติ เ้่น                วันรัฐธรรมนูญ   วันภาษาไทย   วันสุนทรภู่   วันสถาปนาลูกเส่อ   เกีอยวกับ
ศาสนา เ้่น วันวิสาขบู้า วันมาฆบู้า                      เกีอยวกับสถาบันืระมหากษัตริย์ เ้่น วันจักรี   วัน
แม่แห่ง้าติ   วันคล้ายวันืระรา้สมภืของืระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวงุ้มืรเขตรอุดมศักดิ์ เป นต้น 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีจึงจัดท าโครงการนีนขึนน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เื่ออชห้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมชนวันส าคัญต่างๆ 
๒. เื่ออชห้นักเรียนได้ซาบซึนงชนประเืณีทีอดีงามของไทย 
๓. เื่ออชห้นักเรียนได้รับความรู้ และเห็นความส าคัญของวันต่างๆ 
 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

       - นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดทรายรี และผู้ปกครองทุกคน 
  
 

 



 

 

เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีความรู้เกีอยวกับวันส าคัญต่างๆ 
๒.  นักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของประเืณีและวัฒนธรรม 

         ๓.  นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีกัน 

๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขันนตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด้อบ 
๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
๒. แต่งตันงคณะกรรมการด าเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ประุ้มผู้เกีอยวข้อง กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการ 
    - วันส าคัญของ้าติ 
    - วันส าคัญทางศาสนา 
    - วันส าคัญของืระมหากษัตริย์ 
    - วันส าคญัของประเืณีไทย 
๕. ประเมินผล 

 
 
 
  

เมษายน ๒๕๖๔ 

ครูและนักเรียน 
 
 

 
นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 

๖. สรุปและรายงานผล เมษายน  ๒๕๖๔ นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
 

๕. สถานที่ด าเนินโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
 ๒.  วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม 
 ๓.  ศาลเสด็จื่อกรมหลวงุ้มืรเขตรอุดมศักดิ์ 
 
๖. งบประมาณ     ๖,๐๐๐.-  บาท   
 

ทีอ กิจกรรม  / รายการ  เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมืัฒนา ฯ เงินอ่อน ๆ รวม 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ชนการตกแต่ง

ป้ายนิเทศชนวันส าคัญต่าง ๆ 
๖,๐๐๐.- - - ๖,๐๐๐.- 

รวม ๖,๐๐๐.- - - ๖,๐๐๐.- 
 
 
 
  

 
 
 
 



 

 

๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมี
ความรู้ความเข้าชจและเห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญต่าง ๆ 
 

๑.  การสอบถาม 
๒.  การสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
๓.  ท าชบงานเกีอยวกับวันส าคัญ 

๑.  แบบสอบถาม 
๒.  แบบสังเกตการณ์ 
๓.  ชบงาน 
 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีจิตส านึกทีอดีชนสถาบัน้าติ ศาสนา และืระมหากษัตริย์ 
 ๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชนวันส าคัญของ้าติ ศาสนา และืระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
(ลง้่ออ)...........................................ผู้เสนอโครงการ      (ลง้่ออ)...........................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
        (นางสาววรรณลิษา  ลอ่้ัย)                                   (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย)    
        ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                           หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 

 
(ลง้่ออ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการ    อาหารกลางวันเื่ออน้อง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา            กลยุทธ์ทีอ   ๒ ส่งเสรมิกระบวนการบริหารและการจัดการของ  
                                                                     ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 

นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีนโยบายส่งเสริมชห้นักเรียนมีสุขภาืดีถ้วนหน้า  จึงได้จัดท าโครงการ
อาหารกลางวันเื่ออนักเรียน  ซึองเป นโครงการทีอต้องการจะ้่วยเหล่อนักเรียนชห้ได้รับประทานอาหารกลางวัน
อิอม     ทุกคน ทุกวัน เื่ออชห้นักเรียนได้มีสุขภาืืลานามัยทีอสมบูรณ์ได้รับสารอาหารทีอเืียงือและถูกหลัก
โภ้นาการ  เน่อองจากสภาื้ีวิตความเป นอยู่ของนักเรียนโดยทัอวไปมักจะด าเนิน้ีวิตอย่างเรียบง่าย  ไม่มี
ระเบียบแบบแผน  ไม่ค านึงถึงความสะอาด  ความปลอดภัย  โรคภัยไข้เจ็บ  ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียน
ยังขาดความรู้ความเข้าชจด้านสุขภาื  ขาดการเอาชจชส่ดูแลด้านสุขภาืร่างกาย  เืราะไม่ได้อยู่ดูแล
ลูกหลานของตน  ต้องประกอบอา้ีืประมงและบางครันงต้องไปค้างค่น   ดังนันนเื่ออชห้นักเรียนมีอาหารกลาง
วันทีอเืียงือ   นักเรียนมีสุขภาืสมบูรณ์แข็งแรง โรงเรียนบ้านหาดทรายรีจึงจัดท าโครงการอาหารกลางวัน
ขึนน     
         
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เื่ออชห้นักเรียนมีอาหารทีอมีคุณค่าตามหลักโภ้นาการอย่างทัอวถึง 
    ๒.  เื่ออชห้นักเรียนมีสุขภาื  ืลานามัยทีอแข็งแรง สมบูรณ์ 
     ๓.  เื่ออชห้นักเรียนมีนน าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาืทางกายตามเกณฑ์ 

 
๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนมีอาหารกลางวันทีอมีคุณค่าตามหลักโภ้นาการ อย่างทัอวถึง ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีนน าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาืทางกายตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนมีสุขภาือนามัยทีอสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ร้อยละ ๘๕ 

 
 

 
  
 
 



 

 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีอาหารกลางวันทีอมีคุณค่าตามหลักโภ้นาการ  มีนน าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ และมีสุขภาื

อนามัยทีอแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 

๔.  วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ส ารวจจ านวนนักเรียน เมษายน ๒๕๖๓ นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
๒.  จัดท าโครงการส่งเื่ออขอรับงบประมาณจาก  
    องค์การบริหารส่วนท้องถิอน 

ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 

๓.  จัดหาอาหารกลางวันชห้นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
๔.  สรุป รายงานผล เมษายน ๒๕๖๔ นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 
 
๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี/เทศบาลต าบลหาดทรายรี 
 
๖.  งบประมาณ  เงินอุดหนุนจาก อปท. จ านวน ๔๕๖,๐๐๐  บาท 
 
ที ่ กิจกรรม /รายการ เงินงบประมาณ รวม 
๑ 
 

จ้างเหมาท าอาหาร ชห้นักเรียน จ านวน ๑๑๐ คน 
คนละ  ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐  วัน เป นเงิน 
๔๔๐,๐๐๐  บาท 

๔๔๐,๐๐๐     ๔๔๐,๐๐๐     

รวม ๔๔๐,๐๐๐     ๔๔๐,๐๐๐     

 
๗. การติดตาม และประเมินผล 
 

ตัวบ่ง้ีนความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่อองม่อทีอช้้วัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนอาหารกลางวันทีอมีคุณค่าตาม
หลักโภ้นาการอย่างทัอวถึง ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีนน าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาืทางกายตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ 
๓. นักเรียนมีสุขภาือนามัยทีอสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร้อยละ ๘๕ 

๑. บันทึกการ้ัองนน าหนักวัดส่วนสูง 
๒. การตรวจสุขภาื 
 
 

๑. แบบบันทึกการ้ัองนน าหนัก   
วัดส่วนสูง 
๒. แบบบันทึกการตรวจสุขภาื  
 

 

 



 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนมีอาหารกกลางวันทีอมีคุณค่าตามหลักโภ้นาการ อย่างทัอวถึง 
   ๒.  นักเรียนมีนน าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาืทางกายตามเกณฑ์ 
   ๓.  นักเรียนมีสุขภาือนามัยทีอสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 
 
 

 
(ลง้่ออ)...........................................ผู้เสนอโครงการ       (ลง้่ออ)...........................................ผู้เห็น้อบ
โครงการ 
        (นางสาววรรณลิษา  ลอ่้ัย)                                  (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์)    
        ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 

(ลง้่ออ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (...............................................................) 
   ........................................................ ..................... 
                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    กีฬาสีทรายรีเกม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานทีอ  ๑ คุณภาืผู้เรียน 

มาตรฐานทีอ  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานทีอ  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า และ นางสาวดวงืรทิืย์  ยมโ้ติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
*************************************************************************************************
*********** 
๑. หลักการและเหตุผล 

 การกีฬาเป นส่วนหนึองของการศึกษา เืราะการเล่นกีฬาท าชห้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
สมองแจ่มชส     ซึองท าชห้การเรียนดีขึนน นอกจากนันนยังเป นการช้้เวลาว่างชห้เป นประโย้น์ไม่ไปยุ่งเกีอยวกับสิอง
เสืติด ท าชห้นักเรียน         มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าทีอ กติกา และเป นการปลูกฝังประประ้าธิปไตยชน
โรงเรียนได้อีกทางหนึอง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เื่ออส่งเสริมืลานามัยชห้กับนักเรียน 
 ๒.๒ เื่ออส่งเสริมความสามัคคีชนโรงเรียน 
 ๒.๓ เื่ออส่งเสริมชห้นักเรียนรู้จักกฎ กติกาและระเบียบ 
 ๒.๔ เื่ออชห้นักเรียนมีนน าชจเป นนักกีฬารู้แื้รู้้นะรู้อภัย 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑.นักเรียน้ันนอนุบาลปีทีอ ๑ ถึง้ันนประถมศึกษาปีทีอ  ๖ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
ทรายรีเกม 
                    ๒. นักเรียนทีอมีความสามารถด้านกีฬาร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชนระดับทีอสูงขึนน 
 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาืแข็งแรง มีความสามัคคี และมีนน าชจเป นนักกีฬา รู้แื้ รู้้นะ 
รู้อภัย  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขันนตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด้อบ 
๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ื.ค.  ๖๓ นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
๒. ประุ้ม้ีนแจงโครงการ ก.ค.  ๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ด าเนินการตามโครงการ ส.ค. – ต.ค. ๖๓ คณะครูและนักเรียน 
๔. ร่วมกิจกรรม ื.ย. – ก.ื.  ๖๔ คณะครูและนักเรียน 
๕. ติดตามประเมินผล เม.ย. ๖๔ นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 

 

๕. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี   
 
๖. งบประมาณ     ๘,๐๐๐  บาท   
 

ทีอ กิจกรรม  / รายการ  เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมืัฒนา ฯ เงินอ่อน ๆ รวม 

๑ ค่าอุปกรณ์ / กีฬาชนการแข่งขัน ๘,๐๐๐.- - - ๘,๐๐๐.- 

   
๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 

2. ๒. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

- สอบถาม 
- การสังเกต 

- สอบถาม 
- การสังเกต 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สุขภาืจิตดี 
 ๒. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
 ๓. นักเรียนช้้เวลาว่างชห้เกิดประโย้น์และห่างไกลจากสิองเสืติด 
 
 
 
     (ลง้่ออ)...............................................ผู้เสนอโครงการ         (ลง้่ออ)...... ................................ผู้เห็น้อบ
โครงการ 
             (นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า)            (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย) 
     ืนักงานรา้การโรงเรียนบ้านหาดทรายรี              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
                                      (ลง้่ออ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ชื่อโครงการ    เศรษฐกิจือเืียงชนสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานทีอ  ๑ คุณภาืผู้เรียน 

มาตรฐานทีอ  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
กลยุทธ์ทีอ  ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
นางสาววรรณลิษา  ล่อ้ัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
************************************************************************************************* 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักปรั้ญาของเศรษฐกิจือเืียงเป นปรั้ญาทีอืระบาทสมเด็จืระปรมินทรมหาภูมิืลอดุลย
เด้ทรงมีืระรา้ด ารั้้ีนแนะแนวทางการด าเนิน้ีวิตแก่ืสกนิกร้าวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการืัฒนาและ
บริหารประเทศทีอตันงอยู่บนื่นนฐานของทางสายกลาง ค านึงถึงความือประมาณ ความมีเหตุมีผลการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทีอดีชนตัว ตลอดจนช้้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินและการ
กระท า โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของืระรา้ด ารัสดังกล่าวข้างต้นว่า มีความส าคัญ
ส าหรับนักเรียน อีกทันงยังจะเป นื่นนฐานชห้นักเรียนน าความรู้ไปช้้ชนการด าเนิน้ีวิต สามารถคิดและปฏิบัติ
ออกมาอย่างเป นรูปธรรม โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จึงได้จัดท าโครงการนีนขึนน เื่ออชห้นักเรียนช้้เป นแหล่ง
เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดผลส าเร็จอันน่าภาคภูมิชจ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เื่ออชห้ครูและนักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรั้ญาของเศรษฐกิจือืียง 
๒. เื่ออชห้นักเรียนเป นผู้มีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ตามหลักปรั้ญาของเศรษฐกิจือืียง 
 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน ทุกคน มีความรู้ ความเข้าชจเร่อองหลักปรั้ญาของเศรษฐกิจือเืียง 
ครูทุกคน มีความรู้เร่อองความเข้าชจเร่อองหลักปรั้ญาของเศรษฐกิจือเืียง 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ร้อยละ ๘๕ ขึนนไปมีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ “อยู่อย่างื อเื ียง 
” 
 
 



 

 

๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขันนตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด้อบ 
๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ื.ค.  ๖๓ นางสาวสุภาวดี  

แหล่งหล้า 
๒. แต่งตันงคณะกรรมการด าเนินการ ก.ค.  ๖๓ ผู้อ านวยการ 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ 

-กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักของปรั้ญาเศรษฐกิจ
ือเืียงทุกกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมการออม 
- กิจกรรมการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิอน ( ปุ๋ยหมัก ) 
- กิจกรรมการปลูกื่้ผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ 
 ( ลูกล้อ )  

ตลอดปีการศึกษา   ครูทุกคน 

๔. สรุปผล ประเมินผล และรายงานการด าเนินโครงการ เมษายน  ๖๔ นางสาวสุภาวดี  
แหล่งหล้า 

 

๕. สถานที่ด าเนินการ / หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  , ธนาคารทีอรับฝากเงินของนักเรียน 
๖. งบประมาณ      
 

ทีอ กิจกรรม  / รายการ  เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมืัฒนา ฯ เงินอ่อน ๆ รวม 
๑ - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีอต้องช้้ชน

โครงการ  
๑๐,๐๐๐.- - - ๑๐,๐๐๐.- 

รวม ๑๐,๐๐๐.- - - ๑๐,๐๐๐.- 
   
๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันืึงประสงค์อยู่อย่าง
ือเืียงชนระดับดีขึนนไป ร้อยละ ๘๕ 
๒.นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าชจ
เกีอยวกับหลักปรั้ญาเศรษฐกิจ
ือเืียงร้อยละ ๘๕ 
๓. นักเรียนมีความืึงือชจได้ร่วม
กิจกรรม 

๑. ประเมิน 
๒. สังเกตืฤติกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๓. แบบสอบถาม 
 

๑. แบบประเมิน 
๒. แบบสังเกต 
๓. แบบสอบถาม 
 
 
 

 



 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและครูมีความรู้ ความเข้าชจเร่อองหลักของปรั้ญาเศรษฐกิจือเืียงและน าไปเป นแนว
ปฏิบัติชนการด าเนิน้ีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
        ( ลง้่ออ )...............................ผู้เสนอโครงการ       ( ลง้่ออ )..............................ผู้เห็น้อบโครงการ  
                 ( นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า )          ( นางสาวอาริตา  หนูแข ) 
           ืนักงานรา้การโรงเรียนบ้านหาดทรายรี        หวัหน้างานบริหารวิ้าการ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 

        ( ลง้่ออ )...........................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (  นางกมลวรรณ    สังขส์ิงห์  ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมงานลูกเส่อ – เนตรนารี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน

เป นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ  ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า และ นางสาวุ้ติมา  ู้แสง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
*************************************************************************************************
********** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเส่อเป นส่วนหนึองของกิจกรรมืัฒนาผู้ เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขันนื่นนฐาน  
ืุทธศักรา้  ๒๕๕๑ มีจุดมุ่งหมาย เื่ออมุ่งเน้นชห้ผู้เรียนได้ืัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงชนการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิด้อบ มีระเบียบวินัย เกิดความรักความ
สามัคคีชนหมู่คณะ ซึองเป นคุณลักษณะอันืึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด สามารถอยู่ร่วมกันชนสังคมได้อย่าง
สงบสุข เป นืลเม่องดีทีอเป นก าลังส าคัญชนการืัฒนาประเทศ้าติต่อไปชนอนาคต 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๑.  เื่ออชห้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเส่อ – เนตรนารี ชห้ครบตามทีอหลักสูตรก าหนด 
     ๒.   เื่ออฝึกชห้ผู้เรียนเป นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีอืึงประสงค์ ตามทีอหลักสูตร
ก าหนด 

๓. เป้าหมาย 
 เ้ิงปริมาณ 
                   นักเรียนชนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ  ๑-๖  ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเส่อตามทีอโรงเรียน
ก าหนด 
 เ้ิงคุณภาื 

        นักเรียนชนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ  ๑ - ๖ ทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะทีอืึงประสงค์  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

ขันนตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด้อบ 
ขั้นวางแผน   
- เขียนโครงการ เสนอเื่ออขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินกิจกรรม 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเส่อแห่ง้าติ 
3. กิจกรรมวันมหาธีรรา้เจ้า  

( วันว้ิราวุธ ) 
4. กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมค่นลูกเส่อ

ส ารอง 
5. จัดกิจกรรมเข้าค่ายืักแรมลูกเส่อ

เนตรนารีสามัญ 

ื.ค.  ๖๓ 
 

ตลอดปีการศึกษา ๖๓ 
๑ ก.ค. ๖๓ 

๒๕ ื.ย. ๖๓ 
 

ก.ื. ๖๔  
 

ก.ื. ๖๔ 

นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
 

ครูผู้สอน 
นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 

คณะครู 
 

คณะครู 
 

ขั้นประเมินผล 
        สรุปและประเมินโครงการ 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 

1. ผู้รับผิด้อบโครงการน าปัญหา / 
อุปสรรค / ข้อเสนอแนะจากการสรุป
โครงการ มาวิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุ  

2. วางแผนปรับปรุง / ืัฒนาโครงการชนปี
การศึกษาต่อไป 

 
เม.ย. ๖๔ 

 
 เม.ย.๖๔ 

 

 
นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 

 
นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 

 

 

๕. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี   
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 



 

 

๖. งบประมาณ     ๒๐,๐๐๐  บาท  ( ถัวจ่ายได้ทุกรายการ )  
 

ทีอ กิจกรรม  / รายการ  เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมืัฒนา ฯ เงินอ่อน ๆ รวม 
๑ กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมค่น

ลูกเส่อส ารอง 
- - ค่าอุปกรณ์ฝึก / กิจกรรมฐาน 

- ๕,๐๐๐.- - ๕,๐๐๐.- 

๒ กิจกรรมเข้าค่ายืักแรมลูกเส่อ 
- เนตรนารีสามัญ 
- ค่าอาหาร 
- ค่าอุปกรณ์ฝึก / กิจกรรม
ฐาน 
- จัดท าเอกสาร 

- ๑๕,๐๐๐.- - ๑๕,๐๐๐.- 

รวม - ๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- 

   
 
๗. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเส่อ- 
เนตรนารี ครบตามทีอหลักสูตรก าหนด 

1. ๒. ผู้เรียนเป นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะทีอืึงประสงค์ 
ตามทีอหลักสูตรก าหนด 

- สังเกต  ประเมินความรู้
ประเมินคุณลักษณะอันืึง
ประสงค์ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน

ืึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑. นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมของลูกเส่อ – เนตรนารี ครบตามทีอหลักสูตรก าหนด 
         ๒. นักเรียนเป นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีอืึงประสงค์ตามทีอหลักสูตรก าหนด 

 
 
 
 
    (ลง้่ออ)...............................................ผู้เสนอโครงการ  (ลง้่ออ)......................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
             (นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า)            (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย) 
   ืนักงานรา้การโรงเรียนบ้านหาดทรายรี               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
                                      (ลง้่ออ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมและืัฒนาประ้าธิปไตยชนสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน

เป นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ทีอ  ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น

ส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า  

นางสาววรรณลิษา ล่อ้ัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
************************************************************************************************* 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป นส่วนหนึองของสังคมและุ้ม้น  จึงมีบทบาทชนการเตรียมความืร้อมผู้เยาว์ชห้เป นผู้ชหญ่
ทีอดีชนสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยชห้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิด้อบหน้าทีอทีอตนืึงมีต่อหมู่คณะ ุ้ม้น  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรทีอจะ
น ารูปแบบประ้าธิปไตยมาช้้ชนโรงเรียน เื่ออเป นการปูื่นนฐานประ้าธิปไตยชห้ดีขึนนและรู้จักปฏิบัติตนชห้
ถูกต้องตามภาระหน้าทีอและมีวิถี้ีวิตตามหลักประ้าธิปไตยชห้สามารถด ารงตนชห้อยู่ชนสังคมได้อย่างเป นสุข 
             โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประ้าธิปไตยชนรูปของสภานักเรียน  ซึองจากผล
การประเมินโครงการชนปีการศึกษา ๒๕๖๒  ืบว่า โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประ้าธิปไตยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน  เื่ออเป นการส่งเสริมความเป นประ้าธิปไตยชนการท างานชห้มี
ประสิทธิภาืมากยิองขึนน ชนปีการศึกษา ๒๕๖๓ นีน  งานส่งเสริมประ้าธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริมและ
ืัฒนาประ้าธิปไตยชนโรงเรียน ขึนน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๑.  เื่ออชห้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนเป นผู้น า ผู้ตามทีอดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
     ๒.  เื่ออชห้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขันนตอนการเล่อกตันงได้ถูกต้องตามหลักการเล่อกตันง 
 

๓. เป้าหมาย 
 เ้ิงปริมาณ 

  นักเรียนระดับ อนุบาล ๑ – นักเรียนประถมศึกษาปีทีอ ๖ ของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 เ้ิงคุณภาื 

 ๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติตนได้ทันงเป นผู้น า ผู้ตามทีอดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
           ๒.นักเรียนร้อยละ ๘๕ เล่อกคณะกรรมการสภานักเรียนได้ถูกต้องตามหลักและขันนตอนการเล่อกตันง  
 
 



 

 

 
๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขันนตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด้อบ 
๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ื.ค.  ๖๓ นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
๒. ประุ้มวางแผน มิ.ย..  ๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ 

- จัดเล่อกตันงคณะกรรมการสภานักเรียน 
- การเล่อกตันงประธานนักเรียน 
- บทบาทหน้าทีอประธานนักเรียน 
- คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติตามโครงการ 

ส.ค.  ๖๓ คณะครูและนักเรียน 

๔. ติดตามประเมินผล และรายงานผลโครงการ เมษายน  ๖๔ นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
 

๕. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี   
 
๖. งบประมาณ     ๑,๐๐๐  บาท   
 

ทีอ กิจกรรม  / รายการ  เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมืัฒนา ฯ เงินอ่อน ๆ รวม 
๑ - ค่าวัสดุ ๑,๐๐๐.- - - ๑,๐๐๐.- 

รวม ๑,๐๐๐.-   ๑,๐๐๐.- 

   
 
๗. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติตนได้ทันง
เป นผู้น า ผู้ตามทีอดี และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๕ เล่อก
คณะกรรมการสภานักเรียนได้ถูกต้อง
ตามหลักและขันนตอนการเล่อกตันง 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑. นักเรียนปฏิบัติตนเป นได้ทันงผู้น า ผู้ตามและเป นสมา้ิกทีอดีของสังคม 
         ๒. นักเรียนเล่อกตันงคณะกรรมการสภานักเรียนได้ถูกต้องตามหลักการเล่อกตันง 

 
 
 
 
     (ลง้่ออ)...............................................ผู้เสนอโครงการ (ลง้่ออ)......................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
             (นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า)            (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย) 
   ืนักงานรา้การโรงเรียนบ้านหาดทรายรี               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
                                      (ลง้่ออ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ทีอ  ๒  ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหาร สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอนุสรา    เื้รเจียรนัย   
     นางสาวจุฬาทิืย์  ืลรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เมษายน  ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ............................................. 
๑.   หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป นส าคัญ ตามหลักสูตรการจัดการ
เรียน    การสอนของการศึกษาขันนื่นนฐาน ชนทุก ๆ ปีการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ผลิตนักเรียนชห้
จบการศึกษา้ันนประถมศึกษาปีทีอ  ๖  ซึองเป น้ันนสูงสุดของโรงเรียน  ซึองจะต้องส าเร็จการศึกษาและเข้า
ศึกษาต่อชนระดับมัธยมศึกษา 

เื่ออสร้างขวัญและก าลังชจ และเสริมสร้างความสัมืันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึองเคยอบรมสัอง
สอนมา โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ชห้กับนักเรียน้ันน ป .๖ ทีอจบการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓   โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและก าลังชจอย่างืร้อมเืรียง 
 
๒.   วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เื่ออชห้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
๒.๒  เื่ออเสริมสร้างขวัญและกาลังชจชห้กับนักเรียนทีอส าเร็จการศึกษา 
๒.๓  เื่ออชห้นักเรียนเกิดความภาคภูมิชจชนความส าเร็จ 
๒.๔  เื่ออเสริมสร้างความสัมืันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
๒.๕  เื่ออชห้นักเรียนเกิดทัศนคติทีอดีต่อโรงเรียน 
๒.๖  เื่ออสร้างแรงจูงชจชห้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

 
๓.   เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- นักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๖ ทีอส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จ านวน  ๑๔  คน 
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนทีอส าเร็จการศึกษา้ันนสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิชจชนความส าเร็จของตน 
-  นักเรียนมีขวัญและก าลังชจชนการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 
-  นักเรียนเป นตัวอย่างทีอดีชห้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 

 
 
 
 



 

 

๔.   วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขันนวางแผน 
    ๑.๑ จัดท าโครงการ 
    ๑.๒ เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ 
    ๑.๓ ประุ้มครู้ีนแจงขันนตอนการด าเนินงาน 

 
ื.ค.๖๓ 
ื.ค.๖๓ 
มี.ค.๖๔ 

 

นางอนุสรา เื้รเจียรนัย
นางสาวจุฬาทิืย์  ืลรู้ 

๒. ขันนด าเนินกิจกรรม  
    (ขันนเตรียมการ) 
   ๒.๑ แจ้งราย้่ออผู้จบการศึกษาระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
    ๒.๒ แจ้งราย้่ออนักเรียนเรียนดีเื่ออรับเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษาระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖ 
    ๒.๓ แจ้งราย้่ออนักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๖ ทีอมีผลคะแนน 
การสอบ O-NET ผ่าน ๕๐ คะแนนเื่ออรับทุนการศึกษา 
    ๒.๔ ส่งหนังส่อเ้ิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
    ๒.๕ จัดเตรียมสถานทีอชนการจัดกิจกรรมเตรียมเกียรติบัตร
และประกาศนียบัตรทีอจะมอบแก่นักเรียน 
    (ขันนด าเนินกิจกรรม)  
    ๒.๖ ประุ้มผู้ปกครอง 
    ๒.๗ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี
ระดับ้ันนประถมศึกษา ปีทีอ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ๒.๘ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๖ ทีอมี
ผลคะแนนการสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ ๕๐ คะแนน  
และนักเรียนระดับ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

คณะครู 

๓.  สรุปผล/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางอนุสรา เื้รเจียรนัย 
นางสาวจุฬาทิืย์  ืลรู้ 

๕.   สถานที่ด าเนินการ/หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
๖.   งบประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท   
ที ่ กิจกรรม 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน    
๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

๒. สรุปผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 



 

 

๗.   การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. นักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๖ ทีอส าเร็จการศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน  ๑๔  คน 

๑. การสังเกต 
๒. การสอบถาม 

๑. แบบประเมินความ
ืึงือชจ 
 

 
 
๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.   นักเรียนทีอส าเร็จการศึกษา้ันนสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิชจชนความส าเร็จของตน 
๒.   นักเรียนมีขวัญและก าลังชจชนการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 
๓.   นักเรียนเป นตัวอย่างทีอดีชห้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
 
 

 

ลง้่ออ.............................................ผู้เสนอโครงการ        ลง้่ออ...........................................ผู้เห็น้อบ
โครงการ 
       (นางอนุสรา เื้รเจียรนัย)        (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย) 
       ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี           หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 

 

 

      ลง้่ออ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมืัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ออความ                                               
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    การบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๑  คุณภาืผู้เรียน 

มาตรฐานทีอ  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ ๑  ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
กลยุทธ์ทีอ  ๓  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น

ส าคัญ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย  
     นางสาวรังสินี  ร่มร่อน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 จากการทดสอบการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ืบว่า
นักเรียนส่วนชหญ่ยังมีผลการประเมินอยู่ระดับผ่าน ดังนันนทางโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จึงมีความจ าเป นต้อง
จัดท าโครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ออความขึนน  เื่ออส่งเสริมชห้นักเรียนได้รับการืัฒนา
อย่างเต็มศักยภาืและ  สนองเจตนารมณ์ของืระรา้บัญญัติการศึกษาแห่ง้าติต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เื่ออส่งเสริมสนับสนุนชห้นักเรียนทีอมีความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ออความ 

๒.  เื่ออืัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖   
 เชิงคุณภาพ 
  ๑.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ออความ    
อยู่ระดับดี  ร้อยละ ๘๐  
 ๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ได้รับการืัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ออความทุก
คน 
 

 

 

 

 

 



 

 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ืฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางอนุสรา เื้รเจียรนัย 
๒. แต่งตันงคณะท างาน มิถุนายน  ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ด าเนินการตามโครงการ   
-  กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ( ้ัอวโมงสอนเสริม ) 
   -  จัดท าเล่มแบบฝึกการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนส่ออความ 
-  กิจกรรมภาษาวันละค า 

ตลอดปี       
การศึกษา 

๒๕๖๓ 

คณะครู/นักเรียน 
 

คณะครู/นักเรียน 
    -  จัดท าเล่มบันทึกค า 
-  กิจกรรมอ่านข่าวยามเ้้า 

  
คระครู/นักเรียน 

๔.  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม เมษายน  ๒๕๖๔ นางอนุสรา เื้รเจียรนัย 
 นางสาวรังสินี  ร่มร่อน 

 

๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
๖. งบประมาณ  เงินอุดหนุน จ านวน ๕,๐๐๐.-บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ  รวม 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ชนการ

ด าเนินงาน 
๕,๐๐๐.- - - ๕,๐๐๐.- 

รวม ๕,๐๐๐.- - - ๕,๐๐๐.- 

 

๗. การติดตาม และประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีวัดและการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

๑ .นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ออความ อยู่ระดับดี 
 ร้อยละ ๘๐  
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้ านหาดทรายรี ได้ รับการ
ืัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ออความทุกคน 
 

ท าข้อสอบ/สังเกต 
 
 
ตรวจสอบบัญ้ีลงเวลา

เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบทดสอบ / แบบสังเกต 
 
 
แบบบันทึก/ สมุดนักเรียน/
ชบงาน 

 
 

 



 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑.  นักเรียนทีอมีความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ออความ 

๒.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนืัฒนาขึนน 
 
 
 
 
ลง้่ออ.............................................ผู้เสนอโครงการ      ลง้่ออ...........................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
       (นางอนุสรา เื้รเจียรนัย)         (นางสาวอาริตา  หนูแข) 
       ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี          หัวหน้างานบริหารวิ้าการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 

          ลง้่ออ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    ระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ  ๑  คุณภาืผู้เรียน 
     มาตรฐานทีอ  ๓  กระบวนการจัดการเรียนสอนทีอเน้นผู้เรียนเป น
ส าคัญ  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ  ๑  ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
     กลยุทธ์ทีอ ๓  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอนุสรา    เื้รเจียรนัย   
       นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
๑.     หลักการและเหตุผล 
 จากการทีอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันนื่นนฐาน มีนโยบายชห้สถานศึกษา  ชนสังกัดได้
ด าเนินงานระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียนอย่างเป นระบบ  เห็นเป นรูปธรรมและชห้มีคุณภาืมาตรฐานเื่ออ
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาืทางการศึกษา ท าชห้ทราบื่นนฐานของการด าเนินงานของโรงเรียนชนการ
ดูแล้่วยเหล่อนักเรียน  ข้อมูลทีอมีประโย้น์ต่อการด าเนินงานตามระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียน เืราะการ
ดูแล้่วยเหล่อนักเรียนมีความส าคัญต่อการืัฒนาคุณภาื้ีวิตของนักเรียนทุกคนชห้เติบโตอย่างมีคุณภาื
สามารถด ารง้ีวิตอย่างเป นสุขชนสังคม โรงเรียนบ้านหาดทรายรีจึงได้จัดท าโครงการระบบดูแล้่วยเหล่อ
นักเรียน 
 
๒.     วัตถุประสงค์ 

๑.  เื่ออชห้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาืของนักเรียนและเข้าชจนักเรียนเป นรายบุคคล 
๒.  เื่ออชห้นักเรียนได้รับการดูแล้่วยเหล่อและืัฒนาด้านสุขภาืกายสุขภาืจิตและสภาืแวดล้อม 
ทางสังคมอย่างทัอวถึง 
๓.  นักเรียนได้รับการส่งเสริม  ืัฒนา  ป้องกัน แก้ไขปัญหาทันงด้านการเรียนรู้และ ความสามารถ 
๔.  เื่ออชห้นักเรียนได้รับการดูแล้่วยเหล่อชนด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาื 
๕.  เื่ออชห้นักเรียนได้รู้จักตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ชนสังคมได้อย่างมีความสุข 
๖.  เื่ออชห้มีทักษะ้ีวิตและมีสัมืันธ์ภาืทีอดีกับเื่ออน กับครูและผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

๓.     เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีระดับก่อนประถม - ระดบัประถมศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูมีความสามารถชนการจัดระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียนชนด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาื 
๔.     วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นวางแผน 
๑.๑  ศึกษาสภาืปัญหาของนักเรียน. 
๑.๒  ประุ้มวางแผนคิดหาแนวทางชนการ 
ชนการแก้ปัญหา 
๑.๓  เสนอโครงการก าหนดกิจกรรม 
ด าเนินงาน และประุ้มมอบหมายงาน 
๑.๔   แต่งตันงคณะท างาน 
๒.  ขั้นด าเนินกิจกรรม 
๒.๑  กิจกรรมโฮมรูม 
๒.๒  ศึกษานักเรียนเป นรายบุคคล 
๒.๓  ระเบียนสะสม 
๒.๗   กิจกรรมเยีอยมบ้าน 
๒.๔  แบบประเมินืฤติกรรมนักเรียน SDQ  
       (ฉบับนักเรียนประเมิน) 
๒.๕  แบบประเมินืฤติกรรมนักเรียน SDQ  
       (ฉบับครูประเมิน) 
๒.๖  แบบประเมินืฤติกรรมนักเรียน SDQ  
       (ฉบับผู้ปกครองประเมิน)   
๒.๘   สรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
๒.๑๑  กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา  (ปัจจัยื่นนฐาน
นักเรียนยากจน ) 
๒.๑๒  แนะแนว/ชห้ค าปรึกษา 
๒.๑๔  บันทึกนิเทศติดตามระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียน 
๒.๑๕   บันทึกการส่งต่อ 
๒.๑๖   บันทึกติดต่อผู้ปกครอง 
๒.๑๗  สรุปผลการด าเนินงาน 

 
เมษายน  ๒๕๖๓ 
เมษายน  ๒๕๖๓ 

 
ืฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา 
เมษายน ๒๕๖๔ 
ตลอดปีการศึกษา 
เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
ครูประจ า้ันน 

คณะครู 
 

ครูอนุสรา , ครูสุภาวดี 
 

ผู้อ านวยการ 
 

ครูประจ า้ันน 
ครูประจ า้ันน 
ครูประจ า้ันน 
ครูประจ า้ันน 
ครูประจ า้ันน 

 
ครูประจ า้ันน 

 
ครูประจ า้ันน 

 
ครูประจ า้ันน 
ครูประจ า้ันน 

 
ครูประจ า้ันน 
ครูประจ า้ันน 
ครูประจ า้ันน 
ครูประจ า้ันน 

ครูอนุสรา , ครูสุภาวดี 
๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 



 

 

๖.  งบประมาณ  ๒,๐๐๐.-บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ เงินอ่ืน ๆ  รวม 
๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ชนการ

ด าเนินงาน 
๒,๐๐๐.- - - ๒,๐๐๐.- 

รวม ๒,๐๐๐.- - - ๒,๐๐๐.- 
 
๗.  การติดตาม และประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.  ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดและืัฒนา
ระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียนอย่างทัอวถึง 
๒.  ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการเยีอยมบ้าน
นักเรียนทุกคน 
๓.  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม แนะแนวทุกระดับ้ันน 
๔.  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม 
๕.  ร้อยละ ๑๐๐  โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรม  ตอบสนองความสนชจ และ
ส่งเสริมความความต้องการของนักเรียน 
๖.  ร้อยละ  ๑๐๐  โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมทีอดีงาม 
 

๑. จากการสังเกต
ืฤติกรรมของนักเรียน 
๒. สอบถามนักเรียน 
๓. เยีอยมบ้าน, เก็บข้อมูล
ส่วนบุคคล, 

๑. ๑. แบบเยีอยมบ้าน 
๒. ๒. แบบข้อมูลส่วนบุคคล 
๓. ๓. แบบสังเกตืฤติกรรม 
๔. ๔. แบบคัดกรองนักเรียน

รายบุคคล 
๕. ๕. แบบประเมิน SDQ 

๖. แบบสอบถามความืึงือชจ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูทุกคน และผู้ทีอเกีอยวข้อง เข้าชจหลักการด าเนินงานระบบดูแล้่วยเหล่อนักเรียน สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาื 
 ๒. ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมชนการส่งเสริม ืัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
เื่ออชห้นักเรียนได้ืัฒนาเต็มตามศักยภาื มีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ มีทักษะ้ีวิตทีอดี ชนการด ารง้ีวิต
อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
 
 
 
   (ลง้่ออ)...........................................ผู้เสนอโครงการ   (ลง้่ออ)...........................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
           (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย)                                  ( นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย )    
           ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                       หวัหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 

(ลง้่ออ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ชื่อโครงการ                 หาดทรายรีสะอาด  บรรยากาศดี  (โรงเรียนคุณธรรม สืฐ.) 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน                 งานบริหารทัอวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มาตรฐานทีอ  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียน
เป นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา               กลยุทธ์ทีอ  ๓  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเนน้ผู้เรียนเป น
ส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย   
     นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ                ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

************************************************************************************************* 

๑.  หลักการและเหตุผล  
ชนโลกยุคปัจจุบัน  มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉืาะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ส่งผล    ชห้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึนน  ผู้คนชนสังคมปัจจุบันจึงนึกถึงแต่ตนเอง  และด ารง้ีวิตแบบ
ตัวชครตัวมัน     เป นสังคมก้มหน้า ไม่สนชจคนรอบข้าง ท าชห้เกิดสังคมแบบเห็นแก่ตัว  แก่งแย่งแข่งขัน ขาด
นน าชจ  ขาดความเอ่นออาทรต่อกัน  ผู้คนอยู่ร่วมกันแบบขาดคุณธรรมจริยธรรมทีอดีต่อกัน  ซึองแต่ละอย่างล้วน
เป นปัญหา  ถ้าหากไม่ได้รับ         การปรับเปลีอยน  แก้ไข  เยียวยา ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวก็จะลุกลามขยาย
ออกไป จนกระทบต่อความเจริญและ      ความมัอนคงของประเทศ้าติอย่างแน่นอน 

หน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ายรับรู้และืยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉืาะภาครัฐ  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ชห้บรรเทาเบาบางลง  ซึองชนการด าเนินการต้องมีหลักยึดและมีแนวทาง
ปฏิบัติทีอจริงจังและยัองย่น  จึงมีการน้อมน าืระรา้กระแสรับสัองของืระบาทสมเด็จืระปรมินทรมหาภูมิ
ืลอดุลยเด้        ซึองืระรา้ทานชห้แก่คณะองคมนตรี ชนการจัดตันงกองทุนการศึกษา เม่ออปี ื.ศ.๒๕๕๕ 
ว่า “ชห้โรงเรียนสร้างคนดี     ชห้  บ้านเม่อง”  ซึองชนการสร้างคนดีนันน ต้องเริอมสร้างตันงแต่สถาบันครอบครัว  
โดยการสร้างสมา้ิกชหม่ชห้กับสังคมและต่อมาก็จะเป นสถาบันการศึกษาทีอจะสัองสอนอบรมชห้เด็ก ๆ เหล่านันน
เป นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เื่ออจะได้ร่วมืัฒนา้าติชห้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ชนการจัดการศึกษานันน  ส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาซึองมีอยู่ทุกจังหวัดทัอวประเทศ ชนฐานะ
ผู้รับผิด้อบด้านการศึกษา  ได้ด าเนินงานส่บสานืระรา้ปณิธาน  เดินตามรอยเบ่นองืระยุคลบาท  โดยได้
ด าเนินโครงการ โรงเรียนคุณธรรมขึนน  เื่ออชห้ เยาว้นทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  เป นคนดี  คนเก่ง  
และมีความสุข  เป นืลเม่องทีอมีคุณภาื  ภายชต้กรอบยุทธศาสตร์้าติทีอเกีอยวกับเร่อองคุณธรรม  เื่ออร่วม
ถวายเป นืระรา้กุศลแด่องค์ืระบาทสมเด็จืระปรมินทรมหาภูมิืลอดุลยเด้  รั้กาลทีอ ๙ 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  เป นโรงเรียนทีออยู่ชนสังกัดส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาประถมศึกษาุ้มืร
เขต ๑  จึงด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว และจัดท าโครงการหาดทรายรีสะอาด  บรรยากาศดี  
(โรงเรียนคุณธรรม สืฐ.)   
ซึองจะสามารถสร้างจิตส านึกชห้กับนักเรียน  รู้จักการรักษาความสะอาดสิองแวดล้อมภายชนและภายนอก
โรงเรียน 

 



 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
              ๑.  เื่ออชห้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิด้อบ 
              ๒.  เื่ออชห้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย 
              ๓.  เื่ออชห้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ 
 ๔.  เื่ออสร้างจิตส านึกชนการอนุรักษ์สิองแวดล้อมของท้องถิอนชห้กับนักเรียน 
 
๓.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
-  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
-  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรมจริยธรรม

ด้านความรับผิด้อบ  ความมีวินัย  และจิตสาธารณะ 
เชิงคุณภาพ  

    -  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  เป นผู้ทีอมีคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความรับผิด้อบ  ความมีวินัย  และจิตสาธารณะ 
   -  นักเรียนมีความภาคภูมิชจต่อตนเองทีอได้ท าความดี 
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 

 

ขันนตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิด้อบ 
๑.  เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ืฤษภาคม  ๒๕๖๓ นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย 
๒.  แต่งตันงคณะกรรมการด าเนินงาน  มิถุนายน  ๒๕๖๓ นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย 
๓.  ประุ้ม้ีนแจงคณะกรรมการด าเนินงาน   กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔.  ด าเนินการตามโครงการ  

“หาดทรายรีสะอาด  บรรยากาศดี” 
๔๑ โครงงานเขตสะอาด  ปราศจากขยะ 
๔.๒ โครงงานตาวิเศษเห็นนะ 
๔.๓ โครงงานขยะแลกแต้ม 
๔.๔ กิจกรรมชห้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
๔.๕ กิจกรรมคัดแยกขยะ 
๔.๖ กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชนโรงเรียนและุ้ม้น 
๔.๗ กิจกรรม Big Cleaning Day 

 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

คณะครู 

๕.  ติดตามประเมินผลการด าเนินการ เมษายน  ๒๕๖๔ นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย 
นางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า 

๖.  สรุป  รายงานผลการด าเนินการ เมษายน  ๒๕๖๔ นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย 
 
 

 



 

 

๕.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
     โรงเรียนบ้านหาดทรายรี , ุ้ม้น ต าบลหาดทรายรี , ศาลกรมหลวงุ้มืร , วัดเขตอุดมศักดิ์ ( วัดหาด
ทรายรี ) 
 
๖.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -  ส านักงานเขตื่นนทีอการศึกษาประถมศึกษาุ้มืร เขต ๑ 
 -  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 -  เทศบาลต าบลหาดทรายรี 
 -  โรงืยาบาลส่งเสริมสุขภาืต าบลหาดทรายรี 
 -  ผู้ปกครองนักเรียน 
 -  ุ้ม้นของ ต าบลหาดทรายรี 
 

๗.  งบประมาณ  ๔,๐๐๐  บาท 
  

ทีอ กิจกรรม / รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมืัฒนาฯ เงินอ่อนๆ  รวม 

๑ 
ค่าเอกสารและอุปกรณ์ชน  
การจัดกิจกรรม 

๔,๐๐๐.- - - ๔,๐๐๐.- 

รวม ๔,๐๐๐.- - - ๔,๐๐๐.- 
  
 
๘.  การติดตาม และประเมินผล 

 
 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียนมีความรับผิด้อบ 

สังเกตืฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตืฤติกรรม 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียนมีวินัย 

สังเกตืฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตืฤติกรรม 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียนมีจิตสาธารณะ 

สังเกตืฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตืฤติกรรม 

๔.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีจิตส านึก
ชนการอนุรักษ์ท้องถิอน 

สังเกตืฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตืฤติกรรม 

๔.  ร้อยละ ๙๐ ของผู้เกีอยวข้องมีความ
ืึงือชจ ชนการด าเนินงานตามโครงการ 

การประเมิน แบบประเมินความืึงือชจ 



 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีร้อยละ ๙๐  เป นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรับผิด้อบ  ความมีวินัย  มีจิตสาธารณะและจิตส านึกชนการอนุรักษ์สิองแวดล้อมของ
ท้องถิอน  
 

                         
   (ลง้่ออ).....................................ผู้เสนอโครงการ          (ลง้่ออ).......................................ผู้เห็น้อบโครงการ  
          (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย)                      (นางอนุสรา  เื้รเจียรนัย) 
          ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                        หัวหน้างานบริหารทัอวไปโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 

(ลง้่ออ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    เข้าค่ายวิ้าการ S.T.E.M 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    การบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๑  คุณภาืของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ  ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ทีอ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ์ทีอ  ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้น  
                ผู้เรียนเป นส าคญั                                                                  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอาริตา หนูแขและนางสายชจ ืรหมืิมาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ชนการเรียนการสอน ตามืระรา้บัญญัติการศึกษาแห่ง้าติ  ได้ก าหนดชห้ครูผู้สอนช้้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนชห้หลากหลาย เื่ออมุ่งเน้นชห้นักเรียนได้เกิดการืัฒนาทางด้านสติปัญญา ซึองงานวิ้าการ
ได้เล็งเห็นว่า การเข้าค่ายวิ้าการหร่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก็เป นอีกกระบวนการหนึองชนหลาย
กระบวนการเรียนรู้ทีอสามารถ้่วยชห้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากสถานทีอจริง เป นการช้้แหล่ง
การเรียนรู้ท้องถิอน ซึองจะ้่วยกระตุ้นชห้นักเรียนเกิดความกระต่อร่อร้น สนชจ และสร้างบรรยากาศของการ
เรียนรู้      นอกห้องเรียน และจะ้่วยส่งผลชห้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึนน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เื่ออชห้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ตามหลักสูตร  
    ๒. เื่ออชห้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
    ๓. เื่ออชห้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป นกลุ่ม แลกเปลีอยนความคิดเห็นเื่ออการเรียนรู้ระหว่างกัน  
    ๔. เื่ออชห้ผู้เรียนมีความคิดริเริอม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิชจ  
 ๕. ช้้ประโย้น์จากแหล่งเรียนรู้ภายชนและภายนอกสถานศึกษาเื่ออืัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  
 
 

 
 
 
 



 

 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
- นักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๖  จ านวน  ๙๐  คน 

 เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เรียนรู้ร่วมกันเป นกลุ่ม  แลกเปลีอยนความคิดเห็นเื่ออการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความคิดริเริอม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิชจ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ช้้ประโย้น์จากแหล่งเรียนรู้ภายชนและภายนอกสถานศึกษาเื่ออืัฒนาการ

เรียนรู้ 
 
๔. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ืฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวอาริตา หนูแข 
๒. แต่งตันงคณะกรรมการ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ 
๔. สรุปประเมินผล รายงานผล เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวอาริตา หนูแข 
 
๕. สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี   
 
๖. งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท 
  
ที ่ กิจกรรม / รายการ เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม

พัฒนาฯ  
เงินอ่ืนๆ รวม 

๑ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่ายวิทยาศาสตร์  ๔,๐๐๐   
๑๒,๐๐๐ บาท ๒   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่ายคณิตศาสตร์  ๓,๐๐๐  

๓ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่ายภาษาอังกฤษ  ๒,๕๐๐  
๔   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่ายภาษาไทย  ๒,๕๐๐  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๗.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันืึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. เรียนรู้ร่วมกันเป นกลุ่ม  
แลกเปลีอยนความคิดเห็น
เื่ออการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 
๓. มีความคิดริเริอม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิชจ 
๔. ช้้ประโย้น์จากแหล่งเรียนรู้
ภายชนและภายนอกสถานศึกษา
เื่ออืัฒนาการเรียนรู้ 

๑.  การสังเกต 
๒.  การสอบถาม 
๓.  การตรวจผลงาน 
 
 

๑. แบบสังเกตืฤติกรรม 
๒. แบบสอบถาม 
๓. ชบงาน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันืึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป นกลุ่ม  แลกเปลีอยนความคิดเห็นเื่ออการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓. ผู้เรียนมีความคิดริเริอม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิชจ 
๔. ผู้เรียนได้ช้้ประโย้น์จากแหล่งเรียนรู้ภายชนและภายนอกสถานศึกษาเื่ออืัฒนาการเรียนรู้ 

 
 
 
(ลง้่ออ)...........................................ผู้เสนอโครงการ       (ลง้่ออ)...........................................ผู้ เห็น้อบ
โครงการ 
            (นางสาวอาริตา หนูแข)                                      (นางสาวอาริตา หนูแข)    
           ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี        หัวหน้างานบริหารวิ้ าการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 

(ลง้่ออ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    ( นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    การนิเทศภายชนโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ทีอ ๒ ืัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอาริตา  หนูแข 
     นางสายชจ  ืรหมืิมาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจหลักทีอจ าเป นของสถานศึกษา  ค่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ชห้สามารถืัฒนาผู้เรียน   
ทุกด้านชห้เป นไปตามวัยและศักยภาื บุคลากรทีอส าคัญทีอจะปฏิบัติภารกิจนีนชห้บรรลุผลคร่อ ครูผู้สอน ซึองครู
แต่ละคนก็มีความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ชนการจัดการเรียนรู้ทีอแตกต่างกัน  ผู้บริหารต้องรวมืลังครู
ชห้สามารถด าเนินภารกิจชห้ประสบผลส าเร็จตามความต้องการของสถานศึกษา  ชนขณะเดียวกันจ าเป น
จะต้องเืิอมืูนความรู้และประสบการณ์ชนการท างานชห้กับครูทุกคนชนโรงเรียน เื่ออเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังชจ     ชห้ครูสามารถปรับปรุงืัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนชห้ดียิองขึนนอยู่เสมอ  ตรงกับความ
ต้องการของเด็ก ด้วยเทคนิควิธีทีอมีประสิทธิภาืยิองขึนน  เป นครูทีอได้้่ออว่า “ครูม่ออา้ีื”   การนิเทศทีอจัดขึนน
ชนโรงเรียน ด้วยความร่วมม่อของครูทุกคน  จึงเป นเคร่อองม่อส าคัญอย่างหนึองของการบริหารโรงเรียน   ไปสู่
ความส าเร็จ  และครูก็จะเกิดความมัอนชจ  มีก าลังชจ  มีความภาคภูมิชจทีอประสบผลส าเร็จชนการปฏิบัติงาน  
ท าชห้เกิด     การืัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ออง  และเกิดการืัฒนาทีอถาวร  ดังค ากล่าวทีอว่า “การจัดการทีอดี
เป นกุญแจส าคัญ  น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร  การนิเทศน าไปสู่การจัดการทีอด”ี 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เื่ออชห้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าชจ และสามารถปฎิบัติการนิเทศภายชนได้อย่างมี  
ประสิทธิภาื 

  ๒.   เื่ออส่งเสริมศักยภาืของครูชนการจัดการเรียนการสอน 
    ๓.   เื่ออืัฒนาครูชนการช้้กระบวนการนิเทศภายชนมาช้้ชนการืัฒนาตนและืัฒนางาน 
  ๔.   เื่ออเสริมสร้างขวัญ  ก าลังชจชห้ครู 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๓.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี จ านวน ๑๐ คน ได้รับการืัฒนาตน ืัฒนางานโดยช้้การนิเทศ
ภายชน 

 เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความรู้ ความเข้าชจเร่อองการนิเทศภายชนและสามารถช้้กระบวนการนิเทศภายชนมาช้้ชน

การืัฒนาตน ืัฒนางาน 
๒. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาื 
๓. ครูท างานเป นทีม มีความสัมืันธ์ทีอดีต่อกัน และมีขวัญก าลังชจทีอดีต่อกัน 

 
๔. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการเื่ออขออนุมัติ ื.ค.๒๕๖๓ นางสาวอาริตาฯ 
๒. แต่งตันงคณะท างาน ื.ค.๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ประุ้มผู้เกีอยวข้อง มิ.ย. ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. ศึกษาสภาืปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ มิ.ย .๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ 
๕. วางแผนการนิเทศ มิ.ย.๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ 
๖. ด าเนินการนิเทศภายชน 
       - กิจกรรมประุ้มก่อนเปิดภาคเรียน 
       - กิจกรรมการชห้ค าปรึกษาแนะน า 
       - กิจกรรมการอบรม 
       - กิจกรรมการประุ้มเ้ิงปฏิบัติการ 
       - กิจกรรมการสัมมนา 
       - กิจกรรมระดมความคิด 
       - กิจกรรมการศึกษาเอกสารทางวิ้าการ 
       - กิจกรรมการนิเทศเยีอยม้ันนเรียน 
       - กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
       - วิจัยชน้ันนเรียน 
       - กิจกรรมการสังเกตการสอน 
       - การจัดนิทรรศการ 

ื.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔  
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ 

๗.  ประเมินผล /สรุปผลการด าเนินงาน มี.ค.๖๒ นางสายชจฯ 
 
๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 

 

 



 

 

๖.  งบประมาณ  จ านวน  ๒,๐๐๐.-บาท  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ รวม 
๑ ค่าวัสดุจัดท าเอกสารนิเทศ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

รวม ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๗. การติดตาม และประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑. ร้อยละของจ านวนครูทีอมีความรู้ ความ

เข้าชจเร่อองกระบวนการนิเทศภายชนและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาื 

๒. ร้อยละของจ านวนครูทีอน ากระบวนการ
นิเทศภายชนมาช้้ชนการืัฒนาตนและ
ืัฒนางาน 

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เืิอมขึนน 

๑. การสังเกต 
๒. การสัมภาษณ์ 
๓. การทดสอบ  

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบทดสอบ 

 

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ครูทุกคนชนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาื 
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึนน 
 
 
(ลง้่ออ)………..………………………ผู้เสนอโครงการ  (ลง้่ออ)...............................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
        (นางสาวอาริตา  หนูแข)                  (นางสาวอาริตา  หนูแข)                                  
      ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                         หัวหน้างานบริหารวิ้าการ  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
    ลง้่ออ)………………………………….…..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

้่ออโครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขันนื่นนฐาน มาตรฐานทีอ ๑  คุณภาืของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานทีอ ๒   กระบวนการบริหารการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ  ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิด้อบโครงการ   นางสาวอาริตา  หนูแข 

นางสายชจ  ืรหมืิมาน 
หน่วยงานทีอรับผิด้อบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันนื่นนฐาน มุ่งืัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึองเป นก าลังของ้าติ
ชห้เป นมนุษย์ทีอมีความสมดุลทันงด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกชนความเป นืลเม่องไทยและเป นืล
โลก ยึดมัอนชนการปกครองตามระบอบประ้าธิปไตยอันมีืระมหากษัตริย์ทรงเป นประมุข มีความรู้และทักษะ
ื่นนฐาน รวมทันง      เจตคติ ทีอจ าเป นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอา้ีืและการศึกษาตลอด้ีวิตโดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป นส าคัญบนื่นนฐานความเ้่ออว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และืัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาื โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมเตรียมความืร้อมผู้เรียนเื่ออเข้าสอบระดับ้าติชห้ครอบคลุมความสามารถชนการเรียนรู้ทันง
ความรู้ ความจ า  ความเข้าชจ การน าไปช้้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า โดยดาวน์โหลดข้อสอบจาก
เว็บไซต์ส านักงานทดสอบแห่ง้าติมาฝึกทดสอบ และมีการจัดเก็บทะเบียนวัดผลประเมินผลการเรียน ซึองเป น
ข้อมูลหลักฐานของผู้เรียนไว้เื่อออ านวยความสะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ ทีอต้องการข้อมูลผลการศึกษา ผู้เรียนชน
สถานศึกษา และุ้ม้น หร่อหน่วยงานอ่อน ๆ ทีอเกีอยวข้อง 

โรงเรียนต้องวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET, N.T, LAS และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ืร้อมระดม
ความคิดจากบุคลากรของโรงเรียนและผู้ทีอมีส่วนเกีอยวข้องเื่ออหาแนวทางและวิธีการทีอจะท าชห้ผล O-NET, 
N.T, LAS และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึนน  ดังนันน โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จึงได้วางแผนหา
แนวทางและด าเนินการเื่ออยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชนปีต่อไปชห้สูงขึนน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑.  เื่ออยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET, N.T, LAS) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี           

ชนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชห้สูงขึนนกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๒.  เื่ออยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรีทุกระดับ้ันน ชนปี

การศึกษา ๒๕๖๓ ชห้สูงขึนน  
๓.  เื่ออสนองมาตรฐานการศึกษา  ด้านคุณภาืของผู้เรียน, กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีอเน้นผู้เรียนเป นส าคัญ  
๔.  เื่ออชห้การด าเนินงานจัดท างานทะเบียน  งานวัดผลและประเมินผล  ของนักเรียนเป นไปตาม

ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
๕.  เื่ออบริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนชนสถานศึกษา และุ้ม้น หร่อหน่วยงานอ่อน 

๓.เป้าหมาย 
   เ้ิงปริมาณ 

   ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี   ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๖ ทุกคน มีผลการสอบ O-NET สูงขึนน  
   ๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๓  มีผลการสอบ N.T  สูงขึนน 
 ๓. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๒, ๔ และ ๕ มีผลการสอบ LAS สูงขึนน

  
   ๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑- ๖ ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชนระดับโรงเรียนสูงขึนน 
๕. สถานศึกษามีการด าเนินงานจัดท างานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ของนักเรียนทุกคน 

เป นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
๖. สถานศึกษามีการบริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนทุกคน ชนสถานศึกษา และุ้ม้น หร่อ

หน่วยงานอ่อน 
         เ้ิงคุณภาื 

   ๑. นักเรียนมีผลกรทดสอบ O-NET, N.T, LAS ทีอืัฒนาขึนน มีทักษะและเจตคติทีอดีชนการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.  สถานศึกษามีการด าเนินงานด้านงานทะเบียน วัดผลประเมินผล เป นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. สถานศึกษามีการบริการข้อมูลผลการเรียนอย่างมีคุณภาื 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔.ขันนตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิด้อบ 
๑. ประุ้มคณะด าเนินงาน กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอาริตา หนูแข 
๒. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET, N.T, 
LAS ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ ครูผู้สอน 

๓.  น าตัว้ีนวัดทีอต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
วิเคราะห์สร้างนวัตกรรม เื่ออปรับวิธีเรียน
ของนักเรียน เปลีอยนวิธีสอนของครูชห้
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 

สิงหาคม ๒๕๖๓ ครูผู้สอน 

๔.  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
 

๔.ขันนตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิด้อบ 
๕.  จัดสอบ Pre O-NET, Pre N.T ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม 

๒๕๖๔ 
ครูผู้สอน 

๖.  กิจกรรมติวเข้ม ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม 
๒๕๖๔ 

ครูผู้สอน 

๗.  กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตลอดปีการศึกษา ครูประจ า้ันน 
๘.  กิจกรรมชน้ันนเรียน 
    - กิจกรรมคิดก่อนเรียน อ่าน เขียนก่อนเลิก  
      คิด (  คิดเลขเร็ว ) 
      อ่าน ( อ่านนิทาน ) 
      เขียน (เขียนค าตามค าบอก ) 

- กิจกรรมท่องสูตรคูณ  บทอาขยาน กิจกรรมฝึก
ทักษะการคิด วิเคราะห์ เขียน 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 

๙.  จัดซ่นอ ส่ออ วัสดุฝึก สอน สอบ เมษายน ๒๕๖๔ ครูประจ า้ันน/ประจ าวิ้า 
๑๐.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยช้้แนวคิด Brain- 
based  Learning (BBL) 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 

๑๑.   สรุป รายงานผลการด าเนินงาน   มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวอาริตา หนูแข 
๕.  สถานทีอด าเนินการ/หน่วยงานทีอเกีอยวข้อง 

 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 

 

 



 

 

๖.  งบประมาณ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ทีอ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมฯ รวม 
๑ 
 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ (ค่าวัสดุ)  
 

๑๐,๐๐๐.-  - ๑๐,๐๐๐.- 
 

รวม ๑๐,๐๐๐.- - ๑๐,๐๐๐.- 

๗.  การติดตามและการประเมินผล 

๘.  ผลทีอคาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๓ มีผลสอบ N.T สูงขึนน นักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๖ มีผลสอบ 

O-NET สูงขึนน  และนักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๒, ๔, ๕ มีผลการสอบ LAS สูงขึนน  
๒. นักเรียน้ันนประถมศึกษาปีทีอ ๑- ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสูงขึนน 
๓. สถานศกึษามีการด าเนินการ ชนส่วนของงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผลของนักเรียนเป นไป

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. สถานศึกษามีการบริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนชนสถานศึกษา ุ้ม้น หร่อหน่วยงานอ่อน 

 
(ลง้่ออ)………..………………………ผู้เสนอโครงการ   (ลง้่ออ)...............................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
         (นางสาวอาริตา หนูแข)                      (นางสาวอาริตา หนูแข)                                  
    ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                              หัวหน้างานบริหารวิ้าการ  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
    (ลง้่ออ)………………………………….…..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 

ตัวบ่ง้ีนความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่อองม่อทีอช้้วัดและประเมินผล 
๑.ผลการทดสอบ O-NET, N.T, LAS  ช้้ ก า ร วั ด ผ ล ป ระ เมิ น ผ ล จ าก 

หน่วยงานทีอเกีอยวข้อง 
แบบทดสอบ 

๒ .นั ก เรียน้ัน น ป ระถมศึ กษ าปี ทีอ  ๑ -๖            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนปีการศึกษา 
๒๕๖๓ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ช้้การวัดผลประเมินผลจากทุก  
กลุ่มสาระ 

เคร่อองม่อวัดผลจากทุกกลุ่มสาระ 

๓. การด าเนินงานด้านงานทะเบียน และ
งานวัดผลประเมินผล  

การตรวจสอบเอกสาร - เอกสารงานทะเบียน  
- เอกสารการวัดผลประเมินผล 

๔. การบริการข้อมูลผลการเรียน การสอบถาม ผู้รับบริการ 
   



 

 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมความเป นเลิศทางวิ้าการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ออง 
แผนงาน    งานบริหารวิ้าการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานทีอ ๑  คุณภาืของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานทีอ ๒   กระบวนการบริหารการจัดการ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ทีอ  ๑ ืัฒนาคุณภาืผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ้าการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะทีอืึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอาริตา หนูแขและนางสายชจ ืรหมืิมาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ืระรา้บัญญัติการศึกษาแห่ง้าติ  ื.ศ. ๒๕๔๒ และทีอแก้ไขเืิอมเติม  มาตรา ๔  แนวทางการจัด
การศึกษา ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญทีอสุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และ
ืัฒนาตนเองได้ ดังนันนกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมชห้ผู้เรียน ได้ืัฒนาตามธรรม้าติและเต็มตาม
ศักยภาื  จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว  ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป นเลิศทางวิ้าการ  
เื่ออชห้นักเรียนเกิดทักษะด้านวิ้าการ   ตามความสนชจและความถนัดของนักเรียน 
           โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จึงจัดชห้มีโครงการส่งเสริมความเป นเลิศทางวิ้าการขึนน  เื่ออจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมชห้นักเรียนืัฒนาตนเองตามธรรม้าติ  เต็มศักยภาืเหมาะสมกับสติปัญญาและ
ความสามารถของนักเรียน   เื่ออืัฒนาด้านทักษะืิสัย  ืุทธิืิสัย  จิตืิสัย  โดยจัดกิจกรรมเสริม
นอกเหน่อจากการเรียน      การสอนชน้ันนเรียน  เื่ออส่งเสริมสนับสนุนชห้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
เจตนารมณ์ของืระรา้บัญญัติการศึกษาแห่ง้าติต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เื่ออส่งเสริมสนับสนุนชห้นักเรียนทีอมีความสามารถด้านวิ้าการ ได้รับการืัฒนาเต็มศักยภาื 

๒.  เื่ออืัฒนาศักยภาืของนักเรียนด้านวิ้าการได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิ้าการทีอ
หน่วยงานต่างๆจัดขึนน 

๓.  เื่ออืัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ             
   นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จ านวน  ๑๑๐ คน  
 เชิงคุณภาพ            
 ๑.  นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิ้าการทีอหน่วยงานต่างๆจัดขึนน  
  ๒.  นักเรียนร้อยละ  ๒๐  ได้รับรางวัลชนระดับเขตื่นนทีอ ระดับภาคและระดับประเทศ  

 
 



 

 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์นักเรียนเป นรายบุคคล 

ื.ค. ๖๓ – มี.ค ๖๔ 

ครูผู้สอน 
๒. จัดท าข้อมูลความถนัดความสนชจของนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมตามความถนัด ความสนชจ
ของนักเรียน  
๔. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิ้าการ
ชนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขันทีอ
หน่วยงานต่างๆ  จัดขึนน 
๖. สรุปผลการด าเนินงาน นางสาวอาริตาฯ 

 

๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

๖. งบประมาณ จ านวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)   

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมฯ รวม 

๑ 
๒ 
๓ 

ค่าวัสดุชนการแข่งขัน 
ค่าเบีนยเลีนยงนักเรียน 
ค่าืาหนะ 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

 
๕,๐๐๐.- 

๑๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 

รวม ๑๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- 

๗. การติดตาม และประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีวัดและการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

๑ .  นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิ้าการทีอหน่วยงานต่างๆจัดขึนน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๒๐ ได้รับรางวัลการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิ้าการทีอหน่วยงาน
ต่างๆจัดขึนน   
๓ . นักเรียนร้อยละ  ๘๐   ืัฒนาตนเองและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึนน 

๑.  การเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.การเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน 
๓. การทดสอบ 

๑.  สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.  รางวัล/ เกียรติบัตรทีอ
นักเรียนได้รับ 
๓.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
 

 
 
 



 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักเรียนได้ืัฒนาตนเองเต็มศักยภาื 
๒.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาื  เป นทีอยอมรับของุ้ม้น 

 
 
 
(ลง้่ออ )………..………………………ผู้เสนอโครงการ  (ลง้่ออ)...............................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
        (นางสาวอาริตา  หนูแข)                  (นางสาวอาริตา  หนูแข)                                  
      ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                          หวัหน้างานบริหารวิ้าการ  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
    (ลง้่ออ)………………………………….…..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    หลักสูตรสาระท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน    การบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  
                ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอาริตา  หนูแขและนางสายใจ  พรหมพิมาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ จัดให้หลักสูตรสถานศึกษาและต้องมี
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าสาระการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น (หลักสูตรท้องถิ่น) ไว้
ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น และผู้เรียนจะได้เรียนรู้กับ
ท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรมของท้องถิ่น มีความภูมิใจในถิ่นก าเนิดของตนเอง 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 ๒.  เพื่อใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๓.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการ
ประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ จ านวน  ๔๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และร่วมกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อยเพื่อน าเสนอสถานที่
ส าคัญต่าง ๆในท้องถิ่นของตน 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และร่วมกิจกรรม ท าผ้าบาติก ในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ของตน 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และร่วมกิจกรรม การท าขนมพบรัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ส าคัญในท้องถิ่นของตน 

 
๔ วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวอาริตา หนูแข 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ประชุมชี้แจงโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอาริตา หนูแข 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
    ๔.๑  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
    ๔.๒  กิจกรรมผ้าบาติก 
    ๔.๓ กิจกรรมขนมพบรัก 

 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
นางสาวรังสินี   รมรื่น 

นางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า 
นางสาววรรณลิษา  ลือชัย 

๕. ติดตามประเมินผล รายงานผล เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวอาริตา หนูแข 
 
๕.  สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - โรงเรียนบ้านหาดทรายรี, รา้นผ้าบาติก, ท่าเรือลมพระยา, ศาลกรมหลวงชุมพร 
 
๖. งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม / รายการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม

พัฒนาฯ  
เงินอ่ืนๆ รวม 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๘,๐๐๐.- - - ๘,๐๐๐.- 
๒ ค่าตอบแทนวิทยากร ๒,๐๐๐.- - - ๒,๐๐๐.- 

รวม ๑๐,๐๐๐.- - - ๑๐,๐๐๐.- 
  
 
 

 
 
 



 

 

๗.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

    ๑. นักเรียนมีความรู้และร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อยเพื่อน าเสนอ
สถานที่ส าคัญต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตน 
     ๒. นักเรียนมีความรู้และร่วมกิจกรรม 
ท าผ้าบาติกในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ของตน 
    ๓. นักเรียนมีความรู้และร่วมกิจกรรม 
การท าขนมพบรัก ซึ่ งเป็นผลิตภัณฑ์
ส าคัญในท้องถิ่นของตน 

๑. การสังเกต 
๒. การประเมินผลงาน  
๓. ประเมินความพึงพอใจ 

๑. แบบสังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. ชิ้นงาน/ผลงาน ของนักเรียน 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  โรงเรียนมีหลักสูตรสาระท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒. นักเรียนมีความรู้และร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อยเพื่อน าเสนอสถานที่ส าคัญต่าง ๆ 

ในท้องถิ่นของตน 
๓. นักเรียนมีความรู้และร่วมกิจกรรม ท าผ้าบาติกในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของตน 
๔. นักเรียนมีความรู้และร่วมกิจกรรม การท าขนมพบรัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส าคัญในท้องถิ่นของ
ตน 
 

 
 
(ลง้่ออ)...........................................ผู้เสนอโครงการ      (ลง้่ออ)...........................................ผู้เห็น้อบโครงการ 
          (นางสาวอาริตา หนูแข)                                       (นางสาวอาริตา หนูแข)  
        ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี                               หัวหน้างานบริหารวิ้าการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 

(ลง้่ออ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 


