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สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนบานชุมแสง 

 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

ช่ือโรงเรียน    โรงเรียนบานชุมแสง  ต้ังอยูเลขท่ี  003 หมูท่ี  1  ตําบลชุมแสง   

อําเภอวังจันทร  จังหวัดระยอง   

 คําขวัญของโรงเรียน     ชุมแสง  รวมแรงพัฒนา  เนนการศึกษา  เสริมวิชาการ 

 สีประจําโรงเรียน สีสม - น้ําเงิน 

 ตนไมประจําโรงเรียน ตนชุมแสง 

 ปรัชญาโรงเรียน  คุณธรรมนําความรู  

 คติธรรม   ศีล  สมาธิ  ปญญา  คือ วิถีแหงความสําเร็จ 

 อักษรยอ  ช.ส. 

 ผูบริหารโรงเรียน ดร.ปรานอม  บํารุง  

ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ประวัติความเปนมา 

 โรงเรียนบานชุมแสง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยูเลขท่ี 003 หมูท่ี  1   

ตําบลชุมแสง  อําเภอวังจันทร กอต้ังเมื่อ ป พ.ศ. 2517  โดย นายพยุงศักด์ิ  ยืนหยัดชัย  อดีตกํานัน

ตําบลชุมแสง  บริจาคท่ีดิน จํานวน 19 ไร 2 งาน 59 ตารางวา เปดทําการสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี  

1 - 4  ในปการศึกษา  2514  โดยเปนสาขาของโรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม  ปการศึกษา 2519 ไดขอ

เปดทําการสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และปการศึกษา 2521 ขยายภาคบังคับและไดยกฐานะเปน

เอกเทศ ช่ือโรงเรียนบานชุมแสง ปการศึกษา 2529  เปดช้ันอนุบาลตามโครงการอนุบาลชนบท   



 

 

 ปจจุบันจัดการศึกษาท้ังระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จัดหองเรียน 

จํานวน  20  หอง  มีนักเรียน  617  คน ขาราชการครู  29 คน เจาหนาท่ีธุรการ  1 คน 

ลูกจางประจํา  ตําแหนงชางไม  1 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 คน ครูภาวะวิกฤติ 1 คน 

ภารกิจการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนบานชุมแสง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง  เขต  2  มีภารกิจ                

ในการจัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ 

 

 

 

1.  ระดับกอนประถมศึกษา    

 เพื่อใหนักเรียนในวัยนีไ้ดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  

เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพรอมในการเขาเรียนระดับประถมศึกษาอยาง

เสมอภาคเทาเทียมกัน 

2.  ระดับประถมศึกษา   

 เพื่อใหนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ไดเรียนจนจบหลักสูตร  มีความรู   

ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 โดยดําเนินการตามโครงสรางและระบบการบริหารจัดการศึกษาแหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ยึดหลัก “การบริหารแบบมีสวนรวม”  อันจะ     

สงผลใหโรงเรียนบานชุมแสง   เปนองคกรท่ีมีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

ความคลองตัว และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม  มีการวัดผลสําเร็จของงาน           

ไดอยางเปนรูปธรรม สามารถตรวจสอบได ทําใหผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนท่ัวไป

ไดรับบริการท่ีดี  มีคุณภาพเปนท่ีเช่ือถือและศรัทธาของประชาชน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 และตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  โดย

กําหนดใหจัดบริการการศึกษาใหท่ัวถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีเขตบริการท่ีรับผิดชอบ  ไดแก 



 

 

 บานชุมแสง   หมูท่ี 1  ในเขตเทศบาลตําบลชุมแสง  อําเภอวังจันทร  จังหวัดระยอง 

 บานสันติสุข  หมูท่ี 2  ตําบลชุมแสง  อําเภอวังจันทร  จังหวัดระยอง 

 สภาพภูมิประเทศ  เปนชุมชนขนาดใหญ  อยูตรงขามโรงพยาบาลวังจันทร  สภาพพื้นท่ี                

เปนท่ีราบ ประชากรในพื้นท่ีสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจาง  

 การคมนาคม    มีถนนสายชุมแสง – หนองมวง  ตัดผาน   

 อาชีพของประชากร 

  ทําสวนยางพารา/ทําไร รอยละ 60 

  รับจาง   รอยละ 30 

  คาขาย   รอยละ 8 

  อื่น ๆ   รอยละ 3 

 รายไดของประชากร    ประมาณ  35,000.- บาท/คน/ป 

 หนวยงานในหมูบาน 

  โรงเรียนประถมศึกษา  1  แหง 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหง 

  โรงพยาบาล   1  แหง 

  วัด    1  แหง 

  หองสมุดประชาชน  1  แหง 

  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 1  แหง 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  1  แหง 



 

 

  ธนาคาร    2  แหง 

  ท่ีทําการไปรษณีย  1  แหง 

  การไฟฟา   1  แหง 

ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  

1.  แบบสรุปจํานวนนักเรียนและการจัดช้ันเรียน 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียนและการจัดช้ันเรียน 

ชาย หญิง รวม จํานวนหอง 

อนุบาลปท่ี  2 26 20 46 2 

อนุบาลปท่ี  3 40 32 72 3 

รวมระดับกอนประถม 66 52 118 5 

ประถมศึกษาปท่ี  1 41 37 78 3 

ประถมศึกษาปท่ี  2 42 40 82 2 

ประถมศึกษาปท่ี  3 37 24 67 2 

ประถมศึกษาปท่ี  4 39 39 78 2 

ประถมศึกษาปท่ี  5 48 57 105 3 

ประถมศึกษาปท่ี  6 38 57 95 3 

รวมระดับประถมศึกษา 245 254 499 15 

รวมท้ังสิ้น 311 306 617 20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  สรุปขอมูลจํานวนขาราชการครูและลูกจางประจําในสถานศึกษา 

ตําแหนง / วิทยฐานะ 

วุฒิทางการศึกษา / เพศ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ตํ่ากวา

ปริญญาตรี 
รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ผอ.รร.ชํานาญการพิเศษ - 1 - - - - - - - 1 

ครูชํานาญการพิเศษ - - - 4 2 5 - - 2 9 

ครูชํานาญการ - - - 8 - 3 - - - 11 



 

 

ครู คศ.1 - - - - - 5 - - - 5 

ครูผูชวย - - - - - 1 - - - 1 

เจาหนาท่ีธุรการ - - - - 1 - - - 1 - 

พี่เล้ียงเด็กพิการ - - - - - 1 - - - 1 

ลูกจางประจํา(ชางไม) - - - - - - 1 - 1 - 

ครูภาวะวิกฤติ - - - - - 1 - - - 1 

รวมท้ังสิ้น - 1 - 12 3 16 1 - 3 30 

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2561 – 2562 

ของนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 

สาระ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ป 2561 ป 2562 ป 2561 ป 2562 ป 2561 ป 2562 

ภาษาไทย 83.03 77.11 89.39 95.00 78.43 76.00 

คณิตศาสตร 86.15 84.34 83.33 85.00 81.19 77.33 

วิทยาศาสตร 98.46 93.98 77.27 98.33 75.25 92.00 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

 

95.35 97.59 98.48 93.33 96.04 88.00 

ประวัติศาสตร 92.31 93.98 100.00 96.67 97.03 90.67 

หนาท่ีพลเมือง 96.92 89.88 95.45 90.00 97.37 90.63 

สุขศึกษาและพละศึกษา 98.46 98.80 100.00 100.00 84.16 100.00 

ศิลปะ 100.00 100.00 100.00 100.00 98.02 97.33 

การงานพื้นฐานอาชีพ 100.00 97.57 100.00 100.00 96.04 97.99 

ภาษาอังกฤษ 76.92 85.54 75.76 93.33 90.10 93.33 



 

 

เฉล่ียทุกกลุมสาระ 92.76 91.88 91.96 95.17 89.36 90.33 

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2561 – 2562 

ของนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 

สาระ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ป 2561 ป 2562 ป 2561 ป 2562 ป 2561 ป 2562 

ภาษาไทย 82.65 84.31 87.60 88.30 89.13 82.35 

คณิตศาสตร 85.71 76.47 76.47 73.40 76.09 74.12 

วิทยาศาสตร 77.55 100.00 87.06 91.49 90.22 80.00 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

 

98.98 90.02 96.47 85.11 83.70 83.53 

ประวัติศาสตร 77.55 85.29 98.81 97.87 85.87 87.06 

หนาท่ีพลเมือง 100.00 90.88 97.67 89.93 97.83 89.93 

สุขศึกษาและพละศึกษา 90.82 100.00 98.81 100.00 95.65 100.00 

ศิลปะ 100.00 100.00 98.91 100.00 100.00 100.00 

การงานพื้นฐานอาชีพ 98.98 100.00 98.81 100.00 100.00 100.00 

ภาษาอังกฤษ 94.94 99.02 78.57 78.72 80.43 70.59 

เฉล่ียทุกกลุมสาระ 90.71 92.60 91.91 90,49 89.89 86.76 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉล่ียรอยละ ระดับ สพฐ. 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ความสามารถดานภาษา 68.26 47.73 

ความสามารถดานคํานวณ 52.04 44.77 



 

 

ความสามารถดานเหตุผล 57.26 - 

เฉล่ียความสามารถทุกดาน 59.19 46.25 

ตารางผลการประเมินคุณภาพนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉล่ียรอยละ ระดับ สพฐ. 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 61.59 53.04 

คณิตศาสตร 39.23 36.42 

วิทยาศาสตร 41.82 41.22 

ภาษาอังกฤษ 44.05 35.98 

เฉล่ียทุกกลุมสาระ 46.67 41.61 

ผลงานดีเดน 

 บุคลากรครู 

1.  รางวัลการประกวดหนังสือนิทาน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 

2.  รางวัลครูผูสอนดีเดน ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2  กลุมสาระ                  

การเรียนรูปฐมวัย   

3.  รางวัลขาราชการครูดีเดน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประจําป  2553  จากคุรุสภา 

4.  รางวัลครูดีในดวงใจ  “เนื่องในงานวันครู  ประจําป  2553  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.  ครูผูฝกซอมนักเรียนในการแขงขันสวนถาดช้ืน  ระดับชวงช้ันท่ี 2  ณ  โรงเรียนแกลง 

“วิทยสถาวร” 

6.  ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การแขงขันการผูกเงื่อนและสาธิตการเก็บ

เชือก (ชวงช้ันท่ี 1) 



 

 

7.  ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก  ตัด  ปะ  ระดับอนุบาล 

8.  ครูผูฝกซอมนักเรียน กิจกรรมคัดลายมือ  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

9.  ครูผูฝกซอมนักเรียน กิจกรรมคัดลายมือ  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

10. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมนิทานคุณธรรม  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

11. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

12. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมคัดลายมือ  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

13. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

14. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการแขงขันวอลเลยบอล  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

15. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย 

16.  ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการแขงขันผลงานสรางสรรคคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม  GSP 

17. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการแขงขันไหวครูมวยไทย  ระดับชวงช้ันท่ี 2  

18. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

19. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมรวมพลังศิลปสรางสรรค  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

20. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมประดิษฐเครื่องบินกระดาษพับ  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

21. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมประดิษฐของใช  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

22. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบช้ืน  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

23. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบช้ืน  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

24. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการแขงขันรองเพลงลูกทุงชาย  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

25. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมสวดมนตทํานองสรภัญญะ  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

26. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการแขงขันรวมพลังศิลปสรางสรรค  ระดับชวงช้ันท่ี 1 



 

 

27. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว  ระดับชวงช้ันท่ี 1  

28. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

29. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมตอบปญหาดานสุขภาพ  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

30. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมความเปนเลิศทางสังคม  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

31. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมนักอานขาวรุนเยาว  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

32. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมทองอาขยาน  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

 33. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมทองอาขยาน  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

34. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรม  Crossword  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

35. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรม  Impromptu  Speech  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

36. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรม  Multi  Skill  Competition  ระดับชวงช้ันท่ี 2 

37. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรม  Spelling  Bee  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

38. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรม  Impromptu  Speech  ระดับชวงช้ันท่ี 1 

39. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมเลานิทานประกอบส่ือ  ระดับอนุบาล 

40. ครูผูฝกซอมนักเรียนกิจกรรมการปนดินน้ํามัน  ระดับอนุบาล 

41. รางวัลขาราชการครูดีเดน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ประจําป  2554  จากคุรุสภา 

42. รางวัลขาราชการครูดีเดน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จากคุรุสภา 

43. รางวัลขาราชการครูดีเดน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จากคุรุสภา 

          44. รางวัลขาราชการครูดีเดน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จากคุรุสภา 



 

 

45. รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

          46. รางวัลท่ี 2 การประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพวิชาการและผลงานโรงเรียนในฝน 

 47. รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการโรงเรียนในฝน ป 60 

ระดับภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 

 48. เขารวมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการโรงเรียนในฝน ป 60 ระดับภาค               

รอบสุดทาย 

 49. รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ โครงการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  

 50. ครูผูมีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียน o-net วิทยาศาสตร สูงกวาประเทศ 

 51. ครูผูมีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียน o-net  ภาษาอังกฤษ สูงกวาประเทศ 

52. ครูผูมีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียน o-net คณิตศาสตร สูงกวาประเทศ                          

สูงกวารอยละ 50 

53. ครูผูมีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียน o-net สังคมศึกษา สูงกวาประเทศ  

สูงกวารอยละ 50 

 

54. ครูผูมีความมุงมั่นในการพัฒนานักเรียน NT ดานคํานวณ  สูงกวาประเทศ 

55. เหรียญเงิน การประกวดส่ือ/นวัตกรรม สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

56. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ป.1-3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  

57. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ป. 4-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 



 

 

58.  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรม

คอมพิวเติรกราฟก ระดับช้ัน ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562 

59. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ 

(Presentation) ระดับช้ัน ป.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562  

60. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) 

ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

61. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

62. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน 

ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

63. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน 

ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

64. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก ระดับช้ัน 

ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

65. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันเรียงรอยถอยความ(การเขียน

เรียงความ) ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 

66. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนส่ี  

ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

67. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ 

ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 



 

 

68. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

69. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับช้ัน ป.1-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

70. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน  

ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

71. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน  

ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

72. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

73. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันการใชเข็มทิศ การคาดคะเน

และการสะกดรอย ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562 

74. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 

Speech) ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 

75. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) 

ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

76. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 

Speech) ระดับช้ัน ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 



 

 

77. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภท

นักเรียนทีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

78. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภท

นักเรียนทีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

79. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันซูโดกุ ระดับช้ัน ป.1-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

80. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันเวทคณิต ระดับช้ัน ป.1-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

นักเรียน 

1. เหรียญทอง  ในการแขงขันทองบทอาขยาน  ระดับชวงช้ันท่ี 2  ในงานศิลปหัตถกรรม 

วิชาการภาคกลางภาคตะวันออก  

 2. เหรียญทอง  กิจกรรม  Spelling  Bee  ระดับชวงช้ันท่ี 1 การแขงขันมหกรรม 

วิชาการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

          3. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวันสุนทรภู ในงานวันสุนทรภู 

          4. รางวัลท่ี 1 การประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพวิชาการและผลงานโรงเรียนในฝน 

5. เหรียญทอง  ประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ป.1-3  ในงานศิลปหัตถกรรม 

วิชาการภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66 

6. เหรียญทอง  การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ป.4-6  ในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ

ภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66 

7. เหรียญทอง  การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรม 



 

 

วิชาการภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66 

8. เหรียญเงิน  การแขงขันเรียงรอยถอยความ  ระดับช้ัน ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรม 

วิชาการภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66 

9. เขารวม  การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรม 

วิชาการภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 

 10. รางวัลท่ี 1  ระดับช้ัน ป.1-3 การประกวดแขงขันทักษะภาษาไทย  ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมวาดภาพ ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 12. เหรียญทอง การอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 13. เหรียญทอง การอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 14. รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมสรางสรรควรรณคดีไทย ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 15. เหรียญทองแดง ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 16. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 17. รองชนะเลิศอันดับ 2 รองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ป.1-6 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 



 

 

 18. เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุนใหมกลอน 4 ป.4-6  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 19. ชนะเลิศ เรียงรอยถอยความ ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

 20. เหรียญเงิน คัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 21. เหรียญเงิน ประติมากรรม ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

 22. เหรียญเงิน ประติมากรรม ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

 23. เหรียญเงิน คัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 24. เหรียญทองแดง การสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ใน

งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 25. เหรียญทองแดง การสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ใน

งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66  

 26. เหรียญทอง วาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ใน

งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 27. ชนะเลิศ การวาดภาพระบายสี ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

 28. เหรียญทอง การวาดภาพระบายสี ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 



 

 

 29. รองชนะเลิศอันดับ 2 ศิลปสรางสรรค ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 30. เหรียญเงินศิลปสรางสรรค ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

 31. เหรียญทองประกวดมารยาทไทย ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

 32. ชนะเลิศ ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

  33. รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงาน

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 34. เหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

 35. เหรียญเงินเพลงคุณธรรม ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ 

ครั้งท่ี 66 

 36. รองชนะเลิศอันดับ 2 แขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.1-3 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 66 

 37. เหรียญเงิน หนังสือเลมเล็ก ป.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 66 

 38. รางวัลท่ี 1 กิจกรรมอานเอาเรื่อง ป.1-3 กิจกรรมรักษภาษาไทย 

 39. รางวัลท่ี 2 กิจกรรมเขียนเรียงความ ป.4-6 กิจกรรมรักษภาษาไทย 

 40. รางวัลท่ี 2 กิจกรรมแตงกลอนส่ี ป.4-6 กิจกรรมรักษภาษาไทย 



 

 

 41. รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพระบายสี สําหรับเด็กพิเศษ ในงานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งท่ี 68 

42. รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  

43. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

44.  รางวัลเหรียญทอง การแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเติรกราฟก 

ระดับช้ัน ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

45. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ระดับช้ัน ป.4 - 

6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  

46. รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับช้ัน ป.1-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

47. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ป.4-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

48. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ป.1-3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

49. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ป.4-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

50. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก ระดับช้ัน ป.4-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

51. รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันเรียงรอยถอยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ป.

4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 



 

 

52. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนส่ี  ระดับช้ัน ป.4-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

53. รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับช้ัน ป.4-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

54. รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

55. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

56. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน  

ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

57. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน  

ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

58. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน ป.1-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

59. รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันการใชเข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย 

ระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

60. รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ป.4-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

61. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ป.4-6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

62. รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ป.1-3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 



 

 

63. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีมีความบกพรองทาง

สติปญญา ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 

64. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรู ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562 

65. รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันซูโดกุ ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

66. รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันเวทคณิต ระดับช้ัน ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

 โรงเรียน 

1.  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง 

2.  รางวัลเหรียญเงิน  การประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best  Practice)  

ดานการบริหารงานบุคคล  สถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่ง  ณ  โรงแรมสตาร  จังหวัดระยอง  สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 

3.  รางวัลเหรียญทองแดง  การประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best  

Practice)  ดานการบริหารวิชาการ  สถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่ง  ณ  โรงแรมสตาร  จังหวัดระยอง  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 

4.  รางวัลเหรียญทองแดง การประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดาน

การบริหารงบประมาณ  สถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่ง  ณ โรงแรมสตาร  จังหวัดระยอง  สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 

5.  รางวัลโรงเรียนสงเสริมคุณภาพระดับทอง  ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

6.  โรงเรียนดีใกลบาน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

7.  โรงเรียนลายมือสวย  จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรม 

 8.  รางวัลท่ี 1 การประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพวิชาการและผลงานโรงเรียนในฝน 



 

 

9.  โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (Inclusive Education)และ ศูนย SSS (Student  

Support Service) 

10. สถานศึกษาตนแบบรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําป 2561 

11. สถานศึกษาตนแบบรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจําป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่ 2 

ทิศทางของสถานศึกษา 

 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2563  ประกอบดวย วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมายการใหบริการ และกลยุทธ  ซึ่งมีความเช่ือมโยง สอดคลองกับนโยบาย และแนวทาง

การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนั้น 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2  จึงไดกําหนดทิศทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน (VISION) 

 โรงเรียนดีมีคุณภาพไดมาตรฐาน จัดการศึกษาโดยบุคลากรมืออาชิพ ผูเรียน มีความรู              

คูคุณธรรมและคานิยมตามวัฒนธรรมไทย มีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต  ยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง มีสุขภาพจิตและกายแข็งแรง สัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน 

พันธกิจ(MISSION) 

1. สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และมีทักษะ 

แอโรบิคแมไมมวยไทย 

2. สงเสริมใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม ดําเนินชีวิต 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมใหนักเรียนทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีความรูสึกท่ีดี 

ตออาชีพสุจริต 

4. จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความคิดรวบยอด คิดแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรค 

5. จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความรูและทักษะเบ้ืองตน 

6. จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง 

7. จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

8. จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและ 

การกีฬา 

9. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

10. บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

11. สงเสริมความสัมพันธกับชุมชน 

อัตลักษณ 

 มารยาทงาม  ตามวิถีไทย  (ถือศีลหา กิริยาดี  วจีไพเราะ) 

เอกลักษณ 

โรงเรียนวิถีพุทธ 

เปาประสงค (GOALS) 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของสถานศึกษาและมีมารยาทงาม 

ตามวิถีไทย 

3. ครูมีความเปนครูมืออาชีพ 

4. โรงเรียนดี มีมาตรฐาน  บริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามแนววิถีพุทธและ             

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน  

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะผูเรียน 

1. มีความสามารถในการส่ือสาร 

2. มีความสามารถในการคิด 

3. มีความสามารถในการแกปญหา 



 

 

4. มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนา 

 จากการดําเนินงานตามแผนงาน  / งาน /โครงการ / ของโรงเรียนท่ีผานมานั้นรวบรวมสภาพ

ปญหาและส่ิงท่ีควรพัฒนา  วิเคราะหขอมูล  กําหนดเปาหมายตามยุทธศาสตรนโยบายท่ีตองการจัด

การศึกษาใหสนองความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน /งาน/โครงการ ท่ีเอื้อตอการจัด

การศึกษาท้ัง 4 กลุมงาน  คือ กลุมงานบริหารวิชาการ   กลุมงานบริหารแผนงานและงบประมาณ  

กลุมงานบริหารงานบุคคล   และกลุมงานบริหารท่ัวไป   

 กลุมงานบริหารวิชาการ     

 1.  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  บางกลุมสาระการเรียนรูยังตองไดรับ

การพัฒนาเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  ซึ่งโรงเรียนตองปรับปรุง

และหาแนวทางแกไข  โดยการพัฒนาบุคลากรครูใหมีทักษะการสอนเพิ่มข้ึน  การผลิตส่ือการเรียน

การสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนใชแหลงเรียนรูและ

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาใหเพียงพอ

ตอการใชงาน 

 2.  งานแนะแนวการศึกษา  ยังมีนักเรียนท่ีมีปญหาในดานตาง ๆ  เชน ปญหาครอบครัว

แตกแยก ปญหาสภาพแวดลอมและปญหาสวนตัว ซึ่งเปนอุปสรรคอยางหนึ่งของการเรียน โรงเรียน

ตองใหความชวยเหลือโดยมีครูประจําช้ันคอยดูแลและใหคําแนะนํา นอกจากนี้แลวยังมีครูแนะแนว 

ในการใหคําปรึกษา ท้ังดานปญหาสวนตัว การศึกษาและอื่น ๆ 

 3.  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

รูปแบบตางๆ  เชน  การชวยเหลือเด็กท่ีมีปญหา  การจัดสวัสดิการนักเรียน  จัดหาทุนการศึกษา  

การใหความรูและทักษะชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 กลุมงานบริหารแผนงานและงบประมาณ    

 เนื่องจากระเบียบการเงินเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  การจําหนายพัสดุยังจัดทําไมถูกตอง 

ตามระเบียบ  การจัดทําบัญชีพัสดุครุภัณฑยังไมเปนปจจุบัน  เจาหนาในการดําเนินงานมีจํากัดตอง

รับภาระงานมาก และจะเปล่ียนผูรับผิดชอบบอยเนื่องจากการโยกยายกลับภูมิลําเนาของบุคลากร 

และยังขาดความรูในการจัดทํา  ตูเก็บเอกสารและสถานท่ีในการเก็บวัสดุเพื่อใชงานตาง ๆ  ไม



 

 

เพียงพอ  งบประมาณมีจํากัด  โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อพัฒนางานในกลุมงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน 

โดยดําเนินการดังนี้ 

1.  การบริหารการเงินและสินทรัพย 

  1.1 สงครูเขารับการอบรมเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 

  1.2 ลดช่ัวโมงการสอนลงใหเหลือประมาณ 15 - 18 ช่ัวโมง เพื่อใหมีเวลา 

ในการปฏิบัติงานในกลุมงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.3  เพิ่มบุคลากรในการดําเนินงานพัสดุใหมีจํานวนเพียงพอตอภาระงาน  

พัฒนาผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกคนใหมีความรูในกลุมงาน  เพื่อท่ีจะปฏิบัติงานแทนกันได  จัดใหมี

เอกสารสําหรับศึกษาคนควา  ระเบียบการปฏิบัติงานตาง  ตลอดจนการอบรม  ศึกษาดูงานจาก

หนวยงานอื่น ๆ  

  1.4  จัดใหมีตูเก็บเอกสารและวัสดุ ท่ีรอการเบิกจายอยางเพียงพอ  มีการควบคุม

การใชวัสดุครุภัณฑอยางมีคุณภาพ   

 2.  การจัดทําและเสนองบประมาณ  

  2.1  ดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบและเปนปจจุบัน 

  2.2  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยบุคลากรใน

สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูมีสวนเกี่ยวของ  เพื่อใชเปนแนวทางในการ

กําหนด ยุทธศาสตรใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  2.3  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและสามารถทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปตามแผนงาน /โครงการ ได

เปนอยางมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขท่ีวางไว   

  2.4  ดําเนินการวิเคราะหงบประมาณในดานคาใชจาย ดานบริหารงบประมาณ   

การจัดทําและเสนองบประมาณ 

 กลุมงานบริหารบุคคล 

 บุคลากรยังไมสามารถใชส่ือ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดทุกคน ซึ่ง

โรงเรียนตองพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม โดย

ดําเนินการดังนี้ 

 1.  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

  1.1  จัดใหมีการประชุมเตรียมการวางแผนรวมกันและมอบหมายงานกอนเปด 

ภาคเรียน 



 

 

  1.2  พัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบท้ังดานวิชาการ  ดานคุณธรรม /จริยธรรม สงเสริม

ครูเขารับการอบรม / ศึกษาดูงาน มอบหมายใหศึกษาเอกสาร / รวมสัมมนา เพื่อนําความรูมาพัฒนา

ครูดวยกัน 

  1.3  จัดใหมีสวัสดิการครู  เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกคณะครู 

  1.4  เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหาร ไดเสนอแนะความคิดเห็นใน 

การพัฒนาการศึกษา  เนื่องจากบุคลากรบางทานยังไมเขาใจในการปฏิรูปการศึกษาดีพอ  และยัง

ปรับตัวไมทันตอการเปล่ียนแปลง  ทําใหมีปญหาในการปฏิบัติงาน 

  1.5  ฝายบริหารคอยชวยเหลือ  เกื้อกูล  แกปญหาท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดีใหกับบุคลากรในสถานศึกษา  เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

 กลุมงานบริหารท่ัวไป   

 การแจงหนังสือเวียนบางครั้งยังไมท่ัวถึงทําใหบุคลากรไมทราบรายละเอียดในเรื่องท่ี

เกี่ยวของ  ดานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนมีขนาดพื้นท่ีกวางการดูแลรักษาความสะอาดบางครั้งไม

ท่ัวถึง สวนงานดานประชาสัมพันธบางครั้งการติดตอส่ือสารยังขาดความรวดเร็วในการรับขอมูล

ขาวสารระหวางโรงเรียนกับองคกรภายนอก  ซึ่งโรงเรียนไดวางแผนในการดําเนินงาน ดังนี ้

 1.  การดําเนินงานดานธุรการ  

  พัฒนาเจาหนาท่ีธุรการใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบของ

ทางราชการและระบบงานสารบรรณในการรับ – สงหนังสือราชการใหเปนปจจุบัน  และไดแจงเวียน

ใหคณะครูไดทราบในสวนท่ีเกี่ยวของ 

 2.  การดูแลอาคารและสถานท่ี 

   งานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอมจัดใหมีการจัดทําสวนหยอม  แหลงเรียนรู  

จัดทําปายนิเทศ   มีการตกแตงใหสวยงาม   สะอาดเปนระเบียบ เพื่อเปนท่ีพักผอนและเปนประโยชน

ในดานการจัดการเรียนการสอน 

 3.  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

  งานประชาสัมพันธ  โรงเรียนไดประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของโรงเรียนให

ผูปกครองทราบและผูท่ีเกี่ยวของไดทราบอยางตอเนื่อง 

 4.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

   จัดใหมีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยใหบุคลากรในแตละฝายรวมกัน 

วางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนใน 

ดานการตรวจสอบผลการดําเนินการ  ลดปจจัยเส่ียงของโครงการ / แผนงานตางๆโดยมีนโยบายใน

การแกไขใหปญหานั้นๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 5.  การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 



 

 

  5.1  จัดทําสํามะโนผูเรียนและระเบียนสะสมนักเรยีน 

  5.2  ดําเนินการรับนักเรียนท้ังระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

  5.3  จัดแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมทางการศึกษาภายในโรงเรียน 

  5.4  จัดการศึกษาเด็กพิเศษไดเรียนรูรวมกับเด็กปกติ 

 6.  งานสงเสริมกิจการนักเรียน 

  6.1  สงเสริมสุขภาพอนามัย  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานสุขภาพอนามัย

ใหกับนักเรียนอยางท่ัวถึง  และตรงตามเปาหมายของโรงเรียนใหนักเรียนรับประทานอาหารกลางวนัท่ี

สะอาดมีสารอาหารครบถวน  ครบทุกคน และ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  

  6.2  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  ไดดําเนินการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  

  6.3  สงเสริมการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  ใหนักเรียนไดออกกําลังกาย

เปนประจําทุกวัน 

  6.4  ลูกเสือ เนตรนาร ี ผูบําเพ็ญประโยชน โรงเรยีนไดจัดการเรียนการสอนทุกวัน

จันทร  เพื่อฝกใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีความรับผิดชอบตอ

งานท่ีไดรับผิดชอบ  เชน กิจกรรมเขตบริการ  เวรหองเรียน  เปนตน 

  6.5 จัดกิจกรรมวันสําคัญใหนักเรียนไดมีสวนรวม  เชน วันไหวคร ู วันสุนทรภู                     

วันแม  แหเทียนเขาพรรษา  วันเด็ก พานักเรียนไปทําบุญท่ีวัดทุกวันพระ เปนตน 

  6.6  งานกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน  จัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับการสงเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน   ปลูกฝงใหทุกคนรูจักหนาท่ี มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.  ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 3.  ปฏิรูปการเรียนรูอยางมีความสุขและเสริมสรางทักษะกระบวนความคิด 

4.  ปลูกฝงคุณธรรม  สํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

 6.  สรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 7.  พัฒนามาตรฐานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 8.  เพิ่มขีดความสามารถในการบริการจัดการศึกษา 



 

 

แนวทางการดําเนินงาน   

1.  ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  1.1 จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเต็มรูปแบบ 

  1.2  สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 

  1.3  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

  1.4  สรางเครือขายการจัดการศึกษา 

  1.5  จัดการศึกษากับเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการ เพื่อเอื้อตอสิทธิเด็ก 

  1.6  สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการ 

 2.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู 
   2.1  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   2.2  พัฒนาส่ือการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของ

สถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    2.3   พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหบรรลุมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    

ใน 8 กลุมสาระโดยเนน 6  กลุมสาระหลัก ไดแก วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  

ภาษาตางประเทศ  และ  ICT 

   2.4  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลและพัฒนา

สภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น  ปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรู 

   2.5  พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อจัดการ

เรียนการสอนใหมีคุภาพ  

 3.  ปฏิรูปการเรียนรูอยางมีความสุขและเสริมสรางทักษะกระบวนความคิด  

   3.1  เนนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เรียนรูอยางมีความสุข

และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางมีระบบใหกับนักเรียนทุกคน 

   3.2  สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค 

   3.3  พัฒนาและจัดแหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมตาง ๆ 

   3.4  สงเสริมการผลิตส่ือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคร ู

   3.5  จัดแสดงผลงานในรอบปการศึกษา 

4.  ปลูกฝงคุณธรรม  สํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  4.1  สงเสริมจิตสํานึกความเปนไทยในสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย และการปกครอง 

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



 

 

  4.2  สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูประวติัศาสตรไทย  สังคม และ 

ประชาธิปไตยสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและแกไขปญหายาเสพติด 

5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

  5.1  สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

  5.2  พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6.  สรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  6.1  สงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 

  6.2  จัดระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพ 

  6.3  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

  6.4  กําหนดเปาหมายและความสําเร็จทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

  6.5  สถานศึกษาพัฒนาการศึกษาไปสูเปาหมาย 

 7.  พัฒนามาตรฐานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   7.1  สงเสริมใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน 

   7.2  สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 8.  เพิ่มขีดความสามารถในการบริการจัดการศึกษา 

  8.1  พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

  8.2  พัฒนาสงเสริมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.3  นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ การดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  สวนที่ 3   

  การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ   
1.  แผนงานจัดการศึกษาปฐมวัย   

ท่ี แผนงาน / งาน / โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี  9,500 

2 โครงการหนูนอยนกัสรางสรรค 8,000 

3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 8,000 

4 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 13,000 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2,000 

6 โครงการครูมืออาชีพ 8,000 

7 โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 52,000 

8 โครงการจัดหา ซอมแซม พัสดุ ครุภัณฑ เพื่อการจัดประสบการณ 60,000 

9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณภาพ 4,000 

10 โครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 8,000 

รวม 172,500 

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

2.  แผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ท่ี แผนงาน / งาน / โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาทักษะการอานและการเขียน 24,000 

2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 16,500 

3 โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตร 10,000 

4 โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู 30,000 

5 โครงการหองสมุดมีชีวิต 30,000 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 36,000 

7 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 

8 โครงการ 1 ช้ัน 1 อาชีพ 30,000 

9 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 40,000 

10 โครงการโรงเรียนสุจริต 30,000 

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรดานการศึกษา 6,000 

12 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 25,500 

13 โครงการวันสําคัญของศาสนาและสถานศึกษา 40,000 

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 

ดานศิลปะ 24,000 

15 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 6,000 

16 พัฒนาระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยึดหลักธรรมาภิบาล 3,500 

17 โครงการบริหารโดยใช BChS Model   3,000 

18 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู 36,000 

19 ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 29,000 

20 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 2,000 

21 นิเทศภายใน 11,000 

22 พัฒนาประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,000 

23 ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยางรอบดาน 24,000 



 

 

ท่ี แผนงาน / งาน / โครงการ งบประมาณ 

24 พัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 70,000 

25 พัฒนาแหลงเรียนรู และเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู 270,000 

26 ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 20,000 

27 งานบริหารงานพัสดุโรงเรียน 250,000 

28 สงเสริมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 16,000 

29 การจัดการเรียนรูการสหกรณในโรงเรียน 6,000 

30 พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 20,000 

รวม 1,120,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 



 

 

สาระสําคัญของแผนงาน/งาน/โครงงาน 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                        จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

โครงการ               พัฒนาสุขภาวะท่ีดี 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 1 (1.1) 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-สํารวจภาวะ

โภชนาการ 

-ด่ืมนมเพื่อสุขภาพ 

-หนูนอยสุขภาพดี 

ปากหอม ฟนสวย 

-วัดสมรรถภาพทาง

กาย 

-ออกกําลังกายยาม

เชา 

-รณรงคตอตานยา

เสพติด 

1) เด็กรอยละ 80 มีน้ําหนัก 

สวนสูง เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

2) เด็กรอยละ 80 มีทักษะ

การเคล่ือนไหวใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี   

3) เด็กรอยละ 80 มีสุขนิสัย

ในการดูแลสุขภาพของตน

และปฏิบัติจนเปนนิสัย 

4) เด็กปฐมวัย รอยละ 80 

ปฏิบัติตนตามขอตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย 

หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียง

ตอโรค ส่ิงเสพติด และระวัง

ภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม 

5) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 

80 มีความพึงพอใจตอ

โครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี 

1,700 

 

- 

200 

 

1,500 

 

- 

 

2,500 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

 

- นางสาวสุกัญญา 

 

- นางสาวนวพร 

- นางขวัญเรอืน 

 

- นางสาวสุกัญญา 

 

- นางสาวรุงอรุณ 

 

- นางพัชร ี

 

 

 

 

  ลงช่ือ                              ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ 



 

 

    (นางสาวนวพร  ชลวรทัศน)               (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

      ครูโรงเรียนบานชุมแสง                 หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
 

 (ลงช่ือ)                                   ผูอนุมัติโครงการ 

                                   (ดร.ปรานอม  บํารุง) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

 

งาน   จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

โครงการ  หนูนอยนักสรางสรรค 

สนองกลยุทธ              มาตรฐานท่ี 1 (1.2) 

ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ   ผูเห็นชอบโครงการ      

         (นางพัชรี  ศรีสุข)         (นางถนอมศรี  ตันติขัยวนิช) 

     ครู โรงเรียนบานชุมแสง                   หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

ลงช่ือ                            ผูอนุมัติโครงการ 

    (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

กิจกรรม 

 

เปาหมาย 

 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-หนูนอยคนเกง 

 

-เรื่องเลาเชานี้ 

 

-ศิลปะรองรํา  

รักธรรมชาติ 

-บันทึกความดี 

 

1) เด็กรอยละ  80 ยอมรับ

และพอใจในความสามารถ

และผลงานของตนเองและ

ผูอื่น 

2) เด็กรอยละ  80   

มีความมั่นใจและกลา

แสดงออก 

3) เด็กรอยละ  80 ช่ืนชม

ศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหว 

และรักธรรมชาติ  

4) เด็กรอยละ  80 รูหนาท่ี 

อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต 

5) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  

80 มีความพึงพอใจตอ

โครงการหนูนอยนกั

สรางสรรค 

2,000 

 

2,000 

 

2,000 

 

2,000    

พ.ค. 63 – มีค. 64 

 

พ.ค. 63 – มีค. 64 

 

พ.ค. 63 – มีค. 64 

 

พ.ค. 63 – มีค. 64 

 

- นางขวัญเรอืน, 

นางพัชรี   

- นางพัชรี, 

นางสาวสุกัญญา 

- นางขวัญเรือน, 

นางสาวรุงอรุณ 

 - นางสาวนวพร, 

นางสาวรุงอรุณ 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน   จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 

สนองกลยุทธ 

 มาตรฐาน

ท่ี  1 (1.3) 

กิจกรรม 

 

เปาหมาย 

 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-เขาแถวเคารพธง

ชาติ 

-ออมทรัพย 

 

-วันสําคัญ 

 

-รักษส่ิงแวดลอม 

 

-ยิ้มไหว ทักทายกัน 

 

 

 

1) เด็กรอยละ 80  มีวินัยใน

ตนเอง 

2) เด็กรอยละ 80  

รูจักประหยัดและพอเพียง  

3) เด็กรอยละ 80  

รูจักยอมรับในความแตกตาง

ระหวางบุคคล เช้ือชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย       

4) เด็กรอยละ 80 มีสวน

รวมในการรักษาส่ิงแวดลอม

ในและนอกหองเรียน  

5) เด็กรอยละ 80 มีมารยาท

ตามวัฒนธรรมไทย 

6) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 

80 มีความพึงพอใจใน 

การจัดโครงการโรงเรียน 

วิถีพุทธ        

1,000 

 

- 

 

3,000 

 

2,000 

 

2,000 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

- นางขวัญเรอืน, 

นางพัชรี   

- นางขวัญเรอืน, 

นางสาวนวพร 

- นางขวัญเรือน, 

นางสาวสุกัญญา 

- นางขวัญเรือน, 

นางสาวรุงอรุณ 

-นางสาวสุกัญญา, 

นางพัชร ี

 

 

 

ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ   ผูเห็นชอบโครงการ 



 

 

(นางขวัญเรือน  พันคําภา)            (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

    ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                     หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

   ลงช่ือ            ผูอนุมัติโครงการ 

           (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

 

งาน      จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

โครงการ  บานนักวิทยาศาสตรนอย 

สนองกลยุทธ  มาตรฐานท่ี 1 (1.4) , มาตรฐานท่ี  3 (3.1) 

 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-หนูนอย

นักวิทยาศาสตร                                                                                  

-โครงงานของ

หนู  

 

1) เด็กรอยละ  80  สนทนาโตตอบ

ต้ังคําถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจ คิด

รวบยอด  

การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร 

2)เด็กรอยละ 80 มีการคิดแกปญหา

และสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได 

3) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80  

มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

บานนักวิทยาศาสตรนอย 

 

8,000 

 

5,000 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

- นางสาวสุกัญญา, 

นางพัชรี  

-นางสาวสุกัญญา                           

 

ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ     ลงช่ือ   ผูเห็นชอบโครงการ 

   (นางสาวสุกัญญา  แซต้ัง)               (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

    ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                        หัวหนางานวิชาการ 

 

ลงช่ือ               ผูอนุมัติโครงการ 

      (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 
 
 
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   



 

 

งาน งานจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

โครงการ พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

สนองกลยุทธ มาตรฐานท่ี 2 (2.1) 

 
 
ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ   ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง)                         (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 
     ครูโรงเรียนบานชุมแสง           หัวหนางานวิชาการ 
 

 

ลงช่ือ           ผูอนุมัติโครงการ 
            (ดร.ปรานอม  บํารุง) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กิจกรรม เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-ปรับปรุงหลักสูตร 

 

-ประเมินหลักสูตร 

1)  โรงเรียนมกีารปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

อยูในระดับดีเลิศ  

2)  โรงเรียนมกีารประเมิน

หลักสูตรปละ 1 ครั้ง อยูใน

ระดับดีเลิศ  

3)  ผูปกครอง ชุมชน รอย

ละ 80 มีความพึงพอใจใน

การจัดโครงการพัฒนา

หลักสูตรปฐมวัย  

 

 

1,000 

 

1,000 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

- ผูอํานวยการ, 

คณะครูปฐมวัย 

- ผูอํานวยการ

,คณะครูปฐมวัย 

 



 

 

งาน      จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

โครงการ  ครูมืออาชีพ 

สนองกลยุทธ  มาตรฐานท่ี 2 (2.2, 2.3) 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-จัดครูสูหองเรียน 

-พัฒนาครูและ 

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ครู พอเพียงตอช้ันเรียนมี

วุฒิและความรู

ความสามารถในดาน

การศึกษาปฐมวัยหรือผาน

การอบรมการศึกษาปฐมวัย  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) ครูมีความรูความสามารถ

ในการจัดทําแผน

ประสบการณท่ีสอดคลอง

กับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย และสามารถจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ี

หลากหลายสอดคลองกับ

ความแตกตางระหวางบุคคล  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 

80 มีความพึงพอใจใน 

การจัดโครงการสงเสริมและ

พัฒนาครูปฐมวัย  

- 

 

8,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นางสาวสุกัญญา, 

  นางสาวนวพร 

- นางพัชรี,  

  นางสาวรุงอรุณ-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ       ลงช่ือ   ผูเห็นชอบโครงการ         



 

 

   (นางสาวนวพร  ชลวรทัศน)        (นางพัชรา  องคะเมลืองเมทนี) 

    ครูโรงเรียนบานชุมแสง                      หัวหนางานบุคลากร 

    ลงช่ือ               ผูอนุมัติโครงการ 

      (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

           ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

 

งาน   การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
โครงการ  สงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
สนองกลยุทธ  มาตรฐานท่ี 2 (2.4) 

 

 

 

 

 

กิจกรรม เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

- สราง ปรับปรุง 

และพัฒนาแหลง

เรียนรูใน

สถานศึกษา 

- สงเสริมครู 

ภูมิปญญาใน 

การจัดการเรียน

การสอน 

- มุมสงเสริม 

การเรียนรู 

-ทัศนศึกษาเรียนรู 

 

 

1) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม

ภายนอกและภายใน ท่ีคํานึงถึง

ความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ี

เอื้อตอการจัดประสบการณ อยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

2) โรงเรียนสงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม 

เลนแบบรวมมือรวมใจ  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) โรงเรียนมีมุมประสบการณท่ี

หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู ส่ือ

เทคโนโลยี ส่ือเพื่อการเรียนรู 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

4) สงเสริมกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  

5) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 

80 มีความพึงพอใจตอโครงการ

สงเสริมการใชแหลงเรียนรูและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7,000 

 

 

 

10,000 

 

 

 

10,000 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.63  – มี.ค.64 

 

 

 

พ.ค.63  – มี.ค.64 

 

 

 

พ.ค.63  – มี.ค.64 

 

พ.ค.63  – มี.ค.64 

 

- นางสาวสุกัญญา 

  นางขวัญเรือน 

 

 

- นางสาวสุกัญญา

,นางพัชร ี

 

 

- นางขวัญเรอืน    

  นางสาวรุงอรุณ 

- นางสาวสุกัญญา 



 

 

ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ             ลงช่ือ   ผูเห็นชอบโครงการ           

    (นางขวัญเรือน พันคําภา)                (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

     ครูโรงเรียนบานชุมแสง                          หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

ลงช่ือ                ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
งาน   จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
โครงการ  จัดหา ซอมแซม พัสดุ ครุภัณฑ เพื่อการจัดประสบการณ 
สนองกลยุทธ  มาตรฐานท่ี 2  (2.5) 

 

ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ           ผูเห็นชอบ
โครงการ 
         (นางพัชรี  ศรีสุข)                       (นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี) 

     ครูโรงเรียนบานชุมแสง                     หัวหนางานการเงิน 

 
 

ลงช่ือ           ผูอนุมัติโครงการ 

 (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

กิจกรรม เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-ซอมแซม 

ปรับปรุง วัสดุ 

ครุภัณฑ 

-จัดหาส่ือวัสดุ 

ครุภัณฑ 

1)  โรงเรียนมกีารซอมแซม

ปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

2)  โรงเรียนอํานวยความสะดวก 

ใหบริการส่ือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณเพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3)  ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 

พึงพอใจในการใหบริการส่ือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ 

อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

20,000 

 

 

40,000 

พ.ค. 63 – มีค..64 

 

 

พ.ค. 63 – มีค..64 

 

- นางพัชรี  ศรีสุข 

 

 

- นางพัชรี  ศรีสุข 

 



 

 

งาน      จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธ   มาตรฐานท่ี 2 (2.6) 

 

กิจกรรม เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

- จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการจัด

การศึกษา 

- แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

-จัดทําปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจําป 

-จัดทําขอมูลระบบ

สารสนเทศ 

-รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

-จัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน 

-ประชาสัมพันธการสง

เด็กเขาเรียนใน

สถานศึกษา 

 

1) โรงเรียนกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) โรงเรียนมีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) โรงเรียนมีการดําเนินการ

ตามแผนประเมินผลและ

ตรวจคุณภาพภายใน

สถานศึกษา อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

4) โรงเรียนมีการจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศอยางเปน

ระบบ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

5) โรงเรียนมีการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

6) โรงเรียนมีการจัดทําและ

ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

200 

 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

 

 

200 

 

1,300 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

 

 

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

 

 

 

 

- คณะครูปฐมวัย 

 

 

- คณะครูปฐมวัย 

 

- คณะครูปฐมวัย 

 

- นางสาวนวพร,

นางสาวรุงอรุณ 

- นางสาวนวพร,

นางสาวรุงอรุณ 

 

- นางสาวนวพร,

นางสาวรุงอรุณ 

-คณะครูปฐมวัย 

 

 



 

 

 

 

ลงช่ือ     ผูเสนอโครงการ      ลงช่ือ        ผูเห็นชอบ

โครงการ 

    (นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง)             (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

      ครูโรงเรียนบานชุมแสง                            หัวหนางานบริหารท่ัวไป  

     ลงช่ือ              ผูอนุมัติโครงการ 

          (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

กิจกรรม เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-จัดหาทุนการศึกษา

แกนักเรียน 

-ติดตามดูแลใหความ

ชวยเหลือนักเรียน 

7)  โรงเรียนจัด

ประชาสัมพันธการสงเด็ก

เขาเรียนในสถานศึกษา  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

8)  โรงเรียนจัดหา

ทุนการศึกษาแกนักเรียน  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

9)  โรงเรียนมีการติดตามให

ความชวยเหลือนักเรียนเปน

รายบุคคล อยูในระดับยอด

เยี่ยม 

10) ผูปกครองชุมชน  

รอยละ 80 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการพัฒนาระบบ

การบริหารอยางมีคุณภาพ 

 

- 

 

1,500 

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

 

- คณะครูปฐมวัย 

 

- คณะครูปฐมวัย 



 

 

งาน      จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

โครงการ  สงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

กลยุทธท่ี  มาตรฐานท่ี 3 (3.2 , 3.3) 

 

 

 

กิจกรรม เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-จัดทําเครื่องมือใน

การประเมินผล

พัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัย 

-เรียน เลน รู อยาง

มีความสุข 

-ประเมิน

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

1) ครูรอยละ  80   

สรางโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงเลนและ

ปฏิบัติอยางมีความสุข 

2) ครูรอยละ 80 ของครูใช

แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ

เรียนรูใชส่ือ  และเทคโนโลยี

เหมาะสมกับวัย 

3) ครูรอยละ 80  

มีการประเมินพัฒนาการเด็ก

ตามสภาพจริงและนําผล 

การประเมินพัฒนาการไป

ปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

4) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 

80  มีความพึงพอใจตอ

โครงการสงเสริมครูใน 

การประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัย 

7,000 

 

 

 

- 

 

1,000 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

-นางสาวรุงอรุณ 

นางสาวนวพร  

 

 

-นางสาวสุกัญญา,

นางพัชร ี

-นางสาวสุกัญญา,

นางขวัญเรือน 



 

 

ลงช่ือ          ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ                 ผูเห็นชอบ

โครงการ    (นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง)                    (นางพัชรา  องคะเมลืองเมทนี) 

    ครูโรงเรียนบานชุมแสง                          หัวหนางานบุคลากร 

 

ลงช่ือ                 ผูอนุมัติโครงการ 

    (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               พัฒนาทักษะการอานและการเขียน 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 1 
 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ   วัน/ เดือน/ป 

   ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

-ฝกทักษะอาน

ออก การเขียนได  

ฝกทักษะอาน

คลอง เขียนคลอง 

-อานเขียนยาม

เชา  คัดลายมือ

ยามเย็น  

-สนุกกับการอาน

รายสัปดาห   

 

 

1) ผูเรียนช้ัน ป.1-3 อานออก 

เขียนได และช้ัน ป.4-6  อาน

คลอง เขียนคลอง  ตามระดับช้ัน 

รอยละ 79   

2) ผูเรียนรอยละ 79 อานออก

เขียนคําพื้นฐานไดตามระดับช้ัน 

3) ผูเรียนรอยละ 79 สามารถจับ

ใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได                       

4) ผูเรียนรอยละ 79 มีนิสัยรัก

การอาน 

5) ผูปกครอง ครู ผูเรียน รอยละ  

79 มีความพึงพอใจตอการพัฒนา

ทักษะการอาน การเขียน 

 

20,000 

 

 

 

9,000 

 

 

6,000 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

 

-ครูผูสอนภาษาไทย

ทุกระดับช้ัน 

 

 

-ครูผูสอนภาษาไทย

ทุกระดับช้ัน 

 

-ครูผูสอนภาษาไทย

ทุกระดับช้ัน 

   

ลงช่ือ                              ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                               ผูเห็นชอบ

โครงการ              

   (นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี)                          (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

      ครู โรงเรียนบานชุมแสง                    หัวหนางานวิชาการ 

ลงช่ือ                                   ผูอนุมัติโครงการ 

                                 (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี 1, 3 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-ภาษาอังกฤษ

วันละคํา 

 

-สนทนา

ภาษาอังกฤษ

หนาเสาธง 

- คาย

ภาษาอังกฤษ

เพื่อการ

ส่ือสาร 

 

1) ผูเรียนรอยละ 74 สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการแนะนํา

ตนเอง สถานศึกษา และสนทนา  

อยางงายๆได   

2) ผูเรียนรอยละ 74 มีทักษะใน

การใชภาษาอังกฤษในการ

ติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

3) ผูปกครอง ชุมชนรอยละ 80  

มีความพึงพอใจตอการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 

การส่ือสาร 

 

1,000 

 

 

500 

 

 

15,000 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

ธ.ค.63 - มี.ค. 64 

 

- ครูกลุมสาระ 

การเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

- ครูกลุมสาระ 

การเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

- ครูทุกคน, 

นางสาวสุทิน   

 

 

ลงช่ือ                               ผูเสนอโครงการ       ลงช่ือ                                 ผูเห็นชอบ

โครงการ 

      (นางสาวสุทิน  ยิ่งชูรส)                             (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช)  

      ครู โรงเรียนบานชุมแสง                         หัวหนางานวิชาการ    

 

 

  (ลงช่ือ)                                  ผูอนุมัติโครงการ 

               (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี 1 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

- กิจกรรมสูตรคูณ

คลองท้ังหองเรียน 

- กิจกรรมคิดเลข

เร็ว 

 

 

 

 

 

 

1) ผูเรียนรอยละ 74 ไดระดับผลการ

เรียน 3 ข้ึนไปในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร            

2) ผูเรียนรอยละ 74 มีทักษะในการคิด

คํานวณทางดานการเรียนคณิตศาสตร  

3) ชุมชน  ผูปกครอง และผูมีสวน

เกี่ยวของรอยละ 80 มีความพึงพอใจ 

ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

และการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ

ผูเรียน 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

 

 

 

- ตลอดปการศึกษา 

 

 

- ตลอดปการศึกษา 

 

- ครูกลุมสาระ

การเรียนรู

คณิตศาสตร 

- ครูกลุมสาระ

การเรียนรู

คณิตศาสตร 

 

 

 

ลงช่ือ                        ผูเสนอโครงการ      ลงช่ือ                               ผูเห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวพรรณี  รอดจาย)         (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช)      

       ครูโรงเรียนบานชุมแสง                       หัวหนางานวิชาการ 

 

     ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

                (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                        ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 1 
 

กิจกรรม เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

  วัน/ เดือน/ป 

   ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

-โครงงาน 

-สะเต็มระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 

-สะเต็มระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2 

-สะเต็มระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 3 

-สะเต็มระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 

-สะเต็มระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 

-สะเต็มระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 

 

 

1) ผูเรียนรอยละ 74  มี ผลงาน

การทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐ

ใหมได 

2) ผูเรียนรอยละ  74  สามารถ

บูรณาการหลักการ แนวคิด 

ข้ันตอนการทํางานและปญหา 

อุปสรรคของการทํางานได 

3) ผูเรียนรอยละ  74   มีผลการ

ประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

เขียนระดับดีเลิศ 

4) ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 74  

มีความพึงพอใจใน 

การดําเนินงานของโครงการลด

เวลา เพิ่มเวลารู   

- 

 

3,000 

 

4,000 

 

5,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.ค.64 

 

- ครูทุกสายช้ัน 

 

- ครูสายช้ัน ป.1 

 

- ครูสายช้ัน ป.2 

 

- ครูสายช้ัน ป.3 

 

- ครูสายช้ัน ป.4 

 

- ครูสายช้ัน ป.5 

 

- ครูสายช้ัน ป.6 

 

ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                                 ผูเห็นชอบ

โครงการ 

    (นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ)         (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

     ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                       หัวหนางานวิชาการ 

     ลงช่ือ                                     ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               หองสมุดมีชีวิต 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี  1,3 
 

กิจกรรม เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

  วัน/ เดือน/ป 

   ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

- หนึ่งความรูหนึ่งนวัตกรรม 

   

- บันทึกการอานรายสัปดาห 

- สนุกกับการเรียนรูและ 

นําเสนอดวยเทคโนโลยี 

- สูโลกกวางดวย IT 

1. ผูเรียนรอยละ 74 

สรางนวัตกรรมจากองค

ความรูท่ีไดจากหองสมุด 

2. ผูเรียนรอยละ 74 

สามารถจับใจความ

สําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

3. ผูเรียนรอยละ 74  

มีนิสัยรักการอาน 

4. ผูเรียนรอยละ 74 

สรางสามารถสืบคน

ขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

สรุปความรูดวยตนเอง  

และมีคุณธรรมในการใช

อินเตอรเน็ต 

5. ครูรอยละ 84  

มีการใชส่ือการสอน ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหลงเรียนรู ใน

ชุมชนท่ีสอดคลองกับ

สาระท่ีสอน 

 

10,000 

 

5,000 

    5,000 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

นางนภาพร แสงรัตน 

 

นางนภาพร แสงรัตน 

น.ส.นัฐรดา  ทองเรือง 

 

น.ส.นัฐรดา  ทอง

เรือง 

 

 



 

 

 

กิจกรรม เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 6. ผูปกครอง ครู ผูเรียน 

รอยละ 79 มีความพึงพอใจ

ตอการจัดโครงการหองสมุด

มีชีวิต 

   

 

 

ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                               ผู เห็นชอบ

โครงการ 

     (นางนภาพร  แสงรัตน)        (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

     ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                       หัวหนางานวิชาการ 

  ลงช่ือ                                     ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี 1 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-สอนเสริมเตรียม

สอบ NT 
 

-สอนเสริมเตรียม

สอบ O-net    
 

-สอนซอมเสริม 

 

1)  ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

มีผลการทดสอบระดับชาติ  เฉล่ียรอย

ละ 46 

2)  ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

มีผลการทดสอบระดับชาติ  เฉล่ียรอย

ละ 46 

3) ผูเรียน รอยละ 79  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตละกลุมสาระการ

เรียนรู  ระดับ 3 ข้ึนไป    

3)  ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 85   

มีความพึงพอใจตอการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

15,800 

 

 

15,400 

 

 

5,800 

 

 

พ.ย. 63 – ก.พ. 64 

 

 

พ.ย. 63 – มี.ค. 64 

 

 

พ.ย. 63 – มี.ค. 64 

 

- ครูสอนช้ัน

ประถมศึกษา 

ปท่ี 6 

- ครูสอนช้ัน

ประถมศึกษา 

ปท่ี 3 

- ครูทุกคน 

 

    

 ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ      ลงช่ือ               ผูเห็นชอบโครงการ 

        (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช)   (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

          ครูโรงเรียนบานชุมแสง                  หัวหนางานวิชาการ 

 

ลงช่ือ                  ผูอนุมัติโครงการ 

                      (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 1 

กิจกรรม เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

  วัน/ เดือน/ป 

   ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

- เกษตรเพื่อชีวิตเรา  

- บูรณาการการเรียน

การสอน เรื่องแนวทาง

การดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกกลุมสาระ

การเรียนรู แกผูเรียนทุก

ระดับช้ัน 

 

 

1) ผูเรียนรอยละ 79   

นําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปบูรณาการใน

ชีวิตประจําวัน   

2) ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ 

79   มีความพึงพอใจตอ

โครงการการสงเสริมการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

10,000 

 - 

 

 

16พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

16พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

- ครูทุกคน 

- ครูทุกคน 

 

 

 

 
ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                                ผูเห็นชอบ
โครงการ 
    (นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ)                 (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 
     ครูโรงเรียนบานชุมแสง                               หัวหนางานวิชาการ 

 

 

  ลงช่ือ                                      ผูอนุมัติโครงการ 
               (ดร.ปรานอม  บํารุง) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

งาน จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ 1 ช้ัน 1 อาชีพ 

สนองกลยุทธ มาตรฐานท่ี 1 

 

ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ          ลงช่ือ        ผูเห็นชอบ

โครงการ 

  (นางสาวกาญจนา ทรัพยสุข)               (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

    ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                  หัวหนางานวิชาการ 

 

                            ลงช่ือ             ผูอนุมัติโครงการ 

                    (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
 

 

 

 

กิจกรรม เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

-ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

-ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

  

-ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

-ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  

-ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

1)  ผูเรียนรอยละ 79  

มีความรูทักษะพื้นฐาน 

และเจคติท่ีดีตองาน

อาชีพ   

2)  ผูปกครอง ชุมชน

รอยละ 79    

มีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานโครงการ 1 

ช้ัน 1 อาชีพ 

 

5,000 

5,000 

5,000 

 

5,000 

5,000 

5,000 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

ครูสายช้ัน ป.1 

ครูสายช้ัน ป.2 

ครูสายช้ัน ป.3 

 

ครูสายช้ัน ป.4 

ครูสายช้ัน ป.5 

ครูสายช้ัน ป.6 

 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี  1 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-สภานักเรียน  

 

 

 

-กิจกรรมลูกเสือ– 

เนตรนารี 

-วินัยผูเรียน 

 

 

-เขตบริการใน

โรงเรียน 

 

1) ผูเรียนรอยละ  84  มีความรูและ

ปฏิบัติตนไดตามระบอบประชาธิปไตย 

 2) ผูเรียนรอยละ  84  มีความกตัญู

ตอผูมีพระคุณและเอื้ออาทรตอผูอื่น   

3) ผูเรียนรอยละ  84  เปนผูมีวินัยตอ

ตนเองและสวนรวม 

4) ผูเรียนรอยละ 84 มีความตระหนัก 

รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 

 5) ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 84   

มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ

สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

10,000 

 

 

 

10,000 

 

- 

 

 

20,000 

ต.ค. 63 – ก.ย.63 

 

 

 

ม.ค.- มี.ค. 2564 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

- นายสมพร, 

นางสาวสุทิน

และครูผูสอน

ช้ัน ป.1 – ป.6 

-ครูประจําช้ัน 

ครูเวร 

-นางสาว

พรรณมณี, 

คณะครู 

-นางสาว

พรรณมณี, 

คณะครู 

 

 

 

 

  ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                            ผูเห็นชอบโครงการ 

        (นางสาวพรรณมณี  โสผล)                        (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

           ครูโรงเรียนบานชุมแสง                          หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

      

(ลงช่ือ)                                     ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               โรงเรียนสุจริต 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 1 
 

กิจกรรม เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

  วัน/ เดือน/ป 

   ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

-การจัดคาย “คนดีของแผนดิน” 

 

 

 

 

 

 

-สรางคุณธรรมจริยธรรม 

 

1) ผูเรียนรอยละ 84 

เขารวมกิจกรรม  

“คายคนดีของแผนดิน” 

2) ผูเรียนรอยละ 84  

มีคุณธรรมจริยธรรม 

3) ผูปกครอง ชุมชน 

รอยละ 84 มีความพึง

พอใจตอการจัด

โครงการโรงเรียนสุจริต 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

10,000 

ม.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

- นายเอกชัย,  

นางสาวจิดาภา,  

นางสาวเพ็ญนภา,   

นางสาวณัฐรดา, 

นางวชิราพร, 

นายสมพร,

นางสาวนภาพร   

-ครูประจําช้ัน 

-นางสาวจิดาภา,  

- นางสาวปภาวี   

- นางวชิราพร   

 

ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายเอกชัย  ชางหลอ)                         (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

    ครูโรงเรียนบานชุมแสง                               หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรดานการศึกษา 

สนองกลยุทธ           มาตรฐานท่ี 1 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-กิจกรรม 3  R 

-กิจกรรมพลังงาน

หาร 2 

-ตาวิเศษ 

1) นักเรียนรอยละ 84  เห็นคุณคาและ

ความสําคัญของทรัพยากร 

2) นักเรียนรอยละ 84  สามารถใช

ทรัพยากร ไดอยางประหยัดและคุมคา 

3) นักเรียนรอยละ  84  สามารถนํา

ความรูเรื่องการประหยัดทรัพยากรไป

ใชในชีวิตประจําวันได 

 

2,000 

2,000 

 

2,000 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

-ครูทุกคน 

-ครูทุกคน 

 

-ครูทุกคน 

 

 

ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ          ลงช่ือ                            ผูเห็นชอบโครงการ 

    (นางสาวชลิตา  ดีทน)                         (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

    ครูโรงเรียนบานชุมแสง                       หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

 

     ลงช่ือ                                   ผูอนุมัติโครงการ 

          (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

 ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 โรงเรียนวิถีพุทธ 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี  1   

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-ยิ้ม ไหว ทักทายกัน 

 

-กิจกรรมประกวด

มารยาทไทย 

-กิจกรรมหนาท่ีเด็กดี 

 

-ปฏิบัติตนเปนตาม

แนวทางของศาสนา

ท่ีตนนับถือ 

-สวดมนตวันสุด

สัปดาห 

-โรงเรียนศีลหา 

 

-ทําบุญวันพระ 

 

-พุทธศาสนสุภาษิต

ประจําใจ 

 -กิจกรรมเขาคาย

คุณธรรมจริยธรรม 

 -กิจกรรมออมทรัพย 

-กิจกรรมบันทึก

ความดี 

1) ผูเรียนรอยละ 84  ปฏิบัติตนได

ถูกตองตามวัฒนธรรมและคานิยม

ไทย 

2) ผูเรียนรอยละ 84  ปฏิบัติหนาท่ี

ไดรับมอบหมายและถูกตอง 

3) .ผูเรียนรอยละ 84  รูจักประหยัด

และเก็บออม 

4) ผูเรียนรอยละ 84 ปฏิบัติตนตาม

แนวทางศาสนาท่ีตนนับถือได

ถูกตอง 

5) ผูเรียนรอยละ 84 มีสวนรวมใน

กิจกรรมประเพณีไทยของทองถ่ิน   

6) ผูปกครอง ชุมชนและผูเรียน   

รอยละ 84  พึงพอใจในการจัด

กิจกรรมตามโครงการ 

โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

- 

 

500 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5,000 

 

18,000 

 

1,000 

1,000 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

-น.ส.ชลิตา

และคณะครู 

-น.ส.ชลิตา

และคณะครู 

-น.ส.สุทิน 

และคณะครู 

-น.ส.ชลิตา  

และคณะ 

 

-ครูเวร

ประจําวัน 

-น.ส.ชลิตา 

และคณะครู 

-น.ส.ชลิตา 

และคณะครู 

-นางวชิราพร 

และคณะครู 

-น.ส.ชลิตา 

 

-น.ส.นัฐรดา 

-น.ส.จิดาภา   

   

 



 

 

ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ      ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชลิตา  ดีทน)       (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

      ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

ลงช่ือ         ผูอนุมัติโครงการ 

                      (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               วันสําคัญของศาสนาและสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี  1 
 

กิจกรรม เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

  วัน/ เดือน/ป 

   ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 วันสําคัญทางศาสนา 

  - วันมาฆบูชา 

   -วันวิสาขบูชา 

   -วันอาสาฬหบูชา 

   -วันเขาพรรษา 

   -วันออกพรรษา 

 

วันสําคัญของสถานศึกษา 

   -วันเด็กแหงชาติ 

   -วันแหงความสําเร็จ 

   -วันไหวคร ู

   -วันสุนทรภู 

   -วันตานยาเสพติดโลก 

   -วันภาษาไทย 

   -วันแมแหงชาติ 

   -สัปดาหวิทยาศาสตร 

   -วันพอแหงชาติ 

 

1) ผูเรียนรอยละ 84   

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตร 

2) ผูเรียนรอยละ 84   

มีความเอื้ออาทรและกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ 

3) ผูเรียนรอยละ 84  

ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

4) ผูเรียนรอยละ 84  

ตระหนัก  รูคุณคา  รวม

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

5) ผูเรียน รอยละ 84   

เขารวมกิจกรรมวันสําคัญท่ี

โรงเรียนจัดข้ึน 

6) ผูเรียน รอยละ 84  

ยอมรับและทํากิจกรรม

รวมกันอยางมีความสุข 

 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

 

11,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

 

 

กุมภาพันธ 2564 

พฤษภาคม 2563 

กรกฎาคม 2563 

กรกฎาคม 2563 

ตุลาคม 2563 

 

 

มกราคม 2564 

มีนาคม  2564 

มิถุนายน  2563 

มิถุนายน 2563 

มิถุนายน 2563 

กรกฎาคม  2563 

สิงหาคม  2563 

สิงหาคม  2563 

ธันวาคม 2563 

 

นางสาวชลิตา  ดีทน 

-น.ส.ชลิตา,ครูสังคมทุก

ช้ัน 

-น.ส.ชลิตา,ครูสังคมทุก

ช้ัน 

-น.ส.ชลิตา,ครูสังคมทุก

ช้ัน 

-น.ส.ชลิตา,ครูสังคมทุก

ช้ัน 

-น.ส.ชลิตา,ครูสังคมทุก

ช้ัน 

 

นางนภาพร  แสงรัตน 

-นางสาวนริสา 

-นางพรรณี 

-นางสาวชลิตา 

-นางสาวสิริญา 

-นายสมพร 

-นางเรณู 

-นางสาวชลิตา 

-น.ส.เพ็ญนภา 

-นายสมพร 

 

 



 

 

 

 

กิจกรรม เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 7) ผูเรียนรอยละ 84   

มีความรูเกี่ยวกับประวัติและ

ความสําคัญของสุนทรภู 

8) ผูเรียนรอยละ 84 รูถึงโทษ

และปองกันตนเองใหหางไกล

จากยาเสพติด 

9) ผูเรียนรอยละ 84  

เห็นคุณคาของภาษาไทยและ

ใชภาษาไทยในการส่ือสารได

อยางถูกตอง 

10) ผูเรียนรอยละ 84   

มีความรู  เขาใจ  ทักษะ  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

11) ผูปกครอง  ชุมชน รอย

ละ 84 มีความพึงพอใจใน 

การจัดโครงการวันสําคัญของ

สถานศึกษา 

 

   

ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                               ผู เห็นชอบ

โครงการ 

      (นางนภาพร  แสงรัตน)       (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

      ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                   หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 1 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-ขยับกาย  สบายชีวี 

-ทดสอบและสรางเสริม

สมรรถภาพทางกาย 

-ลูกเสือจราจร 

 

-กีฬาสี 

 

-สงเสริมศักยภาพดาน

ดนตรีและนาฏศิลป 

-ศิลปะสรางสรรค 

 

-รณรงคตอตานยาเสพติด 

 

-สายใยชุมชน 

1) รอยละ 84 ของผูเรียน

มี  สุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ                  

2) รอยละ 84 ของผูเรียน

มีน้ําหนักสวนสูง ตาม

เกณฑมาตรฐาน หระทรวง

สาธารณสุข 

3) รอยละ 84 ของผูเรียน 

สามารถปองกันตนเองจาก

ส่ิงเสพติดใหโทษ และ

หลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงตอ 

ความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุและปญหา 

ทางเพศ 

4) รอยละ 84 ของผูเรียน

ไดเขารวมกิจกรรมดาน

ศิลปะสรางสรรคตาง ๆ 

- 

3,000 

 

2,000 

 

2,000 

 

10,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

1,000 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

ก.ย. 63 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

ก.ย. 63 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

มิ.ย. 63  

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

- นายสมพร,  คณะครู 

- นายสมพร,  คณะครู 

 

- นายสมพร, นายเอกชัย 

 

- นายสมพร, คณะครู 

 

- นางสาวปภาวี 

    

-นายสมพร, นายเอกชัย 

 

-นางสาวนัฐรดา,  

นายเอกชัย 

- นางสาวนัฐรดา,  

ครูประจําช้ัน 

 

 

 

 



 

 

 

ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ 

   (นายสมพร  จันทรขอนแกน)                (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

     ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                   หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

  ลงช่ือ                                  ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี  1 
 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ   วัน/ เดือน/ป 

   ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

-บริการ

อนามัย

โรงเรียน 

-อบรมผูนํา

อนามัยผูเรียน 

-จัดอาหาร

กลางวัน/ 

อาหารเสริม

นม  

-การประกัน

อุบัติเหตุ 

1) ผูเรียน รอยละ  84 ไดรับบริการดูแล

สุขภาพ   

2) ผูเรียน รอยละ 84 ท่ีเปนผูนํามีความรู

เกี่ยวกับงานอนามัยของโรงเรียน 

3) ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับอาหารกลางวัน

และอาหาร 

เสริมนม 

4) ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับ 

การทําประกันอุบัติเหตุ 

 

5,000 

 

1,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 

64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 

64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 

64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 

64 

 

- นางวชิราพร,  

นางสาวพรรณมณี 

- นางวชิราพร,  

นางสาวพรรณมณี 

- นางสาวเพ็ญนภา , 

นางสาวสิริญา   

 

- นางเรณู,  

นางสาวพรรณมณี 

  ลงช่ือ                              ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                              ผูเห็นชอบ

โครงการ 

          (นางวชิราพร  ไชยชนะ)      (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

          ครูโรงเรียนบานชุมแสง               หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

 

 ลงช่ือ                                  ผูอนุมัติโครงการ 

                                 (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 พัฒนาระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยึดหลักธรรมาภิบาล 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี  2 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพ 

การจัดการศึกษา  

-จัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป/ 

พัฒนามาตรฐาน

การศึกษาของ

โรงเรียน 
 

1) การใชแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

2) แผนปฏิบัติงานประจํามีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

4) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  84   

มีความพึงพอใจในโครงการ  

 

 

1,000 

 

 

2,500 

 

 

 

พ.ค. 63 

 

 

พ.ค. 63  

 

 

  

- นางสาวนริสา  

 

              

- นางเรณู, 

น.ส.ชลิตา,  

น.ส.พรรณี 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ                               ผูเห็นชอบ

โครงการ 

   (นางสาวนริสา  รอดบํารุง)                          (นายสมพร  จันทรขอนแกน)  

    ครูโรงเรียนบานชุมแสง                  หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป   

 

     (ลงช่ือ)                                     ผูอนุมัติโครงการ 

                 (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               การบริหารโดยใช BChS Model  

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 2   
 

กิจกรรม เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

-BChS Model  

-3 ป.    

 

1) การขับเคล่ือนการบริหารงาน

ของโรงเรียน   

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) ความรวมมือของบุคลากรทุก

ฝายในการปฏิบัติงาน   

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

3,000 

 

- 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

-ดร.ปรานอม  บํารุง 

 

-ดร.ปรานอม  บํารุง 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ                                 ผูเห็นชอบ

โครงการ    

           (ดร.ปรานอม  บํารุง)                                        (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

   ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง                        ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง        
 

 

      ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

                (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ

เรียนรู 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 2   
 

กิจกรรม เปาหมาย งบ 

ประมาณ 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

-พัฒนาขอมูลสารสนเทศ

และเว็บไซตของโรงเรียน 

   

-พัฒนาระบบบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน 

1) โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ

และเว็บไซตท่ีพรอมใชงาน 

ครบถวน  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) โรงเรียนมีการใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การบริหารและการจัดการเรียน

การสอน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) ผูปกครอง ครู นักเรียน  

รอยละ  90  มีความพึงพอใจ

ตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการเรียนรู   

 

6,000 

 

 

 

30,000 

 

16 พ.ค. 63–31 มี.ค. 64 

 

 

 

16 พ.ค. 63–31 มี.ค. 64 

- นางสาวนัฐรดา 

 

 

 

- นางสาวนัฐรดา 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ 

   (นางสาวนัฐรดา  ทองเรือง)     (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

     ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
 

 

      ลงช่ือ                                   ผูอนุมัติโครงการ 

               (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

สนองกลยุทธ           มาตรฐานท่ี 2    

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-การรูจักผูเรียน

เปนรายบุคคล 

-การออกเยี่ยม

บานผูเรียนทุกคน 

-คัดกรองผูเรียน 

-การแนะแนว 

ปองกัน และ

แกปญหา 

 

1)  การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  

อยูในระดับดีเลิศ 

2) การออกเยี่ยมบานผูเรียนทุกคน   

อยูในระดับดีเลิศ 

3)  การคัดกรองผูเรียน  อยูในระดับ 

ดีเลิศ 

4) การแนะแนว ปองกันและแกปญหา 

อยูในระดับดีเลิศ 

5) ผูเรียน ครู และผูปกครอง รอยละ 

84 มีความพึงพอใจตอโครงการระบบ

การดูแลชวยเหลือผูเรียน 

2,000 

 

25,000 

 

1,000 

1,000 

 

 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 

 

-ครูประจําช้ัน/

ครูผูสอน 

-ครูประจําช้ัน 

 

-ครูประจําช้ัน 

-ครูประจําช้ัน/

ครูผูสอน 

 

 

 

    ลงช่ือ   ผูเสนอโครงการ     ลงช่ือ       ผูเห็นชอบ

โครงการ 

         (นางสาวปภาวี  บุญเปา)                            (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

         ครูโรงเรียนบานชุมแสง                      หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

ลงช่ือ                   ผูอนุมัติโครงการ 

                      (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

  

 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ              มาตรฐานท่ี  2 
 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ   วัน/ เดือน/ป 

   ท่ีปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

-การเกณฑเด็กเขาเรียน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

-การเพิ่มโอกาสใหเด็ก

ยากจน ยากจนพิเศษ เด็ก

ดอยโอกาสและเด็กพิการ 

-การจัดหาทุนการศึกษาให

เด็กยากจน ยากจนพิเศษ 

เด็กดอยโอกาสและเด็ก

พิการ 

-ระดมทัพยากรเพื่อการจัด

การศึกษา 

1) รอยละ 100 

ของการเกณฑเด็กเขาเรียน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) รอยละ 100 ของเด็ก

ยากจน ยากจนพิเศษ  

เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการ

ท่ีไดเขาเรียน 

3) รอยละ 80 ของเด็ก

ยากจน ยากจนพิเศษ เด็ก

ดอยโอกาสและเด็กพิการท่ี

ไดรับการชวยเหลือ 

4) โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อ

การบริหารจัดการอยาง

เพียงพอ อยูในระดับยอด

เยี่ยม 

5) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  

80  มีความพึงพอใจ   

ในการจัดโครงการเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษา 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2,000 

พ.ค.63 - มี.ค 64 

 

พ.ค.63 - มี.ค 64 

 

 

พ.ค.63 - มี.ค 64 

 

 

 

พ.ค.63 - มี.ค 64 

 

-นางสาวนริสา 

 

-นางสาวนริสา 

 

 

-นางพัชรา  

 

 

 

-นางสาวพรรณี 

 

 

 

 



 

 

 ลงช่ือ                              ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ         

    (นางสาวนริสา รอดบํารุง)                   (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

      ครูโรงเรียนบานชุมแสง                  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

  

      ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

                                    (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 นิเทศภายใน 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี 2   

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

- ตรวจเยี่ยม

หองเรียน 

 - นิเทศการสอน

และการบริหารช้ัน

เรียน 

1) หองเรียนมีบรรยากาศเอื้อตอ 

การจัดการเรียนรูเปนหองเรียน
คุณภาพ  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอยู

ในระดับยอดเยี่ยม 

3) ผูปกครอง ชุมชน  รอยละ  85   

มีความพึงพอใจ ในการนิเทศภายใน 

 

10,000 

 

1,000 

 

 

กรกฏาคม, 

มกราคม 

กรกฏาคม, 

มกราคม 

 

-นางสาวจิดาภา 

 

-นางสาวจิดาภา 

 

 

    ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                            ผูเห็นชอบโครงการ 

         (นางสาวจิดาภา  งามนวล)      (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

           ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                 หัวหนางานวิชาการ 

  

(ลงช่ือ)                                   ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ               พัฒนาประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ               มาตรฐานท่ี 2 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 

วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

- กําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

- จัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

- ดําเนินงานตามแผน 

- ประเมินผลและ

ตรวจสอบ 

- ติดตามผลการ

ดําเนินการ 

- จัดทํา/จัดสง

รายงานการประเมิน  

1. มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  อยูในระดับยอด

เยี่ยม 

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

3. การดําเนินงานตามแผน   

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

4. การประเมินผลและตรวจสอบ  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

5. การติดตามผลการดําเนินการ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

6. รายงานการประเมิน 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

7. ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  90 

มีความพึงพอใจตอระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- 

 

 

1,000 

 

 

- 

- 

 

- 

 

1,000 

 

 

 

 

 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

 

พ.ค. 63– มี.ค. 64 

ม.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

ม.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

ม.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

 

- นางเรณู, 

นางสาวชลิตา 

 

- นางเรณู, 

นางสาวชลิตา 

 

- หัวหนากลุมงาน 

- นางถนอมศรี, 

นางสาวนวพร 

- นางถนอมศรี, 

นางสาวนวพร 

- นางถนอมศรี, 

นางสาวนวพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                               ผู เห็นชอบ
โครงการ 
     (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช)                 (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 
      ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                      หัวหนางานวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                   ผูอนุมัติโครงการ 
             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน           การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                 งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ           ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ

ดาน 

สนองกลยุทธ      มาตรฐานท่ี 2   

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

- ปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  

พุทธศักราช  2563 

-จัดทําสาระ

เพิ่มเติมในแตละ

ระดับช้ัน 

-ชุมนุมตามความ

สนใจ 

- ประเมินหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช

2551 อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) จัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละ

ระดับช้ันอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) การจัดกิจกรรมชุมนุมตามความ

สนใจอยูในระดับยอดเยี่ยม  

4) มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ปละ 1 ครั้ง โดยความรวมมือของ

โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครองและคณะครูอยูในระดับยอด

เยี่ยม 

5) ผูปกครอง ชุมชน  รอยละ 84  

มีความพึงพอใจ ในการปรับปรุง

หลักสูตร กระบวนการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง

รอบดาน 

 

1,000 

 

 

 

 

3,000 

 

 

20,000 

 

- 

 

มี.ค.63 

 

 

 

 

มี.ค.64–เม.ย.64 

 

 

ตลอดปการศึกษา 

 

พ.ย. 63–ก.ย. 64 

 

- ครูวิชาการ 

 

 

 

 

- ครูในระดับ 

สายช้ัน 

 

- ครูผูสอนทุกคน 

 

- ผูบริหาร, 

ครูวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลงช่ือ                                  ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ                               ผูเห็นชอบ

โครงการ 

        (นางสาวจิดาภา  งามนวล)                    (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

         ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                  หัวหนางานวิชาการ 

     ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

               (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 พัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี  2 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-การประชุม/

อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 

 

-ครูมืออาชีพ 

สงเสริมการพัฒนา

ผลงาน   

ทางวิชาการ 

 

1) โรงเรียนมีการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยางนอย 

20 ช่ัวโมง อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและ

การเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับยอด

เยี่ยม 

3) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 84  

มีความพึงพอใจในโครงการ  

50,000 

 

 

 

20,000 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

- ดร.ปรานอม,

นางพัชรา 

 

 

- ดร.ปรานอม,

นางพัชรา 

 

ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                                 ผูเห็นชอบ

โครงการ            (นางสาวนริสา  รอดบํารุง)                  (นางสาวนริสา  รอด

บํารุง) 

     ครูโรงเรียนบานชุมแสง                      หัวหนางานบุคลากร 

 

     (ลงช่ือ)                                    ผูอนุมัติโครงการ 

                (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 



 

 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 พัฒนาแหลงเรียนรู และเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี 2 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-ปรับปรุงและ

พัฒนาแหลเรียนรู 

-Health care 

area  

 

-สรางแหลงเรียนรู

ศาสตรพระราชา 

-ทัศนศึกษา 

1) โรงเรียนมีสภาพ แวดลอมท่ีรมรื่น

ปลอดภัยมีอาคารเรียน อาคาร

ประกอบท่ีเพียงพอสําหรับผูเรียน และ

มีแหลงสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตท่ี

เขาถึงไดงาย อยูในระดับยอดเยี่ยม   

2) โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการ

เพียงพอและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรูทางวิชาการรวมกัน 1 ครั้ง ตอ 1 

ปการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม   

3) โรงเรียนมีท่ีออกกําลังกาย อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม   

4) โรงเรียนมีแหลงเรียนรูศาสตร

พระราชา อยูในระดับยอดเยี่ยม   

5) ผูปกครอง ชุมชน และผูเรียน  

รอยละ 84 มีความพึงพอใจในการจัด

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  

 

50,000 

 

30,000 

 

 

20,000 

 

170,000 

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

 

ต.ค.63 - ก.ย. 64 

 

พ.ย.63 – มี.ค. 64 

 

-หัวหนากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

- กลุมสาระสุข

ศึกษาและ 

พลศึกษา 

-นายสมพร 

   

-ครูประจําสายช้ัน 

 

 

 

 

 



 

 

ลงช่ือ                                 ผูเสนอโครงการ      ลงช่ือ                                 ผูเห็นชอบ

โครงการ 

     (นายสมพร  จันทรขอนแกน)                    (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

       ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                       หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

     (ลงช่ือ)                                     ผูอนุมัติโครงการ 

                (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน                 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี  2 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-ซอมแซมอาคาร

เรียน  อาคาร

ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1) โรงเรียนมีหองเรียน อาคาร

ประกอบพอเพียงในการจัดกิจกรรม  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 90 

มีความพึงพอใจตอการดําเนินการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกอบ ของโรงเรียน   

 

20,000 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

 

- นางสาวสิริญา,

นางสาวชลิตา 

 

 

    ลงช่ือ                           ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                              ผูเห็นชอบ

โครงการ 

        (นางสาวสิริญา  หอมช่ืน)                 (นายสมพร จันทรขอนแกน) 

         ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                 หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

     (ลงช่ือ)                                    ผูอนุมัติโครงการ 

                (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน                  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 งานบริหารงานพัสดุโรงเรยีน 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี  2 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-จัดซื้อ/ จัดหา/ 

จัดจาง  วัสดุ

อุปกรณครุภัณฑ 

-ปรับปรุง 

ซอมแซม 

บํารุงรักษาวัสดุ

อุปกรณครุภัณฑ

และจัดทํา

ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

-จัดทํารายงาน

การตรวจสอบ

พัสดุประจําป 

 

 

1) การจัดซื้อจัดหาจัดจางวัสดุอุปกรณ

ครุภัณฑ  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) วัสดุอุปกรณครุภัณฑใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

4) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  90   

มีความพึงพอใจตอโครงการงาน

บริหารงานพัสดุโรงเรียน 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

-นางสาวสิริญา     

นางสาวนัฐรดา 

นางสาวชลิตา 

-นางสาวสิริญา 

นางสาวชลิตา  

นางเรณู 

 

 

 

 

-นางสาวสิริญา 

นางสาวชลิตา 

 นางเรณู 

    ลงช่ือ                            ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                              ผูเห็นชอบ

โครงการ 

         (นางสาวสิริญา  หอมช่ืน)                (นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี) 

          ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                 หัวหนางานการเงิน 

 

     (ลงช่ือ)                                    ผูอนุมัติโครงการ 

                (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 



 

 

แผนงาน                  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 สงเสริมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี  3 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

- วิเคราะห

หลักสูตร 

- วิเคราะหผูเรียน

เปน รายบุคคล 

- จัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู 

- ออกแบบและ

จัดการเรียนรู 

- สอนเสริมและ

สอนซอมเสริม 

- วิจัยในช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

1) ครูสามารถวิเคราะหหลักสูตร

และกําหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียน ท้ังดานความรู  ทักษะ  

กระบวนการ  สมรรถนะ  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค อยูใน

ระดับดีเลิศ 

2) ครูสามารถวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล  และใชขอมูลใน

การวางแผนการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูและ

สามารถทําการวัดประเมินผลท่ี

มุงเนนการพฒันาการเรียนรูของ

ผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

4)  ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ 

85 มีความพึงพอใจตอ 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ของครูและบุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพ   

- 

 

1,000 

 

5,000 

 

- 

 

5,000 

 

5,000 

 

 

16 พ.ค.63–31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค.63–31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

 

-ครูหัวหนากลุม

สาระการเรียนรู 

-นางสาวโสภิณ 

ครูทุกคน 

-ครูผูสอนทุกคน 

 

-ครูผูสอนทุกคน 

 

-ครูผูสอนทุกคน 

 

-ครูผูสอนทุกคน 

     

 

 



 

 

 

ลงช่ือ                           ผูเสนอโครงกา    ลงช่ือ                             ผูเห็นชอบ

โครงการ 

 (นางสาวกาญจนา ทรัพยสุข)                (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

   ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                        หัวหนางานวิชาการ 

 

        (ลงช่ือ)                                  ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน                  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 การจัดการเรียนรูการสหกรณในโรงเรียน 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี 3 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

-บูรณาการวิชา

สหกรณกับกลุม

สาระการเรียนรู

สังคมฯ 

ป.1 – ป.6 

-เขาคายสหกรณ 

-สหกรณรานคา

โรงเรียน 

1) ครูรอยละ 82 บูรณาวิชา

สหกรณกับกลุมสาระการเรียนรู

สังคม   

2) ครูเรียนรอยละ 82 เขารวมจัด

กิจกรรม “เขาคายสหกรณ” 

3) ครูและบุคลากรรอยละ 82 

เปนสมาชิกสหกรณรานคา

โรงเรียน 

4) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 82 

มีความพึงพอใจตอการจัด

โครงการ การจัดการเรียนรู 

การสหกรณในโรงเรียน 

 

1,000 

 

 

 

 

5,000 

- 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

     

 

 

 

ก.พ. 64 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

-นางอมรรัตน 

นางวชิราพร 

 

 

 

-นางอมรรัตน  

-นางอมรรัตน  

     

ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ                            ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นางอมรรัตน  หัวใจ)                           (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

   ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                        หัวหนางานวิชาการ 

 

        (ลงช่ือ)                                 ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 



 

 

แผนงาน                  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

งาน                       งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โครงการ                 พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

สนองกลยุทธ            มาตรฐานท่ี 3 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
วัน/ เดือน/ป 

ท่ีปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบ 

- PLC 

- คายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

1) ครูรอยละมี 85 มีการอภิปราย

แลกเปล่ียนวิธีการสอนและการ

แกปญหาผูเรียนเดือนละ 1 ครั้ง  

2) ครูรอยละ  85  ครูจัดแสดงผล

งานผูเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู

และแสดงความคิดเห็น ภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง  

3) ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 85  

มีความพึงพอใจในการดําเนินงาน

ของโครงการพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู   

 

- 

20,000 

 

  16พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

16พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

- ครูสายช้ัน 

- ครูทุกคน 

     

ลงช่ือ                             ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ                                ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ)              (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

   ครูโรงเรียนบานชุมแสง                                      หัวหนางานวิชาการ 

 

        (ลงช่ือ)                                   ผูอนุมัติโครงการ 

             (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง  

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ   พัฒนาสุขภาวะท่ีดี  

แผนงาน/งาน   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

สนองกลยุทธ/จุดเนน สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 (1.1)  

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวพร  ชลวรทัศน 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  

โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีสําคัญท่ีสุด สําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย ส่ิงท่ีเด็กไดรับ

ประสบการณ และการเรียนรูในชวง 5 ปแรกของชีวิต จะมีผลตอการวางรากฐานท่ีสําคัญตอ

บุคลิกภาพของเด็กท่ีจะเจริญเติบโตข้ึนเปนผูใหญ การมีสุขภาพรางกายท่ีดีข้ึน เมื่อเด็กไดรับ 

การสงเสริมพัฒนาการอยางมีประสิทธิภาพก็จะชวยใหเด็กเติบโตข้ึนอยางสมบูรณ และเปนพลเมืองท่ี

มีคุณภาพตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหเด็กมีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 2.2 เพื่อใหเด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี 

2.3 เพื่อใหเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย 

2.4 เพื่อใหเด็กสามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอ

โรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม 

 

3. เปาหมาย 

    3.1 เชิงคุณภาพ 

      1) เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน อยูในระดับดีเลิศ 

      2) เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี อยูในระดับดีเลิศ 

      3) เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย อยูในระดับดีเลิศ 

     4) เด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียง ตอโรค ส่ิงเสพ

ติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม อยูในระดับดีเลิศ 

     3.2 เชิงปริมาณ 

       1) เด็กรอยละ 80 มีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 



 

 

       2) เด็กรอยละ 80 มีทักษะการเคล่ือนไหวใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี   

       3) เด็กรอยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย 

      4) เด็กปฐมวัย รอยละ 80 ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ี

เส่ียงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม 

     5) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

สํารวจภาวะโภชนาการ 

ด่ืมนมเพื่อสุขภาพ 

หนูนอยสุขภาพดี ปากหอม ฟนสวย 

วัดสมรรถภาพทางกาย 

ออกกําลังกายยามเชา 

รณรงคตอตานยาเสพติด 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

- นางสาวสุกัญญา 

- นางสาวนวพร 

- นางขวัญเรอืน 

- นางสาวสุกัญญา 

- นางสาวรุงอรุณ 

- นางพัชร ี

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวน  9,500 บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

กิจกรรมท่ี 1 สํารวจภาวะโภชนาการ  

  -จัดทําแบบสํารวจภาวะโภชนาการประจําหองเรียน  จํานวน 5 เลม  

  -จัดหาเครื่องช่ังน้ําหนัก ประจําหองเรียน จํานวน 5 เครื่อง  

เครื่องละ 200 บาท 

  -จัดหาตุกตาโฟมยางสําหรับวัดสวนสูง ประจําหองเรียน จํานวน 5 ช้ิน  

ช้ินละ 130 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 ด่ืมนมเพื่อสุขภาพ 

  -จัดทําแบบบันทึกการด่ืมนมประจําหองเรียน จํานวน 5 เลม  

กิจกรรมท่ี 3 หนูนอยสุขภาพดี ปากหอม ฟนสวย 

  -จัดหายาสีฟน  

กิจกรรมท่ี 4 วัดสมรรถภาพทางกาย 

 

50 

1,000 

 

650 

 

 

- 

 

200 

 

 



 

 

  -จัดทําแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 5 เลม เลมละ 40บาท 

  -จัดหาตลับเมตรสําหรับวัดระยะ จํานวน 1 ตลับ ตลับละ 500 บาท 

  -จัดหานาฬิกาจับเวลา จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 250 บาท 

  -จัดหาแผนยางสําหรับกระโดดไกล จํานวน 2 แผน แผนละ 150 บาท 

200 

500 

500 

300 

 

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

5 

6 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 5 ออกกําลังกายยามเชา 

กิจกรรมท่ี 6 รณรงคืตอตานยาเสพติด 

  -จัดหาแผนการศึกษาใหความรูเรื่องความปลอดภัย   

  -จัดหากระดาษสีตกแตงปายนิเทศ  

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

- 

2,500 

 

 

 

รวมท้ังส้ิน 5,900  

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- เด็กรอยละ 80 มีน้ําหนัก สวนสูง  

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

- เด็กรอยละ 80 มีทักษะการเคล่ือนไหว 

- เด็กรอยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

- เด็กรอยละ 80 หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ 

ภัย และส่ิงเสพติด 

- ผูปกครอง ชุมชน เด็กรอยละ 80 มีความพึงพอใจ 

ตอโครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพ 

 

- ช่ังน้ําหนัก สวนสูง 

 

- ทดสอบสมรรถภาพ 

- สังเกต 

- สังเกต 

 

- สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- แบบช่ังน้ําหนัก  

  สวนสูง  

- สมรรถภาพ 

- แบบสังเกต 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       เด็กไดรับการเตรียมความพรอมในดานการเรียนรูตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูใน

ระดับช้ันประถมศึกษาตอไป และ ผูปกครองชุมชน  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและการ

เจริญเติบโตและมีสุขภาพท่ีดีของผูเด็กปฐมวัย 



 

 

  

 

 

 

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ผูเสนอโครงการ 

            (นางสาวนวพร  ชลวรทัศน) 

          ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ ผูพิจารณาโครงการ               

     (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

         หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ  หนูนอยนักสรางสรรค 

แผนงาน/งาน              งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ  มาตรฐานท่ี 1 (1.2) 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางพัชรี  ศรีสุข 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  

   โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดประสบการณใหเด็กปฐมไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยการจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐม กิจกรรมศิลปะ เปนกิจกรรมสรางสรรคท่ีเด็กปฐมสรางข้ึน

จากความรูสึกนึกคิด อารมณจิตใจ ถายทอดออกมาเปนผลงานท่ีสวยงาม จากผลงานท่ีสรางข้ึนจะ

สะทอนใหเห็นถึงความคิด ความรูสึกอารมณจิตใจ การรับรูและพัฒนาการของผูเรียนไดเปนอยางดี 

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อใหเด็กเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น 

2.2. เพื่อใหเด็กมีความมั่นใจและกลาแสดงออก 

2.3. เพื่อใหเด็กช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

2.4. เพื่อใหเด็กรูหนาท่ี อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต 

 

3. เปาหมาย 

     3.1 เชิงคุณภาพ 

               1) เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่นอยูในระดับดีเลิศ 

               2) เด็กมีความมั่นใจและกลาแสดงออก อยูในระดับดีเลิศ 

               3) เด็กช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ อยูในระดับดีเลิศ 

               4) เด็กรูหนาท่ี อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต อยูในระดับดีเลิศ 

     3.2 เชิงปริมาณ 

               1) เด็กรอยละ  80 ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น 

               2) เด็กรอยละ  80  มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 

               3) เด็กรอยละ  80 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ  

               4) เด็กรอยละ  80 รูหนาท่ี อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต 



 

 

      5) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  80 มีความพึงพอใจตอโครงการหนูนอยนักสรางสรรค 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

หนูนอยคนเกง 

เรื่องเลาเชานี้ 

ศิลปะรองรํา รักธรรมชาติ 

บันทึกความดี 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

- นางขวัญเรอืน, นางพัชรี   

- นางพัชรี, นางสาวสุกัญญา 

- นางขวัญเรือน, นางสาวรุงอรุณ 

 - นางสาวนวพร, นางสาวรุงอรุณ 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวน  8,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 หนูนอยคนเกง 

-กระดาษ A4 3 รีม รีมละ 120 บาท เปนเงิน 240 บาท 

-กระดาษสี 20 แผนแผนละ 10 บาท เปนเงิน 200 บาท 

-สีโปรสเตอร 10 ขวดขวดละ 85 บาท เปนเงิน 850 บาท 

-ดินน้ํามันไรสาร 35 กอน กอนละ 15 บาทเปนเงิน 525 บาท 

-กาว 2 ขวด ขวดละ 60 บาทเปนเงิน 120 บาท 

-ดินสอ 65 แทง แทงละ 1  บาท  เปนเงิน 65 บาท 

2,000 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

กิจกรรมท่ี 2 เรื่องเลาเชานี้ 

-หนังสือนิทาน 10 เลม เลมละ 70 บาทเปนเงิน 700 บาท 

-โปสเตอรภาพ 5 ใบ ใบละ 100 บาทเปนเงิน 500 บาท 

-หนังสือนิตยาสาร 12 เลม เลมละ 25 บาทเปนเงิน 300 บาท 

-หุนใสมือ หัวสัตว 10 หัว หัวละ 50 บาทเปนเงิน 500 บาท 

 

2,000 

 

 

 



 

 

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

3 กิจกรรมท่ี 3 ศิลปะ รองรํา รักธรรมชาติ 

-สีเทียน 10 กลอง กลองละ 55 บาทเปนเงิน 550 บาท 

-สีโปสเตอร 8 ขวด ขวดละ 85 บาทเปนเงิน 680 บาท 

-แผน DVD เพลง 1 แผน แผนละ 100 บาทเปนเงิน 100 บาท 

-ริบบ้ินสี 6 มวน มวนละ 95 บาทเปนเงิน 570 บาท 

-โปสเตอรภาพธรรมชาติ 1 ใบ ใบละ 100 บาทเปนเงิน 100 บาท 

-เครื่องเคาะจังหวะ 4 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท เปนเงิน 1,000 บาท 

2,000  

4 กิจกรรมท่ี 4 บันทึกความดี 

-กระดาษชารทสี A4 5 รีม รีมละ 88 บาท เปนเงิน 440 บาท 

-กระดาษ A4 13 รีม รีมละ 120 บาท เปนเงิน 1,560 บาท 

 

 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

2,000  

รวมท้ังส้ิน 8,000  

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- เด็กรอยละ 80 ยอมรับและพอใจในความสามารถและ 

ผลงานของตนเองและผูอ่ืน 

- เด็กรอยละ 80 มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 

- เด็กรอยละ 80 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหว  

และรักธรรมชาติ  

- เด็กรอยละ 80 รูหนาท่ี อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต 

- ผูปกครอง ชุมชน เด็กรอยละ 80 มีความพึงพอใจตอ

โครงการหนูนอยนกัสรางสรรค 

                      

- สังเกต 

 

- สังเกต 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 



 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เด็กปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานการเรียนรูตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูใน

ระดับช้ันประถมศึกษาตอไป และ ผูปกครอง ชุมชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน 

 

 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ  ผูเสนอโครงการ 

                (นางพัชรี  ศรีสุข) 

        ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ ผูพิจารณาโครงการ               

        (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

            หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 

แผนงาน/งาน   งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนงานบริหารท่ัวไป  

สนองกลยุทธ/จุดเนน สพฐ. มาตรฐานท่ี  1 (1.3) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขวัญเรือน  พนัคําภา 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  

โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันสภาพศีลธรรมในกลุมเยาวชนไดเส่ือมถอยลงไปมาก  ซึ่งเปนผลมาจากการ

เจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการแผขยายของอารยธรรมตะวันตก  ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา  

การแกปญหาตาง ๆ จะไมสามารถประสพผลสําเร็จอยางยั่งยืนได  ถาปราศจากการพัฒนาศีลธรรม

จริยธรรมใหแกเยาวชนท่ีจะเติบโตไปเปนคนดีของสังคม  ซึ่งผูปกครองและชุมชนจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองใหการสนับสนุนสงเสริมรวมมือพัฒนารวมกัน  สงเสริมเด็กรูจักชวยเหลือตนเอง มีวินัยและมี

มารยาทตามวัฒนธรรมไทยเชนการไหว การมีสัมมาคารวะกับผูใหญมากข้ึนและประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหเด็กมีวินัยในตนเอง 

          2.2 เพื่อใหเด็กรูจักประหยัดและพอเพียง 

          2.3 เพื่อใหเด็กรูจักยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล เช้ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2.4 เพื่อใหเด็กมีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอมในและนอกหองเรียน 

          2.5 เพื่อใหเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

 

3.เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ  

      1) เด็กมีวินัยในตนเอง อยูในระดับดีเลิศ 

            2) เด็กรูจักประหยัดและพอเพียงอยูในระดับดีเลิศ 

                3) เด็กรูจักยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล เช้ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

อยูในระดับดีเลิศ 

      4) เด็กมีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอมในและนอกหองเรียน อยูในระดับดีเลิศ 



 

 

      5) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย อยูในระดับดีเลิศ 

        

3.2 เชิงปริมาณ  

                1) เด็กรอยละ 80  มีวินัยในตนเอง 

                2) เด็กรอยละ 80  รูจักประหยัดและพอเพียง  

                3) เด็กรอยละ 80 รูจักยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล เช้ือชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย       

      4) เด็กรอยละ 80 มีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอมในและนอกหองเรียน  

      5) เด็กรอยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

                6) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ           

  

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

เขาแถวเคารพธงชาติ 

ออมทรัพย 

วันสําคัญ 

รักษส่ิงแวดลอม 

ยิ้มไหว ทักทายกัน 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

- นางขวัญเรอืน, นางพัชรี   

- นางขวัญเรอืน, นางสาวนวพร 

- นางขวัญเรือน, นางสาวสุกัญญา 

- นางขวัญเรือน, นางสาวรุงอรุณ 

-นางสาวสุกัญญา, นางพัชร ี

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวน  8,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

2 

 

3 

กิจกรรมท่ี 1 เขาแถวเคารพธงชาติ     

  -จัดซื้อลําโพรง ชีดีเพลงชาติไทย 

กิจกรรมท่ี 2 ออมทรัพย 

  -ใหนักเรียนเปดบัญชีออมเงิน 

กิจกรรมท่ี 3 วันสําคัญ  

 

1,000 

 

- 

 

 



 

 

 

 

4 

 

 

  -จัดทําปายไวนิล วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจาอยูหัว วันเด็ก จํานวน 8 แผน แผนละ 250 

กิจกรรมท่ี 4 รักษส่ิงแวดลอม  

  -จัดทําปายไวนิลเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมจํานวน 4 แผน  

แผนละ250 

3,000 

 

 

2,000 

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

5 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 5  ยิ้มไหว ทักทายกัน 

  -จัดทําจัดทําปายไวนิล การไหว จํานวน 12 แผน แผนละ 250  
 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

 

2,000 

 

 

รวมท้ังส้ิน 8,000  

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- เด็กรอยละ 80 มีวินัยในตนเอง 

- เด็กรอยละ 80 รูจักประหยัดและพอเพียง  

- เด็กรอยละ 80 รูจักยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล 

เช้ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

- เด็กรอยละ 80 มีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอม 

- เด็กรอยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

- ผูปกครอง ชุมชน เด็กรอยละ 80 มีความพึงพอใจ 

ตอโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- สังเกต 

- สังเกต 

- สังเกต 

- สัมภาษณ 

- สังเกต 

- สัมภาษณ 

- สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

- แบบสังเกต 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีความพึงพอใจตอกิจกรรมของเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานการเรียนรู

ตางๆ และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม ครู  มีความ

ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน เลนและทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูในระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอไป  

 

 



 

 

ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ                ลงช่ือ                       ผูพิจารณาโครงการ 

     (นางขวัญเรือน  พันคําภา)         (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

  ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง                          หัวหนางานบริหารท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ   บานนักวิทยาศาสตรนอย 

แผนงาน/งาน   งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ/จุดเนน สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 (1.4) , มาตรฐานท่ี  3 (3.1) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกัญญา  แซต้ัง 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  

โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย” เปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดําริ ใหคณะกรรมการนําไปพิจารณาริเริ่มดําเนินการนํารอง
ในประเทศไทย เปนโครงการท่ีสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ
อยางยิ่งและมีกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับผูปกครอง ดวยเหตุนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจึงริเริ่ม
โครงการโดยรวมมือกับบริษัทนานมีบุคส จํากัด และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ซึ่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงคัดเลือกใหโรงเรียนเขารวมโครงการ
นํารอง ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนั้นโรงเรียนบานชุมแสง จึงได
จัดทําโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหเด็กสนทนาโตตอบต้ังคําถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจ คิดรวบยอด การคิด 

เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

2.2 เพื่อใหเด็กมีการคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได 

 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ 

1) เด็กสนทนาโตตอบต้ังคําถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจ คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร อยูในระดับดีเลิศ 

2) เด็กมีการคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได อยูในระดับดีเลิศ 

          3.2 เชิงปริมาณ 

  1) เด็กรอยละ  80  สนทนาโตตอบต้ังคําถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจ คิดรวบยอด  

การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 



 

 

  2)เด็กรอยละ 80 มีการคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได 

3) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย 

4. กิจกรรมดําเนินการ  

5.  งบประมาณท่ีใช 

     5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  13,000  บาท  

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 หนูนอยนักวิทยาศาสตร  

-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณการทดลองวิทยาศาสตร จํานวน 5 

หองเรียน เปนเงินหองละ 1,600 บาท การทดลอง 20

การทดลอง 

กิจกรรมท่ี  2 โครงงานของหน ู

-จัดวัสดุอุปกรณทําโครงงานจํานวน 5 หองเรียน เปนเงิน 

หองเรียนละ 1,000 บาท  

 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

8,000 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

รวมท้ังส้ิน 15,000  

 

 

 

 

 

ท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 

2. 

 หนูนอยนักวิทยาศาสตร                                                                                  

โครงงานของหน ู

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64                             

- นางสาวสุกัญญา, นางพัชรี  

-นางสาวสุกัญญา                           

 



 

 

7. การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- เด็กรอยละ 80 สนทนาโตตอบต้ังคําถาม 

ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

- เด็กรอยละ 80 มีการคิดแกปญหาและสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องงายๆได 

- ผูปกครอง ชุมชน เด็กรอยละ 80 มีความพึงพอใจ

ตอโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

- สังเกต 

 

 

- สังเกต 

 

- สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

- แบบสังเกต 

 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

   เด็กปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานการเรียนรูตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรู

ในระดับช้ันประถมศึกษาตอไป และ ผูปกครอง ชุมชน พึงพอใจในการจัดกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน 

 
 

 

 

  ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวสุกัญญา  แซต้ัง)         (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

    ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง              หัวหนางานวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ          พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

แผนงาน/งาน             งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ  มาตรฐานท่ี 2 (2.1) 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  

   โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

โครงการ “ พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย” การพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย นับไดวาเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญมาก เพราะควรจะเปนการสงเสริมพัฒนาการเพื่อใหเด็กไดพัฒนาไปพรอมๆ กันในทุกดาน  
ท้ังดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคม และสติปญญา อยางแทจริง  ไมใชเปนการใหเด็กเรียนรูเฉพาะ
วิชาการเทานั้น  แตควรใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาความเปน “เอกัตบุคคล”  พัฒนาการรับรู  ความสนใจ  
ความมีเหตุผล  ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ   มีสุขภาพอนามัยดี  และสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดดวยดี และมีความสุข   ตลอดจนสนองนโยบายของโรงเรียน และของตนสังกัดทุกระดับการ
กําหนดใหมีโครงการนี้ จึงเปนการตอบสนองหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา นโยบายโดยยึดหลักการท่ี
สําคัญ คือ ตองการใหผูเรียนเปนคนดี มีความสุข และเกง 
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

2.2. โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรปละ 1 ครั้ง 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

       1)  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับดีเลิศ  

                 2)  โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรปละ 1 ครั้ง อยูในระดับดีเลิศ 

 3.2 เชิงปริมาณ 

       1)  ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร

ปฐมวัย  

 

 

 



 

 

4. กิจกรรมดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมดําเนินการ 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

 

ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

ประเมินหลักสูตร 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

- ผูอํานวยการ, คณะครูปฐมวัย 

 

- ผูอํานวยการ,คณะครูปฐมวัย 

5.  งบประมาณท่ีใช 

     5.1 งบประมาณ  เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวน  2,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงหลักสูตร 

-จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 5 เลม เปนเงิน 500  บาท 

-จัดทําวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 5 เลม เย็บเขาเลม 

เปนเงิน 500  บาท 

กิจกรรมท่ี 2 ประเมินหลักสูตร 

-จัดหาส่ือและอุปกรณจัดทําเอกสาร กระดาษ  

A 4 10 รีมๆ 100 บาท เปนเงิน 500 บาท  

-คาถายเอกสารเปนเงิน  500 บาท   

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

1,000 

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

    

รวมท้ังส้ิน 2,000    

 

7. การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

-  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

อยูในระดับดีเลิศ  

-  โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรปละ 1 ครั้ง อยูในระดับดีเลิศ 

-  ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัด

โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  

- สังเกต 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ ผูปกครอง ชุมชน พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 

 

 

  ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                            ผูพิจารณาโครงการ 

    (นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง)       (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช ) 

    ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง                  หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ   ครูมืออาชีพ 

แผนงาน/งาน   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

สนองกลยุทธ/จุดเนน สพฐ. มาตรฐานท่ี 2 (2.2, 2.3) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวพร  ชลวรทัศน 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  

โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จําเปนอยางยิ่งท่ีโรงเรียนจะตองมีการพฒันาบุคลากร เนื่องจากเปนการ

เพิ่มพูนความรู ประสบการณใหกับบุคลากรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการพัฒนาดานการสอน การใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ดานประสบการณทํางาน ดานสังคม ปจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ 

เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาดวยตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ลวนเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถดานตาง ๆ ใหบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพฒันาจาก

ประสบการณตรงใหกับบุคลากร ผูไดรับการพัฒนาจะแลกเปล่ียนประสบการณ ไดรับความรู      ท่ี

ทันสมัยเพิ่มข้ึน ซึ่งจะนําความรูตาง ๆ ท่ีไดรับกลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนา

งานท่ีตนเองรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยข้ึน  เพื่อใหครูปฐมวัยมีความพรอม    ในการ

ทํางานอันจะทําใหเกิดประโยชนแกผูเรียน และสถานศึกษา 

 2. วัตถุประสงค 

 2.1. เพื่อจัดครูปฐมวัยท่ีมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัยหรือผานการ

อบรมการศึกษาปฐมวัยพอเพียงตอช้ันเรียน 

2.2. เพื่อใหครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนประสบการณท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2.3  เพื่อใหครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณทีมีความหลากหลายสอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล  

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

      1) จัดครูท่ีมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรม

การศึกษาปฐมวัยพอเพียงตอช้ันเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 



 

 

     2) ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนประสบการณท่ีสอดคลอง

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับยอดเยี่ยม 

     3) ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณทีมีความหลากหลายสอดคลองกับความแตกตางระหวาง

บุคคล อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 3.2 เชิงปริมาณ 

                 1) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการครูมืออาชีพ 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

จัดครูสูหองเรียน 

พัฒนาครูและบุคลากร 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

- นางสาวสุกัญญา, นางสาวนวพร 

- นางพัชรี,  นางสาวรุงอรุณ 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวน  8,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

 

กิจกรรมท่ี 1 จัดครูสูหองเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากร 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

     - 

8,000 

 

รวมท้ังส้ิน 8,000  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- จัดครูท่ีมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย

หรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยพอเพียงตอช้ันเรียน อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

- ครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน             

การจัดทําแผนประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณทีมีความหลากหลาย

สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจ 

ตอโครงการครูมืออาชีพ 

- นิเทศติดตาม 

 

 

- นิเทศติดตาม 

 

 

- นิเทศติดตาม 

 

- สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

-แบบนิเทศติดตาม 

 

 

-แบบนิเทศติดตาม 

 

 

 

 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ชุมชน ผูปกครองและผูเกี่ยวของ  

มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการครูมืออาชีพ 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ผูเสนอโครงการ 

           (นางสาวนวพร  ชลวรทัศน) 

          ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง  

 

 

ลงช่ือ ผูพิจารณาโครงการ               

       (นางสาวนริสา  รอดบํารุง) 

           หัวหนางานบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ   สงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

แผนงาน/งาน   งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ/จุดเนน สพฐ. มาตรฐานท่ี 2 (2.4) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางขวัญเรือน  พนัคําภา 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  

 โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตราท่ี  289 กําหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน หนวยงานและชุมชน  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม  ครูผูสอน

จําเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเหมาะสม  สอดคลองกับศักยภาพและความสนใจ

ของนักเรียน  เพื่อใหไดรับประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูและเรียนรูจากภูมิปญญาสืบเนื่องจาก

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีมีความมุงมั่นตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยยกระดับ

โรงเรียนช้ันนําท่ีมีความพรอมสูโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล  เพื่อใหเปนโรงเรียนท่ีมีระบบการพฒันา

ผูเรียน  สถานศึกษา  แหลงเรียนรู  สภาพแวดลอม  หลักสูตรและ  การจัดการเรียนรูท่ีเอื้ออํานวยให

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมนําความรู  รักความเปน

ไทยและมีความสามารถกาวไกลในระดับสากล 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหจัดสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย            

มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณ 

2.2  เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ 

           2.3 เพื่อใหมีมุมประสบการณท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการเรียนรู 

           2.4 เพื่อสงเสริมการจัดประสบการณโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  

 

 

 

 

 



 

 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

                1) โรงเรียนมีจัดสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย มีบรรยากาศ

ท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

                2) ครูเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

                3) โรงเรียนมีมุมประสบการณท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อ 

การเรียนรู อยูในระดับยอดเยี่ยม 

                4) การจัดประสบการณโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

 3.1 เชิงปริมาณ                 

       1) ผูปกครองชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญา   

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

สราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลง

เรียนรูในสถานศึกษา 

สงเสริมครูภูมิปญญาในการจัดการ

เรียนการสอน 

มุมสงเสริมการเรียนรู 

 

 ทัศนศึกษาเรียนรู 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

- นางสาวสุกัญญา 

  นางขวัญเรือน 

- นางสาวสุกัญญา,นางพัชร ี

 

- นางขวัญเรอืน    

  นางสาวรุงอรุณ 

- นางสาวสุกัญญา 

 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวน 52,000  บาท 

 

 

 

 

 



 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

กิจกรรมท่ี 1 สราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมครูภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมท่ี 3 จัดหาส่ือสําหรับเด็ก หนังสือนิทาน  

กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาเรียนรู 

 

 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

 

7,000 

10,000 

10,000 

25,000 

 

 

 

รวมท้ังส้ิน 52,000  

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- โรงเรียนมีจัดสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ท่ี

คํานึงถึงความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัด

ประสบการณ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ครูเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีมุมประสบการณท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู 

ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการเรียนรู อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- การจัดประสบการณโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ผูปกครองชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจ 

ตอโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา   

 

- สังเกต 

 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ 

 

-แบบสังเกต 

 

- สัมภาษณ 

 

-สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เด็กปฐมวัย ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ี

สะอาดปรอดภัย เปนระเบียบสวยงามและมีส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 

 

 

ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ             ลงช่ือ                          ผูพิจารณาโครงการ 

       (นางขวัญเรือน พันคําภา)       (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

    ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง                   หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ   จัดหา ซอมแซม พัสดุ ครุภัณฑ เพื่อการจัดประสบการณ 

แผนงาน/งาน   งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนงานการเงิน 

สนองกลยุทธ/จุดเนน สพฐ. มาตรฐานท่ี 2  (2.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพัชรี  ศรีสุข 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  

โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)   

ตามมาตรา  8  โรงเรียนบานชุมแสง มีภารกิจจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย  

พ.ศ.2546และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เพื่อใหการดําเนินภารกิจสอดคลองและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนสนองนโยบายของโรงเรียน และของตนสังกัดทุกระดับ 

 การกําหนดใหมีโครงการนี้ จึงเปนการตอบสนองหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา นโยบายโดย

ยึดหลักการท่ีสําคัญ คือ ตองการใหผูเรียนเปนคนดี มีความสุข และเกง 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อซอมแซมปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ 

2.2  เพื่ออํานวยความสะดวก ใหบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

 

3. เปาหมาย 

    3.1 เชิงคุณภาพ 

      1)  โรงเรียนมีการซอมแซมปรับปรงุวัสดุ ครุภัณฑ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

      2)  โรงเรียนอํานวยความสะดวก ใหบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 3.2 เชิงปริมาณ 

       1)  ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 พึงพอใจในการใหบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุ อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ  

 



 

 

 4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

ซอมแซม ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ 

จัดหาส่ือวัสดุ ครุภัณฑ 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

- นางพัชรี  ศรีสุข 

- นางพัชรี  ศรีสุข 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวน  60,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

2 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 ซอมแซม ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ 

 -จัดจางทาสีอาคารเรียนอนุบาล เปนเงิน   10,000 บาท 

 -จัดจางซอม ปรับปรุงรั้วหนาอาคารอนุบาลเปนเงิน 10,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 จัดหาส่ือวัสดุ ครุภัณฑ 

-ซื้อตูเหล็กบานเล่ือนกระจก ตูละ 5,375   บาท จํานวน  2 ตู เปนเงิน 

10,750  บาท 

-ซื้อพัดลมเพดาน ตัวละ 1,200 บาท จํานวน 10 ตัว เปนเงิน 1,2000  

บาท 

-ซื้อโตะทํางานเหล็ก ตัวละ 6,650 บาท จํานวน 2 ตัว เปนเงิน 13,300 

บาท 

-ซื้อเกาอี้ ตัวละ 1,975 บาท จํานวน  ตัว เปนเงิน 3,950  บาท 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

20,000 

 

 

40,000 

 

 

 

 

รวมท้ังส้ิน 60,000  

 

 

 

 

 



 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- โรงเรียนมีการซอมแซมปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนอํานวยความสะดวก ใหบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 พึงพอใจในการใหบริการส่ือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ เพื่อสนับสนุน 

การจัดประสบการณ   

 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

 

-สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

- แบบสังเกต 

   

- แบบสังเกต 

 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจในสถานศึกษาท่ีจัดโครงการซอมแซมอาคาร

เรียนอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ-ทรัพยสิน อยูในระดับดีเลิศเลิศ 

 

 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

 

ลงช่ือ ผูเสนอโครงการ 

            (นางพัชรี  ศรีสุข ) 

          ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ ผูพิจารณาโครงการ               

       (นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี) 

            หัวหนางานการเงิน 

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ           พัฒนาระบบการบริหารอยางมีคุณภาพ 

แผนงาน/งาน           งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนงานบริหารท่ัวไป  

สนองกลยุทธ/จุดเนน สพฐ.      มาตรฐานท่ี 2 (2.6) 

ผูรับผิดชอบโครงการ          นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง 

ลักษณะโครงการ           โครงการใหม  

                                        โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ          16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดไววาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษาทุกระดับประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในและระบบ

ประกันคุณภาพภายนอกและใหถือวาการประกันคุณภาพภายนอกเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องจากเหตุผลดังกลาวผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาท

เปนแกนนําหรือตัวจักรสําคัญผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะ การเปนผูนําโดยมีปจจัยสนับสนุนคือ

วัฒนธรรมดานตัวบุคลากรดานภาวะผูนําดานโครงสรางดานงบประมาณดานสังคมโดยทุกดานตอง

เช่ือมตอกันและตองมีนโยบายท่ีชัดเจนจึงจะสงผลตอการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค  

2.1. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

2.2. โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

 2.3. โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนประเมินผลและตรวจคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2.4. โรงเรียนมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

2.5. โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

2.6 .โรงเรียนมีการจัดทําและตรวจสอบคุณภาพภายใน 

2.7. โรงเรียนจัดประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา 

2.8. โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียน 

2.9. โรงเรียนมีการติดตามใหความชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 

3. เปาหมาย 

    3.1 เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

ปฐมวัย อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป อยูในระดับยอดเยี่ยม 



 

 

 3) โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนประเมินผลและตรวจคุณภาพภายในสถานศึกษา  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 4) โรงเรียนมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

5) โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป อยูในระดับยอดเยี่ยม 

6) โรงเรียนมีการจัดทําและตรวจสอบคุณภาพภายใน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

7)  โรงเรียนจัดประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

8)  โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

9)  โรงเรียนมีการติดตามใหความชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับยอดเยี่ยม 

    3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผูปกครองชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาระบบการบริหาร 

อยางมีคุณภาพ 

  

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจําป 

-จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 

-จัดทําขอมูลระบบสารสนเทศ 

 

-รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําป 

-จัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

-ประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียน 

ในสถานศึกษา 

-จัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียน 

-ติดตามดูแลใหความชวยเหลือนักเรียน 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

- คณะครูปฐมวัย 

- คณะครูปฐมวัย 

- คณะครูปฐมวัย 

- นางสาวนวพร,นางสาวรุงอรุณ 

  

- นางสาวนวพร,นางสาวรุงอรุณ 

 

- นางสาวนวพร,นางสาวรุงอรุณ 

-คณะครูปฐมวัย 

 

- คณะครูปฐมวัย 

- คณะครูปฐมวัย 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวน  4,000  บาท 



 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จํานวน  เลม 1 เลมละ 200 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  จํานวน 1 เลม เลมละ 200 

บาท 

กิจกรรมท่ี 3 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป  จํานวน 1 เลม  

เลมละ 200 บาท 

กิจกรรมท่ี 4 จัดทําขอมูลระบบสารสนเทศ จํานวน 2 เลม  

เลมละ 100 บาท 

กิจกรรมท่ี 5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

จํานวน 1 เลม เลมละ 200 บาท 

กิจกรรมท่ี 6 จัดทํารายงานการควบคุมภายใน จํานวน 2 เลม  

เลมละ 100 บาท 

กิจกรรมท่ี 7 ประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา 

จัดจางทําปายไวนิลรับสมัครเด็ก  จํานวน 1 แผน แผนละ 1,300 บาท  

กิจกรรมท่ี 9 จัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียน ทุนการศึกษา  

ทุนละ 500 บาท 

กิจกรรมท่ี10 ติดตามดูแลใหความชวยเหลือนักเรียน 

   -เยี่ยมบานเด็กมีคาน้ํามันรถ  จํานวน 5  คัน คันละ 300 บาท  

เปนเงิน 1,000 บาท 

 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

1,300 

 

- 

 

1,500 

 

 

รวมท้ังส้ิน 4,000  

 

 

 

 



 

 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนประเมินผลและตรวจคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการจัดทําและตรวจสอบคุณภาพภายใน  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนจัดประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการติดตามใหความชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ผูปกครองชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนา

ระบบการบริหารอยางมีคุณภาพ 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

- สังเกต 

 

-สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสังเกต 

 

-แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เด็กปฐมวัย ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

ลงช่ือ ผูเสนอโครงการ 

    (นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง) 

 ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง  

 

 

 

ลงช่ือ ผูพิจารณาโครงการ               

     (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

        หัวหนางานบริหารท่ัวไป  

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 



 

 

โครงการ   สงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

แผนงาน/งาน              การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

สนองกลยุทธ/จุดเนน สพฐ. มาตรฐานท่ี 3 (3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  

 โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564  

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 แนวการจัดการศึกษาในปจจุบัน ไดกําหนดใหสถานศึกษาตองยึดหลักการจัดการศึกษาวา 

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดดี และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมาก การ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองจากการเรียนรูและแสวงหาองคความรูไดดวย

ตนเอง โดยการจัดทําแฟมสะสมงานของตนเองเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเพื่อสนอง

ตอการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

2. วัตถุประสงค  

2.1  เพื่อใหครูมีการประเมินพัฒนาการดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

2.2  เพื่อใหครูมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

2.3  เพื่อใหครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

     2.4  เพื่อใหครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก  

 

3. เปาหมาย 

    3.1 เชิงคุณภาพ 

1) ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย อยูในระดับดีเลิศ  

 2) ครูมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก อยูในระดับดีเลิศ 

 3) ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข อยูในระดับ 

ดีเลิศ 

 4) ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก อยูในระดับดีเลิศ 



 

 

   

3.2 เชิงปริมาณ 

1) ครูรอยละ 80 มีการประเมินพัฒนาการเด็กดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  

 2) ครูรอยละ 80 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  

 3) ครูรอยละ 80 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  

 4) ครูรอยละ 80 มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน

พัฒนาการไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก  

5) ผูปกครองชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

3 

จัดทําเครื่องมือในการประเมินผล

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

เรียน เลน รู อยางมีความสุข 

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

-นางสาวรุงอรุณ , นางสาวนวพร 

 

-นางสาวสุกัญญา , นางพัชร ี

-นางสาวสุกัญญา , นางขวัญเรือน 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวน 8,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 จัดทําเครื่องมือในการประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

- คาแฟมเจาะพลาสติก จํานวน 146 แฟม  

- คากระดาษ A4  

- คากาวแลคซีน  

กิจกรรมท่ี 2 เรียน เลน รู อยางมีความสุข 

กิจกรรมท่ี 3 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- บันทึกการประเมินพัฒนาประจําหองเรียนจํานวน 5 เลม  

- คากระดาษ A4  

 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

 

7,000 

 

 

 

- 

1,000 

 

 

 

 

 

รวมท้ังส้ิน 8,000  

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- ครูรอยละ 80 มีการประเมินพัฒนาการเด็กดวย

เครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  

- ครูรอยละ 80 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา

คุณภาพเด็ก  

- ครูรอยละ 80 สรางโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  

- ครูรอยละ 80 มีการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการ 

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก  

- ผูปกครองชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจ 

ตอโครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 

 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

 

- ทดสอบ 

 

- สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบทดสอบ 

 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหครูผูสอนประเมินเด็กไดวา มีความสามารถในการเรียนรู หรือการปฏิบัติงานเปนอยางไร ประสบ

ความสําเร็จในระดับใด ควรจะไดรับการชวยเหลือและพัฒนาหรือไม อยางไร ผูปกครองและผูมีสวน

เกี่ยวของพึงพอใจโครงการสงเสริมครูในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

 

 

  ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ  

       (นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง)                         

       ตําแหนงครูโรงเรียนบานชุมแสง                      
 

 

 

 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ผูพิจารณาโครงการ               

      (นางสาวนริสา  รอดบํารุง) 

          หัวหนางานบุคลากร  

 

 

 

ลงช่ือ                                 ผูอนุมัติโครงการ 

                         (นางปรานอม  บํารุง) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ      พัฒนาทักษะการอานและการเขียน 

แผนงาน งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานงานวิชาการ    

สนองมาตรฐาน สพฐ.      มาตรฐานท่ี 1   

ลักษณะโครงการ               โครงการใหม 

                                    โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ       นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี 

ระยะเวลาดําเนินการ     16 พฤษภาคม   2563 – 31 มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) ตามมาตรา 22   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกําหนด

คุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษาแตละช้ันป  เกี่ยวกับการอาน คือ เมื่อนักเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 

1-3 นักเรียนจะตองอานออก เขียนได และ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตองอานคลอง เขียนคลอง   

ตามระดับช้ัน และจากผลการทดสอบการอานและการเขียนของนักเรียนแตละช้ัน พบวายังมีนักเรียน

ท่ียังมีปญหาดานการอานและการเขียนอยู โรงเรียนจึงไดหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหนักเรียน

ดังกลาวสามารถอานออก เขียนได และอานคลอง เขียนคลอง 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดของผูเรียน  ป.1-3  และอานคลอง  เขียนคลองของผูเรียน

ช้ัน  ป.4-6  

2.2 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน  ตามระดับช้ัน 

2.3 เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ  

1) ผูเรียนช้ัน ป.1-3  อานออก เขียนได ตามระดับช้ัน  อยูในระดับดีเลิศ 

2) ผูเรียนช้ัน ป.4-6  อานคลอง เขียนคลอง ตามระดับช้ัน อยูในระดับดีเลิศ 

3) ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน อยูในระดับดีเลิศ 

4) ผูปกครอง ครู นักเรียน มีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน  

อยูในระดับดีเลิศ 

 

 

 



 

 

3.2  เชิงปริมาณ  

1) ผูเรียนช้ัน ป.1-3 อานออก เขียนได และช้ัน ป.4-6  อานคลอง เขียนคลอง                  

ตามระดับช้ัน รอยละ 79 

2) ผูเรียนรอยละ 79 อานออกเขียนคําพื้นฐานไดตามระดับช้ัน 

3) ผูเรียนรอยละ 79 สามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได                       

4) ผูเรียนรอยละ 79 มีนิสัยรักการอาน 

5) ผูปกครอง ครู ผูเรียน รอยละ  79 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการอาน  

การเขียน 

4. กิจกรรมดําเนินการ  

ท่ี  กิจกรรมการดําเนินงาน  
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน  
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

3 

ฝกทักษะอานออก การเขียนได  

ฝกทักษะอานคลอง เขียนคลอง 

อานเขียนยามเชา  คัดลายมือยามเย็น  

สนุกกับการอานรายสัปดาห   

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 ครูผูสอนภาษาไทยทุกระดับช้ัน 

 

ครูผูสอนภาษาไทยทุกระดับช้ัน 

ครูผูสอนภาษาไทยทุกระดับช้ัน 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

     งบอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวน  35,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

กิจกรรมท่ี 1  ฝกทักษะอานออก การเขียนได และ                

ฝกทักษะอานคลอง เขียนคลอง 

-แบบฝกทักษะการอานและการเขียน 

-ส่ือสงเสริมการอาน 

กิจกรรมท่ี  2  อานเขียนยามเชา  คัดลายมือยามเย็น  

สมุดคัดลายมือ  คนละ 1 เลม   

กิจกรรมท่ี 3  สนุกกับการอานรายสัปดาห   

-ของรางวัล 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

10,000 

 

 

 

9,000 

 

5,000 

 

 

รวม 24,000  



 

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-ผูเรียนช้ัน ป.1-3 อานออก เขียนได และช้ัน ป.4-6  

อานคลอง เขียนคลองตามระดับช้ัน รอยละ 79  

-ผูเรียนรอยละ 79 อานออกเขียนคําพื้นฐานได 

ตามระดับช้ัน 

-ผูเรียนรอยละ 79 สามารถจับใจความสําคัญจากเรื่อง 

ท่ีอานได                       

-ผูเรียนรอยละ 79 มีนิสัยรักการอาน 

-ผูปกครอง ครู ผูเรียน รอยละ  79 มีความพึงพอใจตอ

การพัฒนาทักษะการอาน การเขียน 

 

- การสังเกต 

 

-ประเมินการอาน 

การเขียน 

-ประเมินผล 

การอาน 

-การสังเกต 

- การสอบถาม

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

 

-แบบประเมิน 

การอาน การเขียน 

-ประเมินผล 

การอาน 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

  ผูเรียนสามารถอานออก  เขียนได  ตามระดับช้ันและนําไปใชในการส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการอานและการเขียน  

 

 

  ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ 

    (นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี)         (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

        ครู โรงเรียนบานชุมแสง                      หัวหนางานวิชาการ 

  

                             ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

          (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                   ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 



 

 

โครงการ  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 1 

ลักษณะโครงการ           โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวสุทิน  ยิ่งชูรส 

ระยะเวลาดําเนินการ 16  พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

   แนวการจัดการศึกษาในปจจุบัน การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนส่ิงสําคัญ  เพราะเปนภาษา 

ท่ีสําคัญในการติดตอส่ือสารกับบุคคลตางๆท่ัวโลก สถานศึกษาตองยึดหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดดีเลิศ และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด การ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โครงการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เปนโครงการท่ีรวบรวมกิจกรรมตางๆ ดานภาษาอังกฤษ  

ท่ีสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถดานทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ อีกท้ังเพื่อ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจในดานภาษาอังกฤษ  โรงเรียนไดจัดทําโครงการ

พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนา 

อยางงายๆได   

 2.2 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

3. เปาหมาย 

    3.1 เชิงคุณภาพ 

 1) เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนา  

อยางงายๆได  อยูในระดับดีเลิศ 

 2) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการติดตอขาวสารในชีวิตประจําวันอยูใน

ระดับดีเลิศ 

 3) ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอยูใน

ระดับดีเลิศเลิศ 

 

 

 



 

 

    3..2 เชิงปริมาณ 

 1) ผูเรียนรอยละ 74 สามารถใชภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนา  

อยางงายๆได   

 2) ผูเรียนรอยละ 74 มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

 3) ผูปกครอง ชุมชนรอยละ 80  มีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 

การส่ือสาร 

4. กิจกรรมดําเนินการ          

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. ภาษาอังกฤษวันละคํา 

 

2. สนทนาภาษาอังกฤษหนาเสาธง 

 

3. คายภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

  พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

ธ.ค.63 - มี.ค. 64 

 

- ครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

- ครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

- ครูทุกคน 

-นางสาวสุทิน  ยิ่งชูรส 

 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวน   16,500 บาท 

                                 รวม  16,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 ภาษาอังกฤษวันละคํา 

- คาวัสดุในการจัดทําภาษาอังกฤษวันละคํา กระดาษ A4 

จํานวน 10  รีมๆละ 100  บาท  เปนเงิน  1,000  บาท 

กิจกรรมท่ี 2 สนทนาภาษาอังกฤษหนาเสาธง 

-คาวัสดุในการจัดทําสนทนาภาษาอังกฤษ กระดาษA4 

จํานวน 5 รีมๆ ละ 100  บาท  เปนเงิน  500  บาท 

กิจกรรมท่ี 3 คายภาษาอังกฤษ 

-  อุปกรณเขาคาย 

 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

1,000 

 

 

500 

 

 

15,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

รวม 16,500  

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-ผูเรียนรอยละ 74 สามารถใชภาษาอังกฤษในการแนะนํา

ตนเอง สถานศึกษา และสนทนา อยางงายๆได   

-ผูเรียนรอยละ 74 มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษใน 

การติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

-ผูปกครอง ชุมชนรอยละ 80  มีความพึงพอใจตอ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

- การสังเกต 

 

- การสังเกต 

 

- สอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 

-แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนา 

 อยางงายๆได   

 2. ผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

3. ผูปกครอง  ชุมชนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อการส่ือสารของ

นักเรียน 

 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                   ผูเสนอโครงการ 

       (นางสาวสุทิน  ยิ่งชูรส) 

      ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ                                     ผูพิจารณาโครงการ               

           (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

                หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

      ลงช่ือ                                          ผูอนุมัติโครงการ               

                  ( ดร.ปรานอม  บํารุง) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
 

 

 



 

 

โครงการ   การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 1  
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรรณี  รอดจาย 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา  และ

สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาได

อยางถูกตองและเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2547 : 1) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานท่ี 2 คือความสามารถในการคิด  

เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมี

วิจารณญาณ  และการคิดอยางเปนระบบ  นําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ  เพื่อการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม  และยังเปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเปด

โอกาสใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูวิชาคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและเหมาะสมไดตลอดชีวิตและตาม

ศักยภาพ  ใหผูเรียนเปนผูเรียนท่ีมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรเพียงพอท่ีจะสามารถนํา

ความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน  ซึ่งตอง

สามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  และเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาตอใน

ระดับช้ันท่ีสูงข้ึนไป   

 สถานศึกษาซึ่งมีภารกิจตองจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึง

ไดตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหเกิดกับผูเรียนทุกระดับช้ัน  จึงไดจัดทํา

โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตรข้ึน  เพื่อพัฒนาผูเรียนให

มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตอไป 

 

2. วัตถุประสงค  



 

 

2.1  เพื่อสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไปในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 2.2  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณทางดานการเรียนคณิตศาสตร 

 

 

3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงคุณภาพ  

   1) ผูเรียนไดระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไปในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

   2) ผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณทางดานการเรียนคณิตศาสตร 

   3) ชุมชน  ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความพึงพอใจ ในการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียน 

 3.2  เชิงปริมาณ  

1) ผูเรียนรอยละ 74 ไดระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไปในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร           

2) ผูเรียนรอยละ 74 มีทักษะในการคิดคํานวณทางดานการเรียนคณิตศาสตร  

  3) ชุมชน  ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของรอยละ 80 มีความพึงพอใจ ในการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียน 

 

4. กิจกรรมดําเนินการ 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสูตรคูณคลองท้ังหองเรียน 

2. กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

 

-  ตลอดปการศึกษา 

-  ตลอดปการศึกษา 

 

- ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

    5.1  เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  10,000  บาท 

    5.2  เงินนอกงบประมาณ.......-......บาท 

                          รวม  10,000  บาท 

 

 

 

 



 

 

 

6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

2 

 

กิจกรรมสูตรคูณคลองท้ังหองเรียน 
 - แบบทดสอบการทองสูตรคูณ 

กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

     - แบบฝกพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  

 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

5,000 

 

 

5,000 

 

รวม 10,000  

 

 

7. การวัดผลประเมินผล 

 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-ผูเรียนรอยละ 74 ไดระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไปในกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร            

-ผูเรียนรอยละ 74 มีทักษะในการคิดคํานวณทางดาน

การเรียนคณิตศาสตร  

-ชุมชน  ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของรอยละ 80  

มีความพึงพอใจ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

และการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียน 

   

- ทดสอบ 

 

- ตรวจผลงาน 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบทดสอบ 

 

- แบบตรวจผลงาน 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

ชุมชน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนา

ทักษะ 

กระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวพรรณี  รอดจาย) 

           ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผูพิจารณาโครงการ               

        (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

            หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือผู                                  อนุมัติโครงการ               

            (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ   ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 1   

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ   นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม  2563  - 31  มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม เปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลา

เรียนซึ่งครูตองใชความสามารถในการออกแบบการเรียนรูใหนักเรียนไดสาระท่ีตองรูครบถวนอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  จากนโยบายลดเวลาเรียนดังกลาว จึงนําสูการปฏิบัติ  โดยโรงเรียนจะตอง 

จัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆใหนักเรียนปฏิบัติ  และควรเปนกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท่ีชวย

เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห ความมีน้ําใจตอกัน การทํางานเปนทีมและท่ีสําคัญควรมีกิจกรรม

กระตุนใหเด็กนักเรียนไดคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง  ซึ่งถือวานักเรียนทุกคนมีความ

พิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง 

จากท่ีกลาวมาขางตนโรงเรียนบานชุมแสง รับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ” มาสูการปฏิบัติในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม  ครูผูสอนมี 

การปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน 

สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงงาน และ STEM สงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนา

ใหมีคุณภาพ และมีความสุขอยางแทจริง 

 

2. วัตถุประสงค 

   2.1  เพื่อใหผูเรียนมีผลงานการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม 

2.2  เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางานและปญหา 

อุปสรรคของการทํางานได 

   2.3  เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนระดับดีข้ึนไป 



 

 

3. เปาหมาย 

    3.1  เชิงคุณภาพ 

    1) ผูเรียนมีผลงานการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหมอยูในระดับดี  

   2) ผูเรียนสามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางานและปญหา อุปสรรคของ

การทํางานไดอยูในระดับดี 

         3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนระดับดี 

   4) ผูปกครอง  ชุมชน มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโครงการลดเวลา เพิ่มเวลารู  

อยูในระดับดี 

 3.2  เชิงปริมาณ 

   1) ผูเรียนรอยละ 74  มี ผลงานการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหมได 

   2) ผูเรียนรอยละ  74  สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางานและปญหา 

อุปสรรคของการทํางานได 

  3) ผูเรียนรอยละ  74   มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนระดับดี 

            4) ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 74  มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโครงการลดเวลา 

เพิ่มเวลารู   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงาน 

สะเต็ม 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

- พับกระดาษสรางสรรค 

ระดับประถมศึกษาปท่ี 2  

- กลวยมหัศจรรย 

- ประดิษฐกระทง 

- จรวดหรรษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

-นวดฝาเทา 

-น้ํามันไพลสําหรับนวด 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

- เหรียญโปรยทานสรางสรรค 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

- เรือบรรทุกน้ํา 

- เครื่องดักแมลงวัน 

- ขนมวุนแสนอรอย 

-รถของเลนไฟฟา 

-โมบายแสนสวย 

ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 

- สะพานอิสระภาพ 

- นั่งรานจอมพลัง 

- ตุกตาลมคืนชีพ 

- หอคอยหลอดกาแฟ 

- เรือบรรทุกน้ํา 

 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.คม 64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.คม 64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.คม 64 

 

 

  

16 พ.ค.63- 31 มี.คม 64 

 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.คม 64 

 

16 พ.ค.63- 31 มี.คม 64 

 

 

 

 

 

16พ.ค.63 – 31มี.ค.64 

 

 

- ครูทุกสายช้ัน 

 

- ครูสายช้ัน ป.1 

 

- ครูสายช้ัน ป.2 

 

 

 

- ครูสายช้ัน ป.3 

 

 

- ครูสายช้ัน ป.4 

 

- ครูสายช้ัน ป.5 

 

 

 

 

 

- ครูสายช้ัน ป.6 

 

 

 



 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1  เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  30,000  บาท 

    5.2  เงินนอกงบประมาณ.......-......บาท 

                          รวม  30,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

  ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

  

 

 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

- พับกระดาษสรางสรรค 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

- กลวยมหัศจรรย 

- ประดิษฐกระทง,จรวดหรรษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

- นวดฝาเทา 

- น้ํามันไพลสําหรับนวด 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

- เหรียญโปรยทานสรางสรรค 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

- เรือบรรทุกน้ํา 

- เครื่องดักแมลงวัน 

- ขนมวุนแสนอรอย 

- รถของเลนไฟฟา 

- โมบายแสนสวย 

 

 

 

 

3,000 
 

 

4,000 

 

 

5,000 

 

 

      6,000 

 

      6,000 

 

 

 

 

      

 



 

 

  ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

- สะพานอิสรภาพ 

- นั่งรานจอมพลัง  

- ตุกตาลมคืนชีพ 

- หอคอยหลอดกาแฟ 

- เรือบรรทุกน้ํา 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

6,000  

 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
 

-ผูเรียนรอยละ 74  มี ผลงานการทําโครงงาน/

ผลงานประดิษฐใหมได 

-ผูเรียนรอยละ  74  สามารถบูรณาการ

หลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางานและปญหา 

อุปสรรคของการทํางานได 

-ผูเรียนรอยละ  74   มีผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห เขียนระดับดี 

- ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 74  มีความพึง

พอใจในการดําเนินงานของโครงการลดเวลา 

เพิ่มเวลารู   
 

 

 

- การประเมิน  

 
- การสังเกต 

 

 

- การทดสอบ 

 
- สอบถาม 

 

- แบบประเมิน 

 

- แบบสังเกต 

 

 

- แบบทดสอบ 

 
- แบบสอบถาม 

 

 รวม 30,000  



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเรียนมีผลงานการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม  สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด 

ข้ันตอนการทํางานและปญหา อุปสรรคของการทํางานได มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

เขียนระดับดีข้ึนไป และผูปกครอง  ชุมชน มีความพึงพอใจ  ตอการดําเนินงานของโครงการลดเวลา  

เพิ่มเวลารู  

 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                               ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ) 

          ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ                                 พิจารณาโครงการ               

       (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

           หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

      ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ               

                   (ดร.ปรานอม  บํารุง ) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ  หองสมุดมีชีวิต 

แผนงาน  งานการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี  1 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม 

    โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ   นางนภาพร  แสงรัตน 

ระยะเวลาดําเนินการ   16 พฤษภาคม 2563- 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยใฝรู รูจักศึกษาหาความรูใหมๆและมีนิสัยรักการอาน สามารถสรุปองค

ความรูท่ีไดรับไดนั้นเปนส่ิงสําคัญ โรงเรียนบานชุมแสงจึงไดจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริง  ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดวยความสําคัญดังกลาวโรงเรียน     

บานชุมแสงจึงไดจัดโครงการหองสมุดมีชีวิตโดยจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนสรางนวัตกรรมจากองคความรู 

สามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอร  สรุปความรูดวยตนเอง มีคุณธรรมในการใชอินเตอรเน็ต รวมท้ังพัฒนา

ครูใหมีการใชส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีสอดคลองกับสาระท่ีสอน 

โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูเรียนสรางนวัตกรรมจากองคความรูท่ีไดจากหองสมุด 

  2.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

 2.3 เพื่อใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 

 2.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอร สรุปความรูดวยตนเองและมีคุณธรรม          

ในการใชอินเตอรเน็ต  

 2.5 เพื่อใหครูมีการใชส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู ในชุมชนท่ีสอดคลอง

กับสาระท่ีสอน 

 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนสรางนวัตกรรมจากองคความรูท่ีไดจากหองสมุดอยูในระดับดีเลิศ 

 2. ผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานไดอยูในระดับดีเลิศ 



 

 

3. ผูเรียนมีนิสัยรักการอานอยูในระดับดีเลิศ 

4. ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอร  สรุปความรูดวยตนเองและมีคุณธรรมใน        

การใชอินเตอรเน็ตอยูระดับดีเลิศ 

 5. ครูมีการใชส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู ในชุมชนท่ีสอดคลองกับ          

สาระท่ีสอนอยูในระดับดีเลิศ 

  6. ผูปกครอง ครู ผูเรียน มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการหองสมุดมีชีวิตอยูในระดับดีเลิศ 

 3.2 เชิงปริมาณ 

 1. ผูเรียนรอยละ 74 สรางนวัตกรรมจากองคความรูท่ีไดจากหองสมุด 

2. ผูเรียนรอยละ 74 สามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

 3. ผูเรียนรอยละ 74 มีนิสัยรักการอาน 

4. ผูเรียนรอยละ 74 สรางสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  สรุปความรูดวยตนเอง  

และมีคุณธรรมในการใชอินเตอรเน็ต 

5. ครูรอยละ 82 มีการใชส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู ในชุมชนท่ี

สอดคลองกับสาระท่ีสอน 

 6. ผูปกครอง ครู ผูเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการหองสมุดมีชีวิต 

 

4.  กิจกรรมดําเนินการ 

กิจกรรมการดําเนินงาน  ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. หนึ่งความรูหนึ่งนวัตกรรม   

2. บันทึกการอานรายสัปดาห 

3. สนุกกับการเรียนรูและนําเสนอดวยเทคโนโลยี 

4. สูโลกกวางดวย IT 

16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

16 พ.ค.63-31 มี.ค.64 

นางนภาพร แสงรัตน 

นางนภาพร แสงรัตน 

น.ส.นัฐรดา  ทองเรือง 

น.ส.นัฐรดา  ทองเรือง 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

     เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  30,000  บาท 

  รวม  30,000  บาท      

 

 

 

 



 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ   

ท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน    งบประมาณ   หมายเหตุ 

 1 

 

 

 

 

2 

  

3 

 

 

 

4 

หนึ่งความรูหนึ่งนวัตกรรม   

- สีไม 

- ปากกาเมจิก 

- กรรไกร 

- คัตเตอร 

บันทึกการอานรายสัปดาห 

แบบบันทึกการอาน 

สนุกกับการเรียนรูและนําเสนอดวยเทคโนโลย ี

- แผนโปรแกรมส่ือคอมพิวเตอร 

- คาวัสดุกระดาษ A 4  

- แผนซีดี  

สูโลกกวางดวย IT 

        10,000 

          5,000 

          3,000 

       1,000 

       1,000 

       5,000 

       5,000 

      5,000 

       1,500 

       2,000 

       1,500 

     10,000 

 

  - แผนโปรแกรมส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 8 กลุมสาระครบ    

  ระดับช้ัน ป.1-ป.6 

- กระดาษสี 

- คาวัสดุกระดาษ A 4 จํานวน   

- ปากกาเคมี 

- กระดาษกาวสองหนา 

- กระดาษโปสเตอรแข็ง 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

      1,500 

       

      1,800        

      2,000 

      1,850 

      1,450 

      1,400 

 รวมท้ังสิ้น      30,000  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  การวัดผลและประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-ผูเรียนรอยละ 74 สรางนวัตกรรมจากองคความรูท่ีได

จากหองสมุด 

-ผูเรียนรอยละ 74 สามารถจับใจความสําคัญจากเรื่อง

ท่ีอานได 

-ผูเรียนรอยละ 74 มีนิสัยรักการอาน 

-ผูเรียนรอยละ 74 สรางสามารถสืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต  สรุปความรูดวยตนเอง  และมีคุณธรรม

ในการใชอินเตอรเน็ต 

-ครูรอยละ 82 มีการใชส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลงเรียนรู ในชุมชนท่ีสอดคลองกับ

สาระท่ีสอน 

-ผูปกครอง ครู ผูเรียน รอยละ 75 มีความพึงพอใจ 

ตอการจัดโครงการหองสมุดมีชีวิต 

 

- การสังเกต 

 

- การสังเกต 

 

-การสังเกต 

-การสังเกต 

 

 

- การสอบถาม 

 

 

- การสอบถาม 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

           - แบบสังเกต 

 

          

          - แบบสอบถาม 

    

 

          - แบบสอบถาม 

 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเรียนทุกระดับช้ันสรางนวัตกรรมจากองคความรูท่ีไดจากหองสมุด สามารถจับใจความจาก

เรื่องท่ีอานและมีนิสัยรักการอาน สืบคนขอมูลทางอินเตอร สรุปความรูดวยตนเอง มีคุณธรรมใน 

การใชอินเตอรเน็ต  ครูมีการใชส่ือการสอนส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู ในชุมชนท่ี

สอดคลองกับสาระท่ีสอน ผูปกครอง ครู ผูเรียน   มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการหองสมุดมีชีวิต 

 

ลงช่ือ........................................ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ.........................................ผูพิจารณาโครงการ 

        (นางนภาพร  แสงรัตน)                         (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช)  

        ครูโรงเรียนบานชุมแสง                     หัวหนางานวิชาการ 

   

                  ลงช่ือ                                   ผูอนุมัติโครงการ 

                                        (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                           ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 



 

 

โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 1  

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ   นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563  - 31 มีนาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ตามมาตรท่ี 24 (1) ตามท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ไดดําเนินการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561)  ซึ่งเนนในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็ม

ศักยภาพ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม

ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู ไดกําหนดเปาหมายใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติ ( O-Net ) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และทดสอบ

ระดับชาติ ( NT ) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียมากกวารอยละ 40 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก มีคะแนนเฉล่ียมากกวารอยละ 75  ซึ่งจากผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานชุมแสง พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ( O-Net ) และผลทดสอบระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 บาง

กลุมสาระเรียนรูตํ่ากวาระดับเขตพื้นท่ี  โรงเรียนไดดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

โรงเรียนอยางตอเนื่อง  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกการเรียนรูในรูปแบบของ

โครงงาน ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีตองการได คือ ครู ซึ่งมี

องคประกอบท่ีเกี่ยวของ 2 สวน ไดแกคุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ

การประเมินผลของครูดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว  

 

 

 



 

 

2. วัตถุประสงค  

 2.1  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 2.2  เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงคุณภาพ  

   1)  ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับดี

เยี่ยม 

   2)  ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  อยูในระดับดี 

   3)  ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน 

        ระดับดีเยี่ยม 

3.2  เชิงปริมาณ  

   1)  ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  เฉล่ียรอยละ 46 

   2)  ผูเรียนรอยละ 79 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู  ระดับ 3  ข้ึน

ไป 

   3)  ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 85  มีความพึงพอใจตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

4.  กิจกรรมดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

 

สอนเสริมเตรียมสอบ O-Net 

สอนเสริมเตรียมสอบ  NT 

สอนซอมเสริม 

 

พ.ย. 63 – ก.พ. 64 

พ.ย. 63 – มี.ค. 64 

  พ.ค. 63 – ก.พ. 64 

 

- ครูสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

- ครูสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

- ครูทุกคน 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1  เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  36,000  บาท 

    5.2  เงินนอกงบประมาณ.......-......บาท   

      รวม  36,000  บาท 



 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

จัดหาส่ือและอุปกรณในการติวโอเน็ต 

- กระดาษA4 5 รีมๆละ  120  บาทเปนเงิน  600  บาท 

- หมึกปริ้นเตอร 4 สี× 350 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

- คาอาหารวันละ 50 บาท จํานวน  3 วัน   จํานวนนักเรียน 

92 คน เปนเงิน 13,800 บาท 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ NT  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จัดหาส่ือและอุปกรณในการติวเขม

เตรียมสอบNT 

- กระดาษA4 จํานวน 5 รีมๆ 120 บาท เปนเงิน  

 600 บาท 

- คาอาหารวันละ 50 บาท จํานวน  3 วัน  

จํานวนนักเรียน 99  คน เปนเงิน 14,850 บาท 

กิจกรรมสอนซอมเสริมจัดทําเอกสาร/ส่ือการสอนซอมเสริม 

- คาเอกสารประกอบการสอนซอมเสริม ป.1-ป.6      

- ฟวเจอรบอรดขนาด 61×65 ซม.หนา 3  มม. จํานวน 50   

  แผนๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 2,500 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

 

  15,800 

 

 

 

 

 

 

15,400 

 

 

 

 

 

5,800 

3,300 

2,500 

 

 

 

 

 

 

รวม 36,000  

 

 

 

 



 

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  เฉล่ียรอยละ 46 

-ผูเรียนรอยละ 79 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุม

สาระการเรียนรู  ระดับ 3  ข้ึนไป 

-ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 83  มีความพึงพอใจตอ 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

- การทดสอบ 

- การทดสอบ 

 

- การประเมิน 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบทดสอบ 

 

- แบบประเมิน 

 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระการเรียนรูดีข้ึน  มีผลการทดสอบ

ระดับชาติ  สงผลใหผูปกครอง ชุมชน  มีความพึงพอใจตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ........................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

            ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผูพิจารณาโครงการ               

        (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

            หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูอนมุัติโครงการ               

                    (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ   สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.       มาตรฐานท่ี 1  

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 

 โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ 

ระยะเวลาดําเนินงาน  16 พฤษภาคม  2563 – 31 มีนาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกร 

ชาวไทยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาท่ีต้ังอยูบน

พื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงการรูจักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ 

พอมีพอกิน พอมีพอใช ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ

และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทําในส่ิงท่ีควรจะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต

อยางยั่งยืนภายใตความเปล่ียนแปลงตาง ๆ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา  24 (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอนโดย

ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม

และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาการวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเด็กเยาวชนท่ีจะเปนอนาคตของชาติ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได

กําหนดกลยุทธการปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 (พ.ศ.2552 – 2581) ซึ่งมุงเนน

การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในชีวิตประจําวัน   

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

 

3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงคุณภาพ 

   1) ผูเรียนนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในชีวิตประจําวัน อยูในระดับดีเลิศ 

             2) ผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจตอโครงการการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  อยูในระดับดีเลิศ 

3.2  เชิงปริมาณ 

   1) ผูเรียนรอยละ 79  นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในชีวิตประจําวัน   

   2) ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ 79   มีความพึงพอใจตอโครงการการสงเสริมการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. กิจกรรมดําเนินการ  
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 

1. เกษตรเพื่อชีวิตเรา  

2. บูรณาการการเรียนการสอน  

เรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุม

สาระการเรียนรู แกผูเรียนทุกระดับช้ัน  

  16พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

16พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

 

  

 

- ครูทุกคน 

- ครูทุกคน 

 

 

 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1  เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  10,000  บาท 

    5.2  เงินนอกงบประมาณ.......-......บาท    

   รวม  10,000  บาท  

 

 

 

 



 

 

     6. รายละเอียดการใชงบประมาณ   
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีขออนุมัติ 
หมายเหตุ 

1. เกษตรเพื่อชีวิตเรา  

2. บูรณาการการเรียนการสอน เรื่องแนวทางการดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุมสาระ

การเรียนรู แกผูเรียนทุกระดับช้ัน 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

10,000 

 - 

 

  

 

รวม 10,000  

 

7. การวัดผลประเมินผล 
 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-ผูเรียนรอยละ 79  นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 

บูรณาการในชีวิตประจําวัน   

-ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ 79   มีความพึงพอใจตอโครงการ

การสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การสอบถาม 

 

- การสังเกต 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสังเกต 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

          ผูเรียนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในชีวิตประจําวันได   

และ ผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจตอโครงการการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ     ลงช่ือ......................................ผูพิจารณาโครงการ               

        (นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ)                           (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

         ครู โรงเรียนบานชุมแสง                                 หัวหนางานวิชาการ 
 

 

                             ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

          (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 



 

 

โครงการ  1 ช้ัน 1 อาชีพ 

แผนงาน/งาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ  มาตรฐานท่ี 1 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

                             โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา ทรัพยสุข 

ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2563- 31 มีนาคม 2564 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 

มาตรา 22  มาตรา 23 และ มาตรา 24 วาดวยการจัดการศึกษา  ใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ  สามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได  ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด  มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง

กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  เพื่อใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและความ

ถนัดของรดํารงชีวิตอยางมีความสุข  โรงเรียนบานชุมแสง  จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียน

ไดมีทักษะในการทํางาน  มีความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  

 

2. วัตถุประสงค 

          2.1 ผูเรียนทุกระดับช้ัน มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ีดีตองานอาชีพ  

               

3. เปาหมาย 

       3.1 เชิงคุณภาพ 

            1) ผูเรียนทุกระดับช้ัน มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ีดีตองานอาชีพ                

            2) เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 1 ช้ัน 1 อาชีพ 

               อยูในระดับดี 

         3.2 เชิงปริมาณ 

     1) ผูเรียนรอยละ 79 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ีดีตองานอาชีพ   

     2)  ผูปกครอง ชุมชนรอยละ 79  มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ  

1 ช้ัน 1 อาชีพ 

 

 



 

 

4. กิจกรรมดําเนินการ 

 งบประมาณ   เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวน  30,000  บาท 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

ท่ีขออนุมัติ 
ผูรับผิดชอบ 

1. อาชีพ  ระดับช้ัน ป.1 

2. อาชีพ  ระดับช้ัน ป.2 

3. อาชีพ  ระดับช้ัน ป.3 

4. อาชีพ  ระดับช้ัน ป.4 

5. อาชีพ  ระดับช้ัน ป.5 

6. อาชีพ  ระดับช้ัน ป.6 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

 

ครูสายช้ัน ป.1 

ครูสายช้ัน ป.2 

ครูสายช้ัน ป.3 

ครูสายช้ัน ป.4 

ครูสายช้ัน ป.5 

ครูสายช้ัน ป.6 

 

รวมท้ังสิ้น 30,000 

5. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- ผูเรียนรอยละ 79 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ี

ดีตองานอาชีพ   

- ผูปกครอง ชุมชนรอยละ 79  มีความพึงพอใจตอ 

การดําเนินงานโครงการ 1 ช้ัน 1 อาชีพ 

- การตรวจผลงาน 

 

- การสัมภาษณ 

 

- แบบตรวจผลงาน 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  

สงผลใหผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจตอโครงการ 1 ช้ัน 1 อาชีพ 

 

  ลงช่ือ                              ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวกาญจนา ทรัพยสุข)         (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

          ครู โรงเรียนบานชุมแสง                       หัวหนางานวิชาการ 

 ลงช่ือ                               ผูอนุมัติโครงการ 

          (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

   ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 



 

 

โครงการ   สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี  1  

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรรณมณี  โสผล 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563- 31 มีนาคม 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเปน

สังคมแรกท่ีผูเรียนไดมีโอกาสใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาตองฝกใหผูเรียน

รูจักประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 7 

บัญญัติไววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพ

กฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษา

ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ หมวด 4  มาตรา23 (1) ความรูเกี่ยวกับตนเอง และ

ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแกครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย  เพื่อปลูกฝงใหเด็กเปนบุคคลท่ีดีของการเปนประชาธิปไตย

อยูในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไวในสังคมดวยความสมัครใจ จริงใจ  

โรงเรียนบานชุมแสงจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนทุกคนในสถานศึกษาได

เรียนรูและนําวิถีประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวันตลอดจนการมีสวนรวมในการสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค  



 

 

2.1  เพื่อใหผูเรียนท่ีมีความรูและปฏิบัติตนไดตามระบอบประชาธิปไตย 

2.2  เพื่อใหผูเรียนมีความกตัญูตอผูมีพระคุณและเอื้ออาทรตอผูอื่น 

2.3  เพื่อใหผูเรียนท่ีเปนผูมีวินัยตอตนเองและสวนรวม 

2.4  เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

2.5  เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน  

 

3.  เปาหมาย 

 3.1  เชิงคุณภาพ  

1) ผูเรียนท่ีมีความรูและปฏิบัติตนไดตามระบอบประชาธิปไตย  อยูในระดับดีเลิศ 

 2) ผูเรียน มีความกตัญูตอผูมีพระคุณและเอื้ออาทรตอผูอื่น  อยูในระดับดีเลิศ 

3) ผูเรียนท่ีเปนผูมีวินัยตอตนเองและสวนรวม  อยูในระดับดีเลิศ 

4) ผูเรียนมีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  อยูในระดับดีเลิศ 

  5) ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อยู

ในระดับดีเลิศ 

 3.2  เชิงปริมาณ  

1) ผูเรียนรอยละ  84  มีความรูและปฏิบัติตนไดตามระบอบประชาธิปไตย 

  2) ผูเรียนรอยละ  84  มีความกตัญูตอผูมีพระคุณและเอื้ออาทรตอผูอื่น   

3) ผูเรียนรอยละ  84  เปนผูมีวินัยตอตนเองและสวนรวม 

4) ผูเรียนรอยละ  84  มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

  5) ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 84  มีความพึงพอใจในการจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 



 

 

4. กิจกรรมดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

สภานักเรียน  

 

 

กิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี 

 

วินัยผูเรียน 

 

เขตบริการในโรงเรียน 

 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 

 

 

ม.ค.- มี.ค. 2564 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

- นายสมพร, นางสาวสุทินและ

ครูผูสอนช้ัน ป.1 – ป.6 

 

-ครูประจําช้ัน/ ครูเวร 

 

- นางสาวพรรณมณี, คณะครู 

 

- นางสาวพรรณมณี, คณะครู 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา จํานวน  40,000  บาท 

 รวม  40,000  บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

2 

3 

4 

สภานักเรียน 

- วัสดุ อุปกรณ การประชุมสภานักเรียน 

- อาหารวางในการประชุม 

กิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี 

วินัยในผูเรียน 

เขตบริการในโรงเรียน 

- อุปกรณทําความสะอาด 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

10,000 

 

 

10,000 

- 

20,000 

 

รวม 40,000  

7.  การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย /ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- ผูเรียนรอยละ  84  มีความรูและปฏิบัติตนได

ตามระบอบประชาธิปไตย 

   - ผูเรียนรอยละ  84  มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ

และเอื้ออาทรตอผูอื่น   

- ผูเรียนรอยละ  84  เปนผูมีวินัยตอตนเองและ

สวนรวม 

- ผูเรียนรอยละ  84  มีความตระหนัก รูคุณคา 

รวมอนุรักษและพฒันาส่ิงแวดลอม 

-การสังเกต 

 

-การสังเกต 

 

-การสังเกต 

 

-การสังเกต 

 

-แบบสังเกต 

 

-แบบสังเกต 

 

-แบบสังเกต 

 

-แบบสังเกต 

 



 

 

 - ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 84  มีความพึงพอใจ

ในการจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

 

-การสอบถาม -แบบสอบถาม 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

 ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ  ทํางานอยางมีความสุข  มุงมั่น   

พัฒนางาน  ทํางานรวมกับผูอื่นได  มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยผูปกครอง  

ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 

ลงช่ือ.................       ................ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ....................................ผูพิจารณาโครงการ               

       (นางสาวพรรณมณี  โสผล)                         (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

         ครูโรงเรียนบานชุมแสง                              หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

 

ลงช่ือ............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                          (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                   ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

        

 

 

 



 

 

โครงการ   โรงเรียนสุจริต 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 1 

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ   นายเอกชัย  ชางหลอ 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 2  ( พ.ศ. 2556 – 

2561 ) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “สังคมไทยมีวินัย  โปรงใส  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ รวมกัน

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  เปนท่ียอมรับในระดับสากล”  มีเปาหมายเพื่อลดปญหาการทุจริต

ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม  จริยธรรม ของคนไทยใหสูงข้ึน 

 ดังนั้น  โรงเรียนในฐานะองคการท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีเปนพลเมือง

ของชาติ  ใหเปนคนท่ีมีคุณภาพในอนาคต  ท้ังยังตระหนักในความสําคัญการเตรียมการดาน 

การปองกันและปราบปรามทุจริต  และเพื่อเปนการวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกซึ่งเปนกลไกใน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  โรงเรียนไดพฒันาการเรียนรูท่ีเทาทัน  

การเปล่ียนแปลง  ปลูกจิตสํานึก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง  มีจิต

สาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

 

 



 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม “คายคนดีของแผนดิน” 

          2.2 เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

          2.3 เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโรงเรียนสุจริต 

3. เปาหมาย  

 3.1 เชิงคุณภาพ 

1) ผูเรียนเขารวมกิจกรรม “คายคนดีของแผนดิน” อยูในระดับดีเลิศ 

2) ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับดีเลิศ 

          3) ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโรงเรียนสุจริต อยูในระดับดีเลิศ 

          3.2 เชิงปริมาณ 

1) ผูเรียนรอยละ 84 เขารวมกิจกรรม “คายคนดีของแผนดิน” 

2) ผูเรียนรอยละ 84 มีคุณธรรมจริยธรรม 

3) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 84 มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

การจัดคาย “คนดีของแผนดิน” 

 

 

ม.ค. 64 

 

 

- นายเอกชัย,  

นางสาวจิดาภา,  

นางสาวเพ็ญนภา,   



 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

สรางคุณธรรมจริยธรรม 

- รองเพลงชาติไทย 

1. ยืนตรงเคารพธงชาติในกิจกรรมหนา

เสาธง 

 

2. รองเพลงชาติไทย กอนดําเนินกิจกรรม

อื่นๆ  

- สวดมนตไหวพระ 

 

1. สวดมนตไหวพระในกิจกรรมหนา 

เสาธง 

2. สวดมนตไหวพระหลังรองเพลงชาติ

ไทย กอนดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ใน

โรงเรียน 

- กลาวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

 

 

 

 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

นางสาวณัฐรดา, 

นางวชิราพร, นายสมพร,

นางสาวนภาพร   

 

-ครูประจําช้ัน 

-นางสาวจิดาภา,  

 

 

 

- นางสาวปภาวี   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. กลาวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  

ในกิจกรรมหนาเสาธง 

2. กลาวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริตกอน

ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียน 

 

- นางวชิราพร   

 

5. งบประมาณท่ีใช 

 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  30,000  บาท 

 รวม  30,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดคาย“คนดีของแผนดิน” 

1.1  คาวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 800 บาท จํานวน 1 วัน 

1.2  วัสดุ – อุปกรณ ในการจัดคาย 

-กระดาษ A4 จํานวน 20 รีม 

-กระดาษบรูฟขนาด 31× 43 นิ้ว  จํานวน 50 แผน 

1.3 กระดาษการดสี A4 จํานวน 5 รีม 

1.4 กระดาษ 100 ปอนด  จํานวน 100 แผน 

1.6 สีไม, ปากกาเมจิก, กรรไกร 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 

2 

กิจกรรมท่ี 2 สรางคุณธรรมจริยธรรม 

2.1  ของรางวัล  

2.2  วัสดุ – อุปกรณ 

    - จัดทําปายปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจําอาคารเรียน จํานวน 5 

แผน 

    -จัดทําปายเพลงชาติไทยประจําหองเรียน จํานวน 30 แผน 

 

 

10,000 

 

รวม 30,000  

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- ผูเรียนรอยละ 84 เขารวมกิจกรรม “คายคนดีของ

แผนดิน” 

- ผูเรียนรอยละ 84 มีคุณธรรมจริยธรรม 

- ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 84 มีความพึงพอใจตอการจัด

โครงการโรงเรียนสุจริต 

การสังเกต 

 

การสังเกต 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

 

 



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม “คายคนดีของแผนดิน” มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีคานิยมท่ีดี เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ผูปกครอง ชุมชน         

มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ 

             (นายเอกชัย  ชางหลอ) 

              

 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผูพิจารณาโครงการ               

           (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

              

 

 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูอนมุัติโครงการ               

                      (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

 

โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรดานการศึกษา 

แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ  มาตรฐานท่ี 1 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวชลิตา  ดีทน 

ลักษณะโครงการ            โครงการใหม 

                                 โครงการตอเนื่อง  

ระยะเวลาดําเนินการ 16  พฤษภาคม  2563 -  31  พฤษภาคม  2564 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันมนุษยมีการใชพลังงานตางๆอยางมากมาย เพราะพลังงานนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปนตอ

การดํารงชีวิตในดานตางๆ  ของมนุษย ไมวาจะเปนดานอุตสาหกรรม ครัวเรือน การคาขาย และ

คมนาคม ซึ่งลวนแตจําเปนตองใชพลังงานท้ังส้ิน เชน การใชไฟฟาซึ่งเปนพลังงานข้ันพื้นฐานตอการ

ดํารงชีวิต ท่ีจําเปนในทุกดาน ซึ่งการผลิตไฟฟานั้นจําเปนตองใชตนทุนสูงมีคาใชจายมาก ประเทศไทย

ตองซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน หรือ กระดาษก็เปนทรัพยากรท่ีผลิตมาจากตนไมซึ่งเปน

ทรัพยากรท่ีมีคา  

 ทางคณะผูจัดทําไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงาน  จึงไดมีโครงการเพื่อท่ีจะประหยัด

พลังงานในดานตางๆ คือ ไฟฟา น้ํา กระดาษ เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางคุมคาและเกิดประโยชน

มากท่ีสุด  โดยมุงเนนกลุมเปาหมายไปท่ีผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนแหลงท่ีใช

พลังงานมากแหงหนึง่และสามารถปลูกฝงความรูใหแกเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติได เพื่อใหคนรุน

ใหมประหยัดทรัพยากรและกลับไปทําตอท่ีบาน 

2. วัตถุประสงค 

  2.1  เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของทรัพยากร  

  2.2  เพื่อใหผูเรียนใชทรัพยากรไดอยางประหยัดและคุมคา 

  2.3  เพื่อใหผูเรียนนําความรูเรื่องการประหยัดทรัพยากรไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.4  เพื่อใหผูเรียน ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการโรงเรียนสุจริต 



 

 

 3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ  

1) ผูเรียนสามารถใชทรัพยากรไดอยางประหยัดและคุมคา อยูในระดับดีเลิศ 

2) ผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของทรัพยากร อยูในระดับดีเลิศ 

3) ผูเรียนสามารถนําความรูเรื่องการประหยัดทรัพยากรไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับ

ดีเลิศ 

4) ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการโรงเรียนสุจริต อยูใน

ระดับดีเลิศ 

 3.2 เชิงปริมาณ  

3.1 ผูเรียนรอยละ 84  เห็นคุณคาและความสําคัญของทรัพยากร 

3.2 ผูเรียนรอยละ 84  สามารถใชทรัพยากร ไดอยางประหยัดและคุมคา 

3.3 ผูเรียนรอยละ  84  สามารถนําความรูเรื่องการประหยัดทรัพยากรไปใชในชีวิต 

ประจําวันได 

3.4 ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน รอยละ  84  มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ 

โรงเรียนสุจริต  

4. กิจกรรมดําเนินการ  

ท่ี  กิจกรรมการดําเนินงาน  
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน  
ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

กิจกรรม 3  R 

กิจกรรมพลังงานหาร 2 

ตาวิเศษ 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

-ครูทุกคน 

-ครูทุกคน 

-ครูทุกคน 

 



 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวน   6,000  บาท 

                                 รวม  6,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

กิจกรรมท่ี  1  3  R 

กิจกรรมท่ี  2  กิจกรรมพลังงานหาร 2 

กิจกรรมท่ี  3  ตาวิเศษ 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

2,000 

2,000 

2,000 

 

 

รวม      6,000  

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- ผูเรียนรอยละ 84  เห็นคุณคาและความสําคัญของ

ทรัพยากร 

- ผูเรียนรอยละ 84 สามารถใชทรัพยากร ไดอยาง

ประหยัดและคุมคา 

- ผูเรียนรอยละ  84  สามารถนําความรู 

เรื่องการประหยัดทรัพยากรไปใชในชีวิตประจําวันได 

- ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน รอยละ  84   

มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการโรงเรียนสุจริต  

- การสังเกต 

 

- การสํารวจ 

 

- การสัมภาษณ 

 

- การสอบถาม

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสํารวจ 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

-แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

  ผูเรียนเห็นคุณคาความสําคัญของทรัพยากร  สามารถใชทรัพยากร ไดอยางประหยัดและ

คุมคา  สามารถนําความรูเรื่องการประหยัดทรัพยากรไปใชในชีวิตประจําวันได  

 

 

  ลงช่ือ………………..……  ……..ผูเสนอโครงการ       ลงช่ือ……………………    ……….ผูเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวชลิตา  ดีทน)                         (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

      ครู โรงเรียนบานชุมแสง                  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

  

ลงช่ือ……………………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

          (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 

แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  1   

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                             โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นางสาวชลิตา  ดีทน 

ระยะเวลาดําเนินการ 16  พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 

ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข 

 สภาพปจจุบัน การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการขยายของอารยธรรมตะวันตก ทําให

เกิดปญหาสังคมตามมา การแกปญหาตางๆไมสามารถประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนได ถาปราศจาก

การพัฒนา ศีลธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนคนดีของสังคม 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อใหผูเรียนท่ีปฏิบัติตนไดถูกตองตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย 

 2.2 เพื่อใหผูเรียนท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายและถูกตอง 

 2.3 เพื่อใหผูเรียนรูจักประหยัดและเก็บออม 

 2.4 เพื่อใหผูเรียนท่ีปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง 

2.5 เพื่อใหผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีไทยของทองถ่ิน   

2.6 เพื่อใหผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  



 

 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ  

1) ผูเรียนท่ีปฏิบัติตนไดถูกตองตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย  อยูในระดับดีเลิศ 

2) ผูเรียนท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายและถูกตอง อยูในระดับดีเลิศ 

3) ผูเรียนรูจักประหยัดและเก็บออม  อยูในระดับดีเลิศ 

4) ผูเรียนท่ีปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง  อยูในระดับดีเลิศ 

5) ผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีไทยของทองถ่ิน  อยูในระดับดีเลิศ 

6) ผูปกครอง ชุมชน  พึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   

อยูในระดับดีเลิศ 

 3.2 เชิงปริมาณ  

1) ผูเรียนรอยละ 84 ปฏิบัติตนไดถูกตองตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย 

 2) ผูเรียนรอยละ 84 ปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายและถูกตอง 

3) .ผูเรียนรอยละ 84 รูจักประหยัดและเก็บออม 

4) ผูเรียนรอยละ 84 ปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง 

5) ผูเรียนรอยละ 84 มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีไทยของทองถ่ิน   

6) ผูปกครอง ชุมชนและผูเรียน  รอยละ 84 พึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 



 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ยิ้ม ไหว ทักทายกัน 

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

กิจกรรมหนาท่ีเด็กดี 

ปฏิบัติตนเปนตามแนวทางของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 

สวดมนตวันสุดสัปดาห 

โรงเรียนศีลหา 

ทําบุญวันพระ 

พุทธศาสนสุภาษิตประจําใจ 

 กิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม 

 กิจกรรมออมทรัพย 

กิจกรรมบันทึกความดี 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

-น.ส.ชลิตาและคณะครู 

-น.ส.ชลิตาและคณะครู 

-น.ส.สุทิน และคณะครู 

-น.ส.ชลิตา และคณะ 

 

-ครูเวรประจําวัน 

-น.ส.ชลิตา และคณะครู 

-น.ส.ชลิตา และคณะครู 

-นางวชิราพร และคณะครู 

-น.ส.ชลิตา 

-น.ส.นัฐรดา 

-น.ส.จิดาภา   

 

5. งบประมาณท่ีใช 

   5.1 เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา 

จํานวน  25,500  บาท 

   5.2 งบสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กจากสํานักงานเทศบาลตําบลชุมแสง    -      บาท 

 รวม  25,500  บาท 

 



 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1  ยิ้ม ไหว ทักทายกัน 

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

-คาอุปกรณ  250  บาท 

-คาของรางวัล  250  บาท 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมหนาท่ีเด็กดี 

-คาจัดทําเอกสาร 500  บาท 

-คาอุปกรณ  500  บาท 

กิจกรรมท่ี 4  ปฏิบัติตนเปนตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

-คาอุปกรณ  500  บาท 

-คาใชสอย   500  บาท 

กิจกรรมท่ี 5  สวดมนตวันสุดสัปดาห 

กิจกรรมท่ี 6  โรงเรียนศีลหา 

กิจกรรมท่ี 7  ทําบุญวันพระ 

กิจกรรมท่ี 8  พุทธศาสนสุภาษิตประจําใจ 

-คากระดาษการดขาว A4  10  รีม ๆ ละ  110  บาท   

เปนเงิน  1,100  บาท 

-คากระดานไวทบอรด  40×61  ราคา  200  บาท  จํานวน  4  

แผน  เปนเงิน  820  บาท 

-คาปากกาไวทบอรด  แพ็คละ  12  ดาม  ราคา  250  บาท  

- 

500 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

5,000 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 

 

 

9 

10 

11 

 

 

จํานวน  4  แพ็ค  เปนเงิน  1,000  บาท 

-คาจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  1,000  บาท   

กิจกรรมท่ี 9  เขาคายคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมท่ี 10  ออมทรัพย 

กิจกรรมท่ี 11  บันทึกความดี 

 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

 

 

 

18,000 

1,000 

1,000 

 

 

รวม   25,500  

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- ผูเรียนรอยละ 84 ปฏิบัติตนไดถูกตองตามวัฒนธรรม

และคานิยมไทย 

- ผูเรียนรอยละ 84 ปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายและ

ถูกตอง 

-.ผูเรียนรอยละ 84 รูจักประหยัดและเก็บออม 

- ผูเรียนรอยละ 84 ปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาท่ีตน

นับถือไดถูกตอง 

- ผูเรียนรอยละ 84 มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีไทย

ของทองถ่ิน   

-การสังเกต 

 

-การสอบถาม 

 

-การสังเกต 

-การสังเกต 

 

-แบบสังเกต 

 

-แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต 

-แบบสังเกต 

 

-แบบสอบถาม 



 

 

- ผูปกครอง ชุมชนและผูเรียน  รอยละ 84 พึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

-การสอบถาม 

 

-การสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

-แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

       ผูเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองตามวัฒนธรรมและคานิยมไทย ปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายและ 

ถูกตอง  รูจักประหยัดและเก็บออม  ปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาท่ีตนนับถือไดถูกตอง  และมีสวน 

รวมในกิจกรรมประเพณีไทยของทองถ่ิน   
 

ลงช่ือ...............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางสาวชลิตา  ดีทน) 

             โ ี   

 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผูพิจารณาโครงการ               

      (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

          

 

 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูอนมุัติโครงการ               

                     (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ  วันสําคัญของศาสนาและสถานศึกษา 

แผนงาน/งาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองกลยุทธ   มาตรฐานท่ี  1 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางนภาพร  แสงรัตน 

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                              โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 16  พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   

มาตรา 24  ระบุวา“จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัด

ของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  จัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระ

ความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  

สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมี

ความรอบรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานการณ”   

สถานศึกษาซึ่งมีภารกิจตองจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ตลอดจนสนองนโยบายของตนสังกัด  จึงไดกําหนดใหมีโครงการนี้   

 

2.  วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

2.2 เพื่อใหผูเรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

2.3 เพื่อใหผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
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2.4 เพื่อใหผูเรียนตระหนัก  รูคุณคา  รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

2.5 เพื่อใหผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจในโครงการวันสําคัญของสถานศึกษาและ

ศาสนา 

3.  เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

 1) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร  อยูในระดับดีเลิศ 

 2) ผูเรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  อยูในระดับดีเลิศ 

          3) ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  อยูในระดับดีเลิศ 

 4) ผูเรียนตระหนัก  รูคุณคา  รวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย  อยูในระดับดีเลิศ 

          5) ผูปกครอง  ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดโครงการวันสําคัญของสถานศึกษา  อยูใน

ระดับดีเลิศ 

 3.2 เชิงปริมาณ 

 1) ผูเรียนรอยละ 84  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

 2) ผูเรียนรอยละ 84  มีความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

          3) ผูเรียนรอยละ 84  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

 4) ผูเรียนรอยละ 84  ตระหนัก  รูคุณคา  รวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

5) ผูเรียน รอยละ 84  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

6) ผูเรียน รอยละ 84  ยอมรับและทํากิจกรรมรวมกันอยางมีความสุข 

7) ผูเรียนรอยละ 84  มีความรูเกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของสุนทรภู 

8) ผูเรียนรอยละ 84 รูถึงโทษและปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 

9) ผูเรียนรอยละ 84 เห็นคุณคาของภาษาไทยและใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตอง 

10) ผูเรียนรอยละ 84  มีความรู  เขาใจ  ทักษะ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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          11) ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 84 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการวันสําคัญของ

สถานศึกษาและศาสนา 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันสําคัญทางศาสนา 

  - วันมาฆบูชา 

   -วันวิสาขบูชา 

   -วันอาสาฬหบูชา 

   -วันเขาพรรษา 

   -วันออกพรรษา 

วันสําคัญของสถานศึกษา 

   -วันเด็กแหงชาติ 

   -วันแหงความสําเร็จ 

   -วันไหวคร ู

   -วันสุนทรภู 

   -วันตานยาเสพติดโลก 

   -วันภาษาไทย 

   -วันแมแหงชาติ 

   -สัปดาหวิทยาศาสตร 

   -วันพอแหงชาติ 

 

กุมภาพันธ 2564 

พฤษภาคม 2563 

กรกฎาคม 2563 

กรกฎาคม 2563 

ตุลาคม 2563 

 

มกราคม 2564 

มีนาคม  2564 

มิถุนายน  2563 

มิถุนายน 2563 

มิถุนายน 2563 

กรกฎาคม  2563 

สิงหาคม  2563 

สิงหาคม  2563 

ธันวาคม 2563 

นางสาวชลิตา  ดีทน 

-นางสาวชลิตาและครูสังคมทุกช้ัน 

-นางสาวชลิตาและครูสังคมทุกช้ัน 

-นางสาวชลิตาและครูสังคมทุกช้ัน 

-นางสาวชลิตาและครูสังคมทุกช้ัน 

-นางสาวชลิตาและครูสังคมทุกช้ัน 

นางนภาพร  แสงรัตน 

-นางสาวนริสา 

-นางพรรณี 

-นางสาวชลิตา 

-นางสาวสิริญา 

-นายสมพร 

-นางเรณู 

-นางสาวชลิตา 

-น.ส.เพ็ญนภา 

-นายสมพร 
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5. งบประมาณท่ีใช 

   5.1 เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  

        จํานวน  40,000  บาท 

   5.2 งบสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กจากสํานักงานเทศบาลตําบลชุมแสง 100,000 บาท 

 รวม  140,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

วันสําคัญทางศาสนา 

  - วันมาฆบูชา 

   -วนวิสาขบูชา 

   -วันอาสาฬหบูชา 

   -วันเขาพรรษา 

   -วันออกพรรษา 

วันสําคัญของสถานศึกษา 

   -วันเด็กแหงชาติ 

   -วันแหงความสําเร็จ 

   -วันไหวคร ู

   -วันสุนทรภู 

   -วันตานยาเสพติดโลก 

   -วันภาษาไทย 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

11,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 
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ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 

 

 

 

   -วันแมแหงชาติ 

   -สัปดาหวิทยาศาสตร 

   -วันพอแหงชาติ 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

3,000 

3,000 

3,000 

 

รวม   40,000  

7.  การวัดผลและประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

- ผูเรียนรอยละ 84  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตร 

- ผูเรียนรอยละ 84  มีความเอื้ออาทรและ

กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

- ผูเรียนรอยละ 84  ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

- ผูเรียนรอยละ 84  ตระหนัก รูคุณคา รวม

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

- ผูเรียน รอยละ 84  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญ

ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

- ผูเรียน รอยละ 84  ยอมรับและทํากิจกรรม

รวมกันอยางมีความสุข 

- ผูเรียนรอยละ 84  มีความรูเกี่ยวกับประวัติ

และความสําคัญของสุนทรภู 

- การสังเกต 

 

- การสัมภาษณ 

 

- การสังเกต 

 

- การสัมภาษณ 

 

- การสังเกต 

 

- การสัมภาษณ 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสัมภาษณ 
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- ผูเรียนรอยละ 84 รูถึงโทษและปองกันตนเอง

ใหหางไกลจากยาเสพติด 

- ผูเรียนรอยละ 84 เห็นคุณคาของภาษาไทย

และใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตอง 

- ผูเรียนรอยละ 84  มีความรู  เขาใจ  ทักษะ  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

- ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 84 มีความพึงพอใจ

ในการจัดโครงการวันสําคัญของสถานศึกษาและ

ศาสนา 

- การสัมภาษณ 

 

- การสัมภาษณ 

 

- การสัมภาษณ 

 

- การสอบถาม 

 

- การสอบถามความ

พึงพอใจ 

- แบบสัมภาษณ 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ชุมชน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโครงการวันสําคัญของ 

สถานศึกษาและศาสนา  

 

 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

ลงช่ือ...................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางนภาพร  แสงรัตน) 

          ครโรงเรียนบานชมแสง 

 

 

 

 

ลงช่ือ........................................ผูพิจารณาโครงการ               

    (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

       หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

      ลงช่ือ........................................... ผูอนุมัติโครงการ               

                  (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

           ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ  สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี 1  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 

                             โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นายสมพร  จันทรขอนแกน 

ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ถือเปนลักษณะอันพึงประสงคประการแรกของคนไทย

แตปจจุบันสถานการณปญหาสุขภาพและการสาธารณสุขไดเปล่ียนแปลงไปตามความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะท่ีไมถูกตองของบุคคลตลอดจนปญหา

สภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโนมของปญหาเหลานี้มีความรุนแรงข้ึน 

การจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน  จําเปนจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให

เปนหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ตลอดจนสงเสริมความสามารถของผูเรียนในดานศิลปะ  

ซึ่งเปนพื้นฐานใหผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้ง ความสามัคคี ความช่ืนชม และพัฒนาตนเองในดานศิลปะ 

ดนตรี กีฬาและการแสดง  

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความช่ืนชม  และเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และการแสดง 

2.2 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ  ดนตรี กีฬา และ การแสดงใหสูงข้ึน 
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2.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถสืบสานวัฒนธรรมดานศิลปะ  ดนตรี กีฬา และการแสดงได 

2.4 เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

2.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

การแสดง 

2.6 เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน  มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการสงเสริมผูเรียนมีสุนทรียภาพ

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและการแสดง 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

 1) ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  อยูในระดับดีเลิศ                  

2) ผูเรียนมีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน หระทรวงสาธารณสุข  อยูในระดับดีเลิศ                  

3) ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ  อยูในระดับดีเลิศ                  

           4) ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะสรางสรรคตาง ๆ  อยูในระดับดีเลิศ                  

 5)  ผูปกครอง  ชุมชน  พึงพอใจตอการจัดโครงการสงเสริมผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ

นิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและการแสดง  อยูในระดับดีเลิศ                  

 3.2 เชิงปริมาณ 

 1) ผูเรียนรอยละ 84 ของมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ                  

2) ผูเรียนผูเรียนรอยละ 84 มีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน หระทรวงสาธารณสุข 

3) ผูเรียนรอยละ 84 สามารถปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ และหลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

           4) ผูเรียนรอยละ 84 ไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะสรางสรรคตาง ๆ 
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5)  ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ 84 พึงพอใจตอการจัดโครงการสงเสริมผูเรียนมีสุนทรียภาพ

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและการแสดง   

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

ขยับกาย  สบายชีวี 

ทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพ 

ทางกาย 

ลูกเสือจราจร 

กีฬาสี 

สงเสริมศักยภาพดานดนตรีและ

นาฏศิลป 

ศิลปะสรางสรรค 

รณรงคตอตานยาเสพติด 

สายใยชุมชน 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

ก.ย. 63 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

ก.ย. 63 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

มิ.ย. 63  

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

- นายสมพร,  คณะครู 

- นายสมพร,  คณะครู 

 

- นายสมพร, นายเอกชัย 

- นายสมพร, คณะครู 

- นางสาวปภาวี 

    

-นายสมพร, นายเอกชัย 

-นางสาวนัฐรดา, นายเอกชัย 

- นางสาวนัฐรดา, ครูประจําช้ัน 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1 เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  24,000   บาท 

    5.2 เงินนอกงบประมาณ     -    บาท   

 รวม     24,000   บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ   

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

กิจกรรมขยับกาย  สบายชีวี 

1.1  กายบริหารหนาเสาธง 

1.2  สงเสริมสุขภาพ  ออกกําลังกาย และนันทนาการ 

กิจกรรมทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

    2.1 วัสดุ อุปกรณการทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

กิจกรรมลูกเสือจราจร 

   3.1 ท่ีระลึกวิทยากร 

   3.2 คาใชจายในการจัดอบรม 

กิจกรรมกีฬาสี 

    4.1 วัสดุ อุปกรณ 

    4.2 ของรางวัล 

    4.3 สวัสดิการกลุมสี 

    4.4 สวัสดิการกลาง 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานดนตรีและนาฏศิลป 

     6.1  ซื้อและซอมแซมเครื่องดนตรี/เครื่องนาฏศิลป 

     6.2  คาเชาชุดการแสดง 

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

- 

 

 

3,000 

 

10,000 

 

 

2,000 

 

 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

-ซื้ออุปกรณ

กีฬา 
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7 

 

8 

 

 

 

- วัสดุ อุปกรณ ปายรณรงคตางๆ 

กิจกรรมสายใยชุมชน 

- วิทยากร 

- วัสดุ – อุปกรณ 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

2,000 

 

1,000 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น 24,000 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- ผูเรียนรอยละ 84 ของมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ                  

- ผูเรียนผูเรียนรอยละ 84 มีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑ

มาตรฐาน หระทรวงสาธารณสุข 

- ผูเรียนรอยละ 84 สามารถปองกันตนเองจากส่ิงเสพ

ติดใหโทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอ

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

- ผูเรียนรอยละ 84 ไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ

สรางสรรคตาง ๆ 

- ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ 84 พึงพอใจตอการจัด

โครงการสงเสริมผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

ดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและการแสดง  

 - การสังเกต 

 - การสอบถาม 

 

 - การตรวจผลงาน 

 

 

- การสอบถาม 

 

- การสอบถาม

ความพึงพอใจ 

 - แบบสังเกต 

 - แบบสอบถาม 

 

 - ผลงาน (จํานวน   

   ผลงาน) 

 

- แบบสอบถาม 

 

- การสอบถาม 

ความพึงพอใจ 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเรียน  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และการแสดง  สามารถสรางผลงาน

จากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี  กีฬา  การแสดง  และมีความมั่นใจ  กลาแสดงออก   

ท้ังดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา และการแสดง  เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมดานศิลปะท่ีดี  ผูปกครอง  

ชุมชน  มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการสงเสริมผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  

ดนตรี กีฬาและการแสดง  สงเสริมผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและ

การแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเสนอโครงการ 

       (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

          ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผูพิจารณาโครงการ               

      (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

         หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

  ลงช่ือ.....................................................ผูอนุมัติโครงการ               

               (ดร.ปรานอม  บํารุง) 
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โครงการ  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

แผนงาน  งานการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  1  

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                              โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นางวชิราพร   ไชยชนะ 

ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 -  31  มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมุงเนนพัฒนาใหคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดี คน

เกงและมีความสุข ไดนั้นตองมีพื้นฐานมาจากการมีสุขภาพดี แตความเปนอยูของผูเรียนโดยท่ัวไป  

มีการดํารงชีวิตอยางงายๆ โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย ขาดความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ

อนามัย ตลอดจนสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพเพื่อปองกันโรคและพฤติกรรมท่ีเส่ียงตอสุขภาพ 

 โรงเรียนบานชุมแสง มีความตองการใหผูเรียนมีสุขภาพดีถวนหนา มีสุขภาพรางกายท่ี

สมบูรณแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของการเรียนรูของผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ  

ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียน จึงมีความจําเปนตองดําเนินการ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปน

โครงการตอเนื่องตอไป 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

2.2 เพื่อใหผูเรียน ครูและผูปกครอง มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 
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3. เปาหมาย                                                                                               

 3.1  เชิงคุณภาพ 

 1) โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ 

 3.2  เชิงปริมาณ 

 1) ผูเรียน รอยละ  84 ไดรับบริการดูแลสุขภาพ   

 2) ผูเรียน รอยละ 84 ท่ีเปนผูนํามีความรูเกี่ยวกับงานอนามัยของโรงเรียน 

 3) ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

 4) ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับการทําประกันอุบัติเหตุ 

5) ผูเรียน ครูและผูปกครอง  รอยละ 84 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

บริการอนามัยโรงเรียน 

อบรมผูนําอนามัย

ผูเรียน 

จัดอาหารกลางวัน/ 

อาหารเสริมนม  

การประกันอุบัติเหตุ 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

- นางวชิราพร , นางสาวพรรณมณี 

- นางวชิราพร , นางสาวพรรณมณี 

 

- นางสาวเพ็ญนภา , นางสาวสิริญา   

 

- นางเรณู, นางสาวพรรณมณี 
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5. งบประมาณท่ีใช  

    เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  6,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

4 

กิจกรรมท่ี 1 บริการอนามัยโรงเรียน 

- จัดเตรียมหองพยาบาล 

- จัดหายาเวชภัณฑ 

- ตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน 

- กําจัดเหา 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมผูนําอนามัยผูเรียน 

- อบรมผูนําอนามัยผูเรียน 

กิจกรรมท่ี 3 จัดอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 

กิจกรรมท่ี 4  การประกันอุบัติเหตุ 

 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

5,000 

 

 

 

1,000 

 

 

- 

- 

 

 

รวม 6,000  
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7.  การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- ผูเรียน รอยละ  84 ไดรับบริการดูแลสุขภาพ   

- ผูเรียน รอยละ 84 ท่ีเปนผูนํามีความรูเกี่ยวกับงาน

อนามัยของโรงเรียน 

- ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับอาหารกลางวันและอาหาร

เสริมนม 

- ผูเรียน รอยละ 100 ไดรับการทําประกันอุบัติเหตุ 

- ผูเรียน ครูและผูปกครอง  รอยละ 84 มีความพึงพอใจ

ในการจัดโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

- การสอบถาม 

- การสอบถาม 

  

- การสํารวจ 

 

- การสํารวจ 

- การสอบถาม

ความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบบันทึก 

 

- แบบบันทึก 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

ผูเรียนไดรับบริการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน ผูเรียน ครูและ

ผูปกครอง                     มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางวชิราพร  ไชยชนะ) 

           ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

ลงช่ือ........................................ผูพิจารณาโครงการ               

      (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

        หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

      ลงช่ือ........................................... ผูอนุมัติโครงการ               

                 (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

           ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยึดหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  2  

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                             โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนริสา  รอดบํารุง 

ระยะเวลาดําเนินการ 16  พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ  ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และระบบการประกนั

คุณภาพภายนอก ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานแปะเมินคุณภาพการศึกษา  ประเมินผลการจัด

การศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนบัต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล 

การประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน  

จากเหตุผลดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทเปนแกนนํา หรือตัวจักรสําคัญ ผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีภาวะ การเปนผูนํา โดยมีปจจัยสนับสนุนคือวัฒนธรรมดานตัวบุคลากร ดานภาวะ

ผูนํา ดานโครงสราง ดานงบประมาณ ดานสังคม โดยทุกดานตองเช่ือมตอกันและตองมีนโยบายท่ี

ชัดเจน จึงจะ สงผลตอการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 
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 2.2 เพื่อใหผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และใชขอมูลผลการประเมิน หรือ

ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ  

2.3 เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ  

 2.4 เพื่อใหผูบริหารสามารถสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย

อํานาจ  

 2.5 เพื่อใหผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

 2.6 เพื่อใหผูเรียน ผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบการบริหาร  

จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  

 

3. เปาหมาย 

3.1 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

    3.2 โรงเรียนมีการใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

    3.3 แผนปฏิบัติงานประจํามีความสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.4 ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  84  มีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาระบบการบริหารโดย 

ใชโรงเรียนเปนฐานยึดหลักธรรมาภิบาล  
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในฝายตางๆ  

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา  

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป/ พัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปสรุป

โครงการ 

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

พ.ค. 63 

พ.ค. 63  

 

พ.ค. 63 

 

พ.ค. 63  

 

พ.ค. 63   

- นายสมพร                    

- นางเรณู, น.ส.ชลิตา   

  น.ส.พรรณี 

- นางเรณู, น.ส.ชลิตา   

  น.ส.พรรณี 

- หัวหนากลุมงาน 

 

- นายสมพร 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา จํานวน  3,500  บาท 

รวม  3,500  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในฝายตางๆ  

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา  

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป/ พัฒนามาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 

จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปสรุปโครงการ 

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

- 

1,000 

 

1,000   

 

1,000 

500 

 

 

 

 

รวม 3,500  
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5. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

- โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

การบริหารจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- แผนปฏิบัติงานประจํามีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  82  มีความพึงพอใจใน

โครงการพัฒนาระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ยึดหลักธรรมาภิบาล  

- การสอบถาม 

 

- การสอบถาม 

 

- การสอบถาม 

 

- การสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา  ใชหลักการบริหารแบบมีสวน  ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการ  เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  และ  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน    

มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผูพิจารณาโครงการ               

        (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

        หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูอนมุัติโครงการ               

                     (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผูเสนอโครงการ               

         (นางสาวนริสา  รอดบํารุง) 
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โครงการ      การบริหารโดยใช BChS Model  

แผนงาน งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

                                   แผนงานงานบริหารท่ัวไป    

สนองมาตรฐาน สพฐ.      มาตรฐานท่ี 2 

    (ยุทธศาสตร สพฐ. ขอท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ)   

ลักษณะโครงการ               โครงการใหม 

 โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ       ดร.ปรานอม  บํารุง 

ระยะเวลาดําเนินการ     16 พฤษภาคม   2563 – 31 มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

BChS Model เปนโมเดลท่ีใชในการบริหารงานเพื่อขับเคล่ือนภาระงานของโรงเรียนท้ัง4งาน

ใหประสบความสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังไว  B = become a problem – บุคลากรทุกคน

มีสวนรมในการแกปญหา Ch = Chief change – พรอมรับการเปล่ียนแปลงเปนผูนําและผูตาม การ

เปล่ียนแปลงตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง S = Start up – พรอมปฏิบัติสูการเปล่ียนแปลงทันที และ

ใช 3 ป ในการสรางความเขมแข็ง คือ ประสาน โปรงใสและประชาสัมพันธ ในการ สรางความเขาใจ

กับบุคลากรทุกคนทุกฝายรวมกันอันจะนําไปสูการพัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนใหมี

คุณภาพอยางยั่งยืน  

2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อขับเคล่ือนการบริหารงานของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย  

2.2 เพื่อสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานใหแกบุคลาการทุกฝาย 
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3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงคุณภาพ  

   1) การขับเคล่ือนการบริหารงานของโรงเรียน  อยูในระดับยอดเยี่ยม  

   2) ความรวมมือของบุคลากรทุกฝายในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2  เชิงปริมาณ 

1)  ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ 90 พึงพอใจตอการจัดโครงการการบริหารโดยใช BChS 

Model 

4. กิจกรรมดําเนินการ  

ท่ี  กิจกรรมการดําเนินงาน  
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน  
ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

BChS Model  

3 ป.    

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

ดร.ปรานอม  บํารุง 

ดร.ปรานอม  บํารุง 

5.  งบประมาณท่ีใช 

     งบอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวน  3,000  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

2 

 

 

กิจกรรมท่ี 1  BChS Model  

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กิจกรรมท่ี  2  3 ป. 

- เอกสารประชาสัมพันธ 

หมายเหตุ  คาใชจายถัวเฉล่ียทุกรายการ 

3,000 

 

- 

 

 

 

รวม 3,000  

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- การขับเคล่ือนการบริหารงานของโรงเรียน  อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม  

- ความรวมมือของบุคลากรทุกฝายในการปฏิบัติงาน  

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

- ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ 90 พึงพอใจตอการจัด

โครงการการบริหารโดยใช BChS Model 

 

- การประเมิน 

 

- การสังเกต 

 

- การสอบถาม

ความพึงพอใจ 

 

- แบบประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

- แบบสังเกต 

 

-แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

  โรงเรียนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนระบบโดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม

ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพดวยความพึงพอใจ 
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  ลงช่ือ                                 ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ 

       (ดร.ปรานอม  บํารุง)           (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง                     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง  

  

ลงช่ือ                                  ผูอนุมัติโครงการ 

          (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

    และการเรียนรู 

แผนงาน   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 2   

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ   นางสาวนัฐรดา  ทองเรือง 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายสงเสริมใหสถานศึกษานําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information  and  Communication  Technology : ICT) มา

ประยุกตใชเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยใหการสนับสนุน 

วัสดุ ครุภัณฑดานคอมพิวเตอร ระบบส่ือสารโทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหกับ

โรงเรียน  ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

โรงเรียนบานชุมแสง  ดําเนินการตามนโยบายขางตน โดยแตละปการศึกษา  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดกําหนดปฏิทินสารสนเทศท่ีใหโรงเรียนดําเนินการผานระบบ 

ไดแก DMC EMIS B-OBEC M-OBEC การดําเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน พิการเรียนรวม EMES 

ฯลฯ บางระบบกําหนดระยะเวลาการจัดทําคอนขางจํากัด สวนการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนท้ังภายในโรงเรียนหรือหนวยงานภายนอกสวน

ใหญผานเทคโนโลยี  ส่ือส่ิงพิมพ  เอกสารเผยแพร  ผานเว็บไซตโรงเรียน  บางครั้งอุปกรณเทคโนโลยี
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และระบบ ICT ของโรงเรียนไมเอื้ออํานวยทําใหเกิดการลาชาของขอมูล  ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความ

เสียหายตอองคกรได 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน  โรงเรียนมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู  เพื่อใหบริการผูท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียน  

อีกท้ังสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนาขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตของโรงเรียน 

   2.2 เพื่อใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

  

3. เปาหมาย  

3.1 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตท่ีพรอมใชงาน ครบถวน  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.2 โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการ

สอน  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.3 ผูปกครอง ครู นักเรียน รอยละ  90  มีความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู   
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

 

พัฒนาขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตของ

โรงเรียน 

   

การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

16 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 

 

 

16 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 

- นางสาวนัฐรดา 

 

 

- นางสาวนัฐรดา 

 

 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

     5.1 เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  

จํานวน  36,000  บาท  

     5.2 เงินนอกงบประมาณ ...........-...................บาท                                     

รวม   36,000  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

กิจกรรมพัฒนาขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตของโรงเรียน 

1.3  คาเชาพื้นท่ีเว็บไซต 1 ป ปละ 3,210 บาท 

1.4  วัสดุ – อุปกรณ ในการจัดทําขาวประชาสัมพันธ/แผนพับ 

 - กระดาษ A4 จํานวน 5 รีม ๆ ละ 125 บาท  

 เปนเงิน 645 บาท 

 - หมึกเติมปริ้นเตอร  จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 432 บาท  

 เปนเงิน 864 บาท 

1.5  กระดาษการดสี A4 จํานวน 2 รีมรีม ๆ ละ 150 บาท  

 เปนเงิน 300 บาท 

1.4 คาวัสดุอื่นๆ  1,000  บาท 

กิจกรรมการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การจัดการเรียนการสอน 

2.3  คาวัสดุ อุปกรณติดต้ัง/เช่ือมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต  

 เปนเงิน 20,000 บาท 

2.4  คาวัสดุ อุปกรณในการซอมบํารุง อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เปนเงิน 5,000 บาท 

2.5  คาบริการ การติดต้ัง ซอมบํารุง แกไข ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เปนเงิน 5,000 บาท 

    หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

รวม 36,000  
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

- โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตท่ีพรอมใชงาน 

ครบถวน  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ผูปกครอง ครู นักเรียน รอยละ 90  มีความพึงพอใจตอ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการเรียนรู   

การสอบถาม 

 

การสอบถาม 

 

 

การสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

 

แบบสอบถาม 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

โรงเรียนมีการใหบริการอินเตอรเน็ตและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกอาคาร

เรียน อีกท้ังโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตท่ีพรอมใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง 

ๆ เชน  

การดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขอมูลนักเรียน ใหบุคคลท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาไดรับทราบตลอดเวลา รวมถึงผูปกครอง ครู นักเรียน มีความพึงพอใจ

ตอ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู 

  

 ลงช่ือ 

 

 

ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวนัฐรดา  ทองเรือง) 

            

 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผูพิจารณาโครงการ               

       (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

          

 

 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูอนมุัติโครงการ               

                     (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ     ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

แผนงาน      งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.      มาตรฐานท่ี 2   

ลักษณะโครงการ               โครงการใหม 

                                    โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ      นางสาวปภาวี  บุญเปา 

ระยะเวลาดําเนินการ     16 พฤษภาคม   2563 – 31 มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ตามมาตรท่ี 6 การศึกษาทําใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู 

คูคุณธรรม เปนผูมีจริยธรรมท่ีดี สรางวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี

ความสุข 

 จากสภาพของสังคมไทยในปจจุบัน ความเจริญทางเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร สภาพสังคม

ท่ีซับซอน มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและกอใหเกิดสภาวะวิกฤติเปนปญหามากมาย 

ไดแกปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติดและโรคเอดส ปญหาอาชญากรรม กอใหเกิด

ความเครียด ความวิตกกังวล สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนท่ัวไป

รวมท้ังเด็ก ๆ ซึ่งเปนนักเรียน เด็กนักเรียนพิการท่ีเรียนรวม ตองรับผลกระทบดังกลาวดวย ผลกระทบ

เหลานี้สงผลถึงตัวนักเรียน  ท่ีสําคัญไดเกิดปญหาดานการเรียน นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน 

ขาดเรียนการอานหนังสือไมออก การยายถ่ินฐาน ปญหาดานสุขภาพกาย การรับประทานอาหารไม

เพียงพอ น้ําหนักสวนสูงไมไดเกณฑมาตรฐาน ขาดสารอาหาร สุขภาพรางกายไมแข็งแรงเจ็บปวย 

บอย ๆ  โรงเรียนบานชุมแสงนักเรียนสวนใหญอยูในเขตพื้นท่ีบริการ และมีบางสวนยายมาจากตางถ่ิน 

และเปนชาวตางดาว ทําใหนักเรียนท่ีไมอยูในเขตบริการ ไดรับการเรียนไมตอเนื่อง ตองยายติดตาม
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ผูปกครอง ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทําโครงการ ระบบการดูแลชวยเหลือข้ึนเพื่อสงเสริมการเรียนของ

นักเรียนท่ีดี และชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาและหาทางแกปญหาใหแกนักเรียนกลุมนี้อยางเปนระบบ

ตอไป 

2.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหทราบขอมูลและรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  

2.2 เพื่อใหการออกเยี่ยมบานของผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมทุกคน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          2.3 เพื่อใหความชวยเหลือและแกปญหาผูเรียนท่ีไดรับการคัดกรอง 

          2.4 เพื่อใหผูเรียนไดรับการแนะแนว ปองกันและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับตัวผูเรียน 

2.5 เพื่อใหผูเรียน ครูและผูปกครอง มีความพึงพอใจตอโครงการระบบการดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน 

3. เปาหมาย 

 เชิงคุณภาพ  

3.1  การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับดีเลิศ 

3.2. การออกเยี่ยมบานผูเรียนทุกคน  อยูในระดับดีเลิศ 

3.3  การคัดกรองผูเรียน  อยูในระดับดีเลิศ 

3.4 การแนะแนว ปองกนัและแกปญหา อยูในระดับดีเลิศ 

 เชิงปริมาณ  

3.5  ผูเรียน ครู และผูปกครอง รอยละ 84 มีความพึงพอใจตอโครงการระบบการดูแล

ชวยเหลือผูเรียน 
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

การรูจักผูเรียนเปน

รายบุคคล 

การออกเยี่ยมบาน

ผูเรียนทุกคน 

คัดกรองผูเรียน 

การแนะแนว ปองกนั 

และแกปญหา 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 

 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 

 

-ครูประจําช้ัน/ครูผูสอน 

 

-ครูประจําช้ัน 

 

-ครูประจําช้ัน 

-ครูประจําช้ัน/ครูผูสอน 

 

5. งบประมาณท่ีใช  

    เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  29,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

2 

 

กิจกรรมท่ี 1  การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 

- คาจัดทําเอกสาร   

- คาวัสดุอุปกรณ  

กิจกรรมท่ี 2  การออกเยี่ยมบานผูเรียนทุกคน 

- คาจัดทําเอกสาร   

2,000 

 

 

25,000 
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ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 

3 

 

4 

 

 

 

- คายานพาหนะ   

กิจกรรมท่ี 3  คัดกรองผูเรียน 

- คาจัดทําเอกสาร   

กิจกรรมท่ี 4  การแนะแนว ปองกัน และแกปญหา 

- คาจัดทําเอกสาร   

- คาวัสดุอุปกรณ   

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

 

1,000 

 

1,000 

 

 

 

รวม 29,000  

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับดีเลิศ 

-การออกเยี่ยมบานผูเรียนทุกคน  อยูในระดับดีเลิศ 

-การคัดกรองผูเรียน  อยูในระดับดีเลิศ 

-การแนะแนว ปองกันและแกปญหา อยูในระดับดีเลิศ 

-ผูเรียน ครู และผูปกครอง รอยละ 84 มีความพึง

พอใจตอโครงการระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

- การบันทึก 

- การบันทึก 

- การบันทึก 

- การบันทึก 

- สอบถาม 

- แบบบันทึก 

- แบบบันทึก 

- แบบบันทึก 

- แบบบันทึก 

- แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน การคัดกรอง และการเยี่ยมบาน ทําใหครูไดรูจักผูเรียน                   

เปนรายบุคคล  มีปฏิสัมพันธอันดีระหวางครู ปกครอง เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดกับผูเรียน

รวมกัน ซึ่งเปนผลใหผูเรียน ครูและผูปกครอง  มีความพึงพอใจตอโครงการระบบการดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน 

 

 

  ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวปภาวี  บุญเปา)                (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

        ครู โรงเรียนบานชุมแสง                 หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

  

 ลงช่ือ                                   ผูอนุมัติโครงการ 

           (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

แผนงาน งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  2  

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                              โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ นางสาวนริสา  รอดบํารุง 

ระยะเวลาดําเนินการ 16  พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2  

มาตรา 10 การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การสนับสนุนเส้ือผา

นักเรียน อุปกรณการเรียนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมและพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพทุกดาน จะสามารถทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุขและมีความเสมอภาคตลอดจนเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลนและดอยโอกาสทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูเรียนไดรับโอกาสใหกับผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 2.2  เพื่อใหผูปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจในการจัดโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

 

3. เปาหมาย   

 เชิงคุณภาพ 
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 3.1 โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการอยางเพียงพอ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 เชิงปริมาณ   

 3.1 รอยละ 100 ของการเกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3.2 รอยละ 100 ของเด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการท่ีไดเขาเรียน 

 3.3 รอยละ 80 ของเด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการท่ีไดรับ 

การชวยเหลือ 

 3.4 ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  80  มีความพึงพอใจ  ในการจัดโครงการเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษา 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

การเกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

การเพิ่มโอกาสใหเด็กยากจน ยากจน

พิเศษ เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการ 

การจัดหาทุนการศึกษาใหเด็กยากจน 

ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาสและเด็ก

พิการ 

ระดมทัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 

พ.ค.63 - มี.ค 64 

 

พ.ค.63 - มี.ค 64 

 

พ.ค.63 - มี.ค 64 

 

 

พ.ค.63 - มี.ค 64 

-นางสาวนริสา 

 

-นางสาวนริสา 

 

-นางพัชรา  

 

 

-นางสาวพรรณี 
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5. งบประมาณท่ีใช 

    เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน 2,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

 

3 

 

4 

การเกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การเพิ่มโอกาสใหเด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาสและเด็ก
พิการ 

การจัดหาทุนการศึกษาใหเด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาส
และเด็กพิการ 

ระดมทัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

- 

- 

 

- 

 

2,000 

 

รวม 2,000  
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7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- รอยละ 100 ของการเกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- รอยละ 100 ของเด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาส  

และเด็กพิการท่ีไดเขาเรียน 

- รอยละ 80 ของเด็กยากจน ยากจนพิเศษ เด็กดอยโอกาสและ

เด็กพิการท่ีไดรับการชวยเหลือ 

- โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการอยางเพียงพอ  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 80 มีความพึงพอใจ  ในการจัด

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  

- สํารวจ 

- สํารวจ 

 

- สํารวจ 

 

- สอบถาม 

 

- สอบถาม 

- แบบสํารวจ 

- แบบสํารวจ 

 

- แบบสํารวจ 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจในสถานศึกษาท่ีจัดโครงการเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

     

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

ลงช่ือ............................................ผูเสนอโครงการ 

        (นางสาวนริสา รอดบํารุง) 

        ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผูพิจารณาโครงการ               

        (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

          ่  

 

 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูอนมุัติโครงการ               

                    (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ   นิเทศภายใน 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 2   

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิดาภา  งามนวล 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา 

๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ

วาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา และ

มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม  

ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง สอดคลองกับ

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบงช้ีท่ี 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็ม

ตามศักยภาพ เปนการเรียนรูตามความตองการ ตามความสนใจของผูเรียนและเรียนรูอยางมีความสุข 

กระบวนการเรียนการสอนตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยครูตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน

การสอนใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวนั้น โรงเรียนตองมีกระบวนการ

นิเทศ ติดตามอยางตอเนื่องและเปนระบบ สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาหารือและชวยเหลือครูใน

การแกปญหาการเรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมใหครูไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณและวางแผนการสอนรวมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง เปนการเรียนรูดวยตนเองสรางองคความรูและเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  

 

 

 



230 

 

 

 

2. วัตถุประสงค  

2.1  เพื่อใหหองเรียนมีบรรยากาศเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 2.2  เพื่อสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงคุณภาพ  

       1. หองเรียนมีบรรยากาศเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับยอดเยี่ยม 

       2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอยูในระดับยอด

เยี่ยม 

    3. ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ในการนิเทศภายในอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 3.2  เชิงปริมาณ  

   1. รอยละ 85 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

    2. รอยละ 85 ของปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ในการนิเทศภายในอยูในระดับยอด

เยี่ยม 

 

4. กิจกรรมดําเนินการ 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. ตรวจเยี่ยมหองเรียน 

2. นิเทศการสอนและการบริหารช้ันเรียน 

กรกฏาคม,มกราคม 

กรกฏาคม,มกราคม 

 

- ผูบริหาร,ครูวิชาการ 

- ผูบริหาร,ครูวิชาการ 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

     5.1  เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  11,000  บาท 

     5.2  เงินนอกงบประมาณ   -    บาท 

                          รวม  11,000  บาท 
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6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

 

ตรวจเยี่ยมหองเรียน 

นิเทศการสอนและการบริหารช้ันเรียน 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

10,000 

1,000 

 

รวม 11,000  

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- รอยละ 85 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

- รอยละ 85 ของปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ  

ในการนิเทศภายในอยูในระดับยอดเยี่ยมเลิศ 

 

- ตรวจเยี่ยม 

 

- สอบถาม 

 

- แบบบันทึกการตรวจเยี่ยม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

สถานศึกษามีหองเรียนท่ีมีบรรยากาศเอื้อตอการจัดการเรียนและครูจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนและบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกไดเปนผลใหผูปกครอง ชุมชน เกิดความพึงพอใจ ในการนิเทศ

ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงช่ือ..............................................ผูเสนอโครงการ 

            (นางสาวจิดาภา  งามนวล) 

             ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผูพิจารณาโครงการ               

       (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

           หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................ผูอนุมัติโครงการ               

              (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ   พัฒนาประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 2 

ลักษณะโครงการ             โครงการใหม 

                                  โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ   นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม  2563  - 31 มีนาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  มาตรา 

48 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกดั 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณะชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐาน

การศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก” 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

2.2 เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3 เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และ ใชสารสนเทศในการบริหาร 

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

2.4 เพื่อใหสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 

2.5 เพื่อใหสถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน และ ภายนอกไปใชวางแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาออยางตอเนื่อง 

2.6 เพื่อใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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3. เปาหมาย 

3.1  เชิงคุณภาพ 

   1) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   2) สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   3) สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และ ใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   5) สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน และ ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   6) สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในอยูใน 

ระดับยอดเยี่ยม 

 3.2  เชิงปริมาณ 

1) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  90 มีความพึงพอใจตอระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
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4. กิจกรรมดําเนินการ 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาของ  

   สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม  

   มาตรฐานของสถานศึกษา 

2. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและ 

   ใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

   เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3. จัดทํารายงานประจําปเปนรายงาน 

   ประเมินคุณภาพภายใน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

 

พ.ค. 63– มี.ค. 64 

 

 

ม.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

- นางเรณู, นางสาวชลิตา 

 

 

- หัวหนากลุมงาน 

 

 

- นางถนอมศรี , นางสาวนวพร, 

  นางสาวทิพยา 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1  เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  2,000  บาท 

    5.2  เงินนอกงบประมาณ.......-......บาท 

                                 รวม  2,000  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ี 

มุงคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

- คาวัสดุในการจัดทําแผนพัฒนา กระดาษA4 จํานวน 1 

รีมๆละ  180 บาท 

กิจกรรมจัดทํารายงานประจําปเปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

- คาวัสดุกระดาษ A4 จํานวน 2 รีมละ 120 เปนเงิน 

240 บาท 

- กระดาษ 120 แกรม  1 รีม  180 บาท 

-หมึกปริ้นเตอร 4 สี× 350 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 

 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

180 

 

 

 

1,820 

 

รวม 2,000  
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7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

-สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

-สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

- การสังเกต 

 

- การสังเกต 

 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 

 

เปาหมาย / ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม 

-สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน และ 

ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

-สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน 

การประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับยอดเยี่ยม 

-ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  84 มีความพึงพอใจตอระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลภายในตามมาตรฐานการศึกษา   

ใหไดมาซึ่งขอมูลรายงานประจําป  ผลการประเมินภายใน  ประเมินภายนอก  เพื่อนําผลท่ีไดมา

วางแผน  ปรับปรุง  แกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  เปนผลใหผูปกครอง ชุมชน  

เกิดความพึงพอใจตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ลงช่ือ...............................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

            ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผูพิจารณาโครงการ               

        (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

             หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

        ลงช่ือ.....................................................ผูอนุมัติโครงการ               

                       (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ                             ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

    ผูเรียนอยางรอบดาน 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี 2   

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิดาภา  งามนวล 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 

ระบุวา “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึง 

ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ และการ

ประยุกตความรูมาใชเพื่อการปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริง 

จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนและสมดุลกัน สงเสริม

สนับสนุน 

ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียน

เกิด 

การเรียนรู และมีความรอบรูใหเกิดข้ึนได ทุกสถานการณ 

 สถานศึกษาซึ่งมีภารกิจตองจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตลอดจนสนองนโยบายของตนสังกัด จึงไดกําหนดใหมีโครงการนี้ เพื่อเปนการตอบสนองมาตรฐาน

การศึกษา นโยบาย โดยยึดหลักการท่ีสําคัญ คือ ตองการใหผูเรียนเปนคนยอดเยี่ยม มีความสุขและ

เกง 

 

2. วัตถุประสงค  

2.1  เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 

 2.2  เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตาม 

ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
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 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ  

ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

3. เปาหมาย  

    1.การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551 อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

2.จัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละระดับช้ันอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3. การจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจอยูในระดับยอดเยี่ยม  

4.มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปละ 1 ครั้ง โดยความรวมมือของโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและคณะครูอยูในระดับยอดเยี่ยม 

 5. ผูปกครอง ชุมชน  รอยละ 84 มีความพึงพอใจ ในการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 

4. กิจกรรมดําเนินการ 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

  1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  2563 

  2. จัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละระดับช้ัน 

  3. ชุมนุมตามความสนใจ 

  4. ประเมินหลักสูตร 

มี.ค. 63 

 

มี.ค. 64 – เม.ย.64 

ตลอดปการศึกษา 

พ.ย. 63 – ก.ย. 64 

 

- ครูวิชาการ 

 

- ครูในระดับสายช้ัน 

- ครูผูสอนทุกคน 

- ผูบริหาร,ครูวิชาการ 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

     5.1  เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  24,000  บาท 

     5.2  เงินนอกงบประมาณ   -    บาท 

                          รวม  24,000  บาท 
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6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

1ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  2563 

จัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละระดับช้ัน 

ชุมนุมตามความสนใจ 

ประเมินหลักสูตร 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

1,000 

 

3,000 

20,000 

- 

 

 

 

 

รวม 24,000  

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตร

แกนกลาง พุทธศักราช2551 อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- จัดทําสาระเพิ่มเติมในแตละระดับช้ันอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

- การจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม  

- มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปละ 1 ครั้ง  

โดยความรวมมือของโรงเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครองและคณะครูอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

- ผูปกครอง ชุมชน  รอยละ 82  มีความพึงพอใจ ใน

การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 

- สอบถาม 

 

- สอบถาม 

 

- ประเมิน 

 

- สังเกต 

 

 

 

- ประเมิน 

 

 

 

  

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบประเมิน 

 

- แบบสังเกต 

 

 

 

- แบบประเมิน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน  ท่ีตอบสนองความ

ตองการและความถนัดของผูเรียนใหสามารถเรียนรูและปฏิบัติไดจริง  เปนผลใหผูปกครอง ชุมชน เกิด

ความพึงพอใจ ในการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียนอยาง

รอบดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงช่ือ..............................................ผูเสนอโครงการ 

            (นางสาวจิดาภา  งามนวล) 

             ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผูพิจารณาโครงการ               

       (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

           หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................ผูอนุมัติโครงการ               

            (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ  พัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ 

แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบุคลากร 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  2  

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                             โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนริสา  รอดบํารุง 

ระยะเวลาดําเนินการ 16  พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา24 (1) ครูตองฝกทักษะกระบวนการคิด  

การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรู 

อยางตอเนื่อง และมาตรา24 (5) สถานศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน สามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม ส่ือการสอน และอํานวยความสะดวก หรือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรู 

รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรยีนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน 

จากส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ”หมวด 5 มาตรา 34 คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาท่ีเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากรการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

โรงเรียนบานชุมแสงตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

ใหมีคุณภาพ จึงจัดโครงการนี้โดยการสนับสนุนดานงบประมาณในการสงครูและบุคลากรเขารับ 
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การอบรมสัมมนาอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้งตอคน นําไปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และเปดโอกาส

ใหศึกษาตอในสถาบันตางๆ เพื่อนําความรูความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนเยาวชน 

ท่ียอดเยี่ยม เปนบุคลากรท่ีพึงปรารถนาในอนาคต  

 2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อสรางความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของครูในการสรางและรับผิดชอบดูแล 

อบรมเยาวชนของชาติใหเปนไปตามเจตนารมณของชาติ  

2.2 เพื่อใหครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทํากระบวนการเรียนรู  

2.3 เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียน การพฒันาศักยภาพของครูให

เต็มตามศักยภาพของแตละคน 

2.4 เพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ 

2.5 เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครองและชุมชน 

3. เปาหมาย 

 3.1 โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ อยางนอย 20 ช่ัวโมง อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 3.2 โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของ

ผูเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 3.3 ผูปกครอง ชุมชน  รอยละ  84  มีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตาม

ศักยภาพ  
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

ครูมืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงาน   

ทางวิชาการ 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 

 

- ดร.ปรานอม ,นางพัชรา 

 

- ดร.ปรานอม ,นางพัชรา 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา   

จํานวน  70,000  บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

 

-  การประชุม/อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน  

-  ครูมืออาชีพ สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

50,000 

20,000 

 

รวม 70,000  
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7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

ความรู ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยางนอย 20 ช่ัวโมง  

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชใน 

การพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับยอด

เยี่ยม 

- ผูปกครอง ชุมชน  รอยละ  84  มีความพึงพอใจใน

โครงการพัฒนาบุคลากรเต็มตามศักยภาพ  

- การสํารวจ 

 

 

- สอบถาม 

 

- สอบถาม 

- แบบสํารวจ 

 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

 ครูมีความตระหนักถึงภาระหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของครูในการสรางและรับผิดชอบดูแล อบรม

เยาวชนของชาติใหเปนไปตามเจตนารมณของชาติ  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทํา

กระบวนการเรียนรู มีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูให

เต็มตามศักยภาพของแตละคน  พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพสูครูมืออาชีพ  และสรางความเช่ือมั่นใหกับ

ผูปกครองและชุมชน 

  

  

 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผูพิจารณาโครงการ               

        (นางสาวนริสา  รอดบํารุง) 

              

 

 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูอนมุัติโครงการ               

                     (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผูเสนอโครงการ               

        (นางสาวนริสา  รอดบํารุง) 

           ครูโรงเรียนบานชุมแสง 
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โครงการ  พัฒนาแหลงเรียนรู และเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู 

แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 2  

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                             โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นายสมพร  จันทรขอนแกน 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2563  - 30  กันยายน  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบานชุมแสงเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีครู – บุคลากรจํานวน  36  คน 

มีหองเรียน 23 หอง นักเรียนจํานวน  650  คน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ไดดําเนินการจัดการเรียน

การสอนอยางมี ประสิทธิภาพ จนเปนโรงเรียนท่ีชุมชนใหความเช่ือมั่นสงบุตรหลานมาเรียน 

ความสําเร็จดังกลาวเกิดข้ึนไดเพราะไดรับการสนบัสนุนจากองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน และ

เปนสถาบันหนึ่ง ท่ีมีบทบาทในการใหการศึกษา พัฒนาเด็กหรือเยาวชนใหเปนผูใหญ ท่ีดี ใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี ความสุข นอกจากนี้โรงเรียนจะตองจัดบริการดานตาง ๆ แกนักเรียน 

คณะครู บุคลากร ผูปกครอง และหนวยงานใน ทองถ่ินใหเขามาใชบริการ  พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู 

ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี  กลุมงานอาคารสถานท่ี จึง

จําเปนจะตองซอมแซม พัฒนา ปรับปรุงใหพรอมใชงาน เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความ

ตองการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงผลใหโรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพ

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตาม

มาตรฐานการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

2.2 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอม  สรางแหลงเรียนรู  ใหเอื้อตอการเรียนรูท้ังของนักเรียนและ

ชุมชน  

2.3  เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ  

1) โรงเรียนมีสภาพ แวดลอมท่ีรมรื่นปลอดภัยมีอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีเพียงพอ

สําหรับผูเรียน และมีแหลงสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตท่ีเขาถึงไดงาย อยูในระดับยอดเยี่ยม   

2) โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการเพียงพอและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ

รวมกัน 1 ครั้ง ตอ 1 ปการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม   

3) โรงเรียนมีท่ีออกกําลังกาย อยูในระดับยอดเยี่ยม   

4) โรงเรียนมีแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.2 เชิงปริมาณ  

 1) ผูปกครอง ชุมชน และผูเรียน รอยละ 84 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
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4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลเรียนรู ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

-นายสมพร 

2 Health care area  

 

ธ.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

- กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

-ฝายอาคารสถานท่ี 

3 

4 

สรางแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา 

ทัศนศึกษา 

ต.ค.63 - ก.ย. 64 

พ.ย.63 – มี.ค. 64 

 

-นายสมพร   

-ครูประจําสายช้ัน 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.2 เงินโครงการเรียนฟรี  15  ป  (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)   270,000   บาท   

                            รวม  270,000  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ   

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

 

 

3 

4 

 

ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู 

Health care area  

-สรางสถานีการออกกําลังกายรอบบริเวณโดมกีฬา  

จํานวน 7 สถานี 

สรางแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา 

ทัศนศึกษา 

50,000 

30,000 

 

 

20,000 

170,000 

สถานีกาวข้ึน ลง 

สถานีดันขอน 

สถานีกระโดดยกตัวขาม 

สถานี sit up 

สถานีวงลอหอยโหน 

สถานียกคาน 

สถานีบารโหนตัว ไตราว 

 

    

รวม 270,000  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

 

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-โรงเรียนมีสภาพ แวดลอมท่ีรมรื่นปลอดภัยมี

อาคารเรียน อาคารประกอบท่ีเพียงพอสําหรับ

ผูเรียน และมีแหลงสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตท่ี

เขาถึงไดงาย อยูในระดับยอดเยี่ยม   

-โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการเพียงพอและ

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน 

1 ครั้ง ตอ 1 ปการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม   

-โรงเรียนมีท่ีออกกําลังกาย อยูในระดับยอดเยี่ยม   

-โรงเรียนมีแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

-ผูปกครอง ชุมชน และผูเรียน รอยละ 84  

มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

-การตรวจสอบ ติดตาม 

 

 

 

-การตรวจสอบ ติดตาม 

 

 

-การตรวจสอบ ติดตาม 

-การตรวจสอบ ติดตาม 

 

-การสอบถาม 

 

-แบบประเมินกิจกรรม 

 

 

 

-แบบประเมินกิจกรรม 

 

 

-แบบประเมินกิจกรรม 

-แบบประเมินกิจกรรม 

 

-แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

8.1 สภาพแวดลอมในโรงเรียนสะอาด รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อ

ตอ การจัดการเรียนรู  

8.2 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใชแหลงเรียนรูท้ังหมดภายในโรงเรียนในการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.3 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  



251 

 

 

 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................ผูเสนอโครงการ 

         (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

           ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ.................................ผูพิจารณาโครงการ               

 (นายสมพร  จันทรขอนแกน) 

    หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

      ลงช่ือ................................................ผูอนุมัติโครงการ               

                  (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

๒๕๒ 

 

 

 

 

โครงการ     ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

แผนงาน     งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี  2  

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ        นางสาวสริญา  หอมช่ืน 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนบานชุมแสง ประกอบไปดวยอาคารเรียนเปนหลัก อาคารหองประชุม อาคารเรียนช่ัวคราว 

และบริเวณตางๆท่ีใชปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน การสอนของคณะครูและนักเรียน ในสวนของอาคาร

สถานท่ีซึ่งกอสรางมานานและไดขออนุมัติรื้อถอนเพื่อกอสรางอาคารใหม แตก็ยังจําเปนท่ีจะตองใชอาคาร

ดังกลาวในการจัดการเรียนการสสอนในชวงกอสรางอาคารใหม และปรับปรุงอาคารท่ียังตอใชอยู เนื่องจาก

บางสวนขาดการดูแลรักษา สมควรไดรับการปรับปรุง เพื่อใหแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสมใน

การจัดการเรียนการสอน  

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบใหอยูในสภาพดี มีความปลอดภัย 

2.2 เพื่อใหมีหองเรียนและสถานท่ีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม  

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

      1) โรงเรียนมีหองเรียน อาคารประกอบพอเพียงในการจัดกิจกรรม  อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 



 

๒๕๓ 

 

 

 

3.2 เชิงปริมาณ 

      1) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  90  มีความพึงพอใจตอการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียนอาคารประกอบ ของโรงเรียน   

4. กิจกรรมดําเนินการ 

ท่ี  กิจกรรมการดําเนินงาน  
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน  
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

ซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

- นางสาวสิริญา, 

นางสาวชลิตา 

5. งบประมาณท่ีใช 

   5.1  เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวน   20,000   บาท 

   5.2  เงินงบประมาณ                               จํานวน     -         บาท 

   5.2  งบสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน  จํานวน     -         บาท 

                        รวม   20,000   บาท  

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

ซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ 

 

หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ 

20,000 

 

 

 

 

 

รวม 20,000     

 



 

๒๕๔ 

 

 

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

- โรงเรียนมีหองเรียน อาคารประกอบพอเพียงในการจัด

กิจกรรม  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

- ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  90  มีความพึงพอใจตอ 

การดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  

ของโรงเรียน   

 

-  สังเกต 

 

-  สอบถาม 

-  แบบสังเกต 

 

-  แบบสอบถาม 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการตางๆ  หองพิเศษ   

ใชในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ  มีความพรอม ความปลอดภัยในการใชงาน ผูปกครอง ชุมชน มี

ความพึงพอใจตอการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียน   

 

  ลงช่ือ                            ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                            ผูพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวสิริญา  หอมช่ืน)      (นายสมพร จันทรขอนแกน) 

        ครู โรงเรียนบานชุมแสง                หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 

ลงช่ือ                                    ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 



 

๒๕๕ 

 

 

 

โครงการ        งานบริหารงานพัสดุโรงเรียน 

แผนงาน        งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานการเงิน  

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  2  

ลักษณะโครงการ           โครงการใหม 

                                  โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นางสาวสิริญา  หอมช่ืน 

ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ตามมาตรา 8  

โรงเรียนบานชุมแสง  มีภารกิจจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 และการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหการ

ดําเนินภารกิจสอดคลองและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจน

สนองนโยบายของโรงเรียน และของตนสังกัดทุกระดับ 

 การกําหนดใหมีโครงการนี้ จึงเปนการตอบสนองหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา นโยบายโดยยึด

หลักการท่ีสําคัญ คือ ตองการใหผูเรียนเปนคนดี มีความสุข และเกง  

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหสถานศึกษามีหองเรียน  หองปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย 

2.2 เพื่อใหสถานศึกษามีส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียง  อยูในสภาพใชการไดดี 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

1) การจัดซื้อจัดหาจัดจางวัสดุอุปกรณครุภัณฑ  อยูในระดับยอดเยี่ยม 



 

๒๕๖ 

 

 

 

2) วัสดุอุปกรณครุภัณฑใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.2 เชิงปริมาณ 

1) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  90  มีความพึงพอใจตอโครงการงานบริหารงานพัสดุโรงเรียน 

4. กิจกรรมดําเนินการ 

ท่ี  กิจกรรมการดําเนินงาน  
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน  
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

จัดซื้อ/ จัดหา/ จัดจาง  วัสดุอุปกรณครุภัณฑ 

  

 

ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณครุภัณฑ

และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

 

จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 

-นางสาวสิริญา     

นางสาวนัฐรดา 

นางสาวชลิตา 

-นางสาวสิริญา 

นางสาวชลิตา  

นางเรณู 

-นางสาวสิริญา 

นางสาวชลิตา 

 นางเรณู 

5. งบประมาณท่ีใช 

   5.1  เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  250,000  บาท 

   5.2  เงินงบประมาณ                              จํานวน  22,463,000  บาท 

   5.2  งบสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน  จํานวน  -     บาท 

                        รวม  22,711,000      บาท  



 

๒๕๗ 

 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

 

3 

 

 

จัดซื้อ/ จัดหา/ จัดจาง  วัสดุอุปกรณครุภัณฑ 

ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณครุภัณฑและจัดทํา

ทะเบียนคุมทรัพยสิน 

จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 

 

หมายเหตุ   ถัวจายทุกรายการ 

200,000 

50,000 

 

- 

 

เงินงบประมาณ 

อุดหนุน 

 

 

รวม 250,000        

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1) การจัดซื้อจัดหาจัดจางวัสดุอุปกรณครุภัณฑ   

อยูในระดับยอดเยี่ยม 

2) วัสดุอุปกรณครุภัณฑใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป  อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

4) ผูปกครอง ชุมชน รอยละ  90 มีความพึงพอใจ 

ตอการงานบริหารงานพัสดุโรงเรียน  พัสดุครุภัณฑ   

เพื่อการเรียนสอน   

 

-  การสังเกต 

 

-  การสอบถาม 

 

- การประเมิน  

 

-  การสอบถาม 

 

-  แบบสังเกต 

 

-  แบบสอบถาม 

 

-  แบบประเมิน 

 

-  แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

 



 

๒๕๘ 

 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและเพียงพอในการจัด

กิจกรรมตามความตองการ  และผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจตอการดําเนินการตามโครงการนี ้

  

 

  ลงช่ือ                         ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ                          ผูพิจารณาโครงการ 

       (นางสาวสิริญา  หอมช่ืน)      (นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี) 

        ครู โรงเรียนบานชุมแสง                     หัวหนางานการเงิน 

 

ลงช่ือ                              ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

                                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

๒๕๙ 

 

 

 

 
โครงการ  สงเสริมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  3  

ลักษณะโครงการ            โครงการใหม 

                                 โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา ทรัพยสุข 

ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตาม

มาตรท่ี 24 (1) ฝกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมา

ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (2 ) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   ฝกการปฏิบัติให

ทําไดคิดเปนทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (3) จัดการเรียนการ6สอนโดยผสมสาน

สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ ผูสอนและ

ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  (4) จัดการเรียนรู

ใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชน

ทุกฝาย  เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    ครู

จะตองกําหนดเปาหมายผูเรียนใหชัดเจน มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เพื่อใหสามารถออกแบบการ

จัดการเรียนรูตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน ตลอดจนใช

ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นําภูมิปญญาทองถ่ิน มาบูรณาการในการจัดการเรียนรูและมีการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน   

 



 

๒๖๐ 

 

 

 

2. วัตถุประสงค  

2.1 ครูสามารถวิเคราะหหลักสูตรและกําหนดเปาหมาย คุณภาพผูเรียน ท้ังดานความรู  ทักษะ  

กระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

2.2 ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

2.3 ครูมีแผนการจัดการเรียนรูและสามารถทําการวัดประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ  

1) ครูสามารถวิเคราะหหลักสูตรและกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน ท้ังดานความรู  ทักษะ  

กระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับดีเลิศ 

2) ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูและสามารถทําการวัดประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 3.2 เชิงปริมาณ  

 1) ครูรอยละ 85ครูวิเคราะหหลักสูตร 

2) ครูรอยละ 100  ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล   

3) ครูรอยละ 100  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู 

4) ครูรอยละ 85 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู 

5) ครูรอยละ 85 สอนเสริมและสอนซอมเสริม 

6) ครูรอยละ 85 ทําวิจัยในช้ันเรียน 

7)  ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ  85 มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครู

และบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 



 

๒๖๑ 

 

 

 

4. กิจกรรมดําเนินงาน 

 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 

1. วิเคราะหหลักสูตร 

 

2. วิเคราะหผูเรียนเปน รายบุคคล 

 

3. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 
4. ออกแบบและจัดการเรียนรู 

 
5. สอนเสริมและสอนซอมเสริม 

 
6. วิจัยในช้ันเรียน 

 
 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

16 พ.ค. 63– 31 มี.ค.64 

 

 

- ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 

- นางสาวโสภิณ  แกวงาม, 

ครูทุกคน 

- ครูผูสอนทุกคน 

 

- ครูผูสอนทุกคน 

 

- ครูผูสอนทุกคน 

 

- ครูผูสอนทุกคน 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

เงินงบประมาณเงินอุดหนนุการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา จํานวน  16,000  บาท                                      

รวม   16,000  บาท 

 



 

๒๖๒ 

 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

กิจกรรมท่ี 1 วิเคราะหหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะหผูเรียนเปน รายบุคคล 

กิจกรรมท่ี 3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 4 ออกแบบและจัดการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 5 สอนเสริมและสอนซอมเสริม 

 

กิจกรรมท่ี 6 วิจัยในช้ันเรียน 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

- 

1,000 

5,000 

- 

5,000 

5,000 

 

รวม 16,000 

 

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

- ครูรอยละ 85ครูวิเคราะหหลักสูตร 

- ครูรอยละ 100 ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล   

- ครูรอยละ 100  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู 

- ครูรอยละ 85 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู 

- ครูรอยละ 85 สอนเสริมและสอนซอมเสริม 

- ครูรอยละ 85 ทําวิจัยในช้ันเรียน 

- ผูปกครอง  ชุมชน  รอยละ  85 มีความพึงพอใจตอ 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูและบุคลากร 

อยางมีประสิทธิภาพ 

- การประเมิน 

- การประเมิน 

- การประเมิน 

- การประเมิน 

- การประเมิน 

- การประเมิน 

- การสอบถาม

ความพึงพอใจ 

- แบบประเมิน 

- แบบประเมิน 

- แบบประเมิน 

- แบบประเมิน 

- แบบประเมิน 

- แบบประเมิน 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 



 

๒๖๓ 

 

 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ครูสามารถทําการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหคําแนะนํา  คําปรึกษาและแกไข

ปญหา  เปนผลทําใหผูปกครอง  ชุมชน  เกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของครู 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสาวกาญจนา ทรัพยสุข) 

              

 

 

 

ลงช่ือ..................................................ผูพิจารณาโครงการ               

         (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

                 

 

 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูอนมุัติโครงการ               

                   (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

๒๖๔ 

 

 

 

โครงการ  การจัดการเรียนรูการสหกรณในโรงเรียน 

แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 3  

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม 

                             โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ  นางอมรรัตน หัวใจ  

ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตาม

มาตรท่ี 24  (1) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใช

เพื่อปองกันและแกไขปญหา (2) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   ฝกการปฏิบัติใหทํา

ไดคิดเปนทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (3) จัดการเรียนการสอนโดยผสมสานสามารถ

จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียน

อาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ (4) จัดการเรียนรูให

เกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก

ฝาย  เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

 สืบเนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู  

ตัวช้ีวัดช้ันป  และสาระการเรียนรูแกนกลางเรื่องการสหกรณไวในสาระเศรษฐศาสตร  กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้นโรงเรียนบานชุมแสงจึงจัดทําโครงการการจัดการเรียนรูการ

สหกรณเพื่อสูการปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

๒๖๕ 

 

 

 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับระบบสหกรณ   

 2.2 เพื่อใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม “คายสหกรณ” 

 2.3 เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรเปนสมาชิกสหกรณรานคาโรงเรียน 

3. เปาหมาย  

 เชิงคุณภาพ 

 3.1 ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับระบบสหกรณ  อยูในระดับดีเลิศ 

 3.2 ผูเรียนเขารวมกิจกรรม “คายสหกรณ” อยูในระดับดีเลิศ 

3.3 ผูเรียนและบุคลากรเปนสมาชิกสหกรณรานคาโรงเรียน อยูในระดับดีเลิศ 

3.4 ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ การจัดการเรียนรูการสหกรณใน

โรงเรียน อยูในระดับดีเลิศ 

 เชิงปริมาณ 

3.1 ครูรอยละ 82 บูรณาวิชาสหกรณกับกลุมสาระการเรียนรูสังคม   

3.2 ครูเรียนรอยละ 82 เขารวมจัดกิจกรรม “เขาคายสหกรณ” 

3.3 ครูและบุคลากรรอยละ 82 เปนสมาชิกสหกรณรานคาโรงเรียน 

3.4 ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 82 มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู 

การสหกรณในโรงเรียน 

 

 

 

 

 



 

๒๖๖ 

 

 

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

3 

บูรณาการวิชาสหกรณกับ   

กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

ป.1 – ป.6 

เขาคายสหกรณ 

สหกรณรานคาโรงเรียน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

     

 

ก.พ. 64 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 

-นางอมรรัตน นางวชิราพร 

 

 

-นางอมรรัตน  

-นางอมรรัตน  

5. งบประมาณท่ีใช 

     เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  จํานวน 6,000  บาท 

 รวม  6,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖๗ 

 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     

ท่ี                               รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

กิจกรรมท่ี 1 บูรณาการวิชาสหกรณกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

ป.1 – ป.6 

1.1 คาจัดทําเอกสาร 

กิจกรรมท่ี 2 เขาคายสหกรณ 

2.1 ไวนิล อุปกรณ 

2.2  ของรางวัล 

กิจกรรมท่ี 3 สหกรณรานคาโรงเรียน 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

 

 

1,000 

 

2,000 

3,000 

- 

 

รวม 6,000  

7. การวัดผลประเมินผล 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

-ครูรอยละ 82 บูรณาวิชาสหกรณกับกลุมสาระการเรียนรู

สังคม   

-ครูเรียนรอยละ 82 เขารวมจัดกิจกรรม “เขาคายสหกรณ” 

-ครูและบุคลากรรอยละ 82 เปนสมาชิกสหกรณรานคา

โรงเรียน 

-ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 82 มีความพึงพอใจตอการจัด

โครงการ การจัดการเรียนรูการสหกรณในโรงเรียน 

 

- การทดสอบ 

 

- การประเมิน 

- การประเมิน 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบทดสอบ 

 

- แบบประเมิน 

- แบบประเมิน 

 

- แบบสอบถาม 



 

๒๖๘ 

 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับระบบสหกรณ  และไดเขารวมกิจกรรม “คายสหกรณ” ในโรงเรียนผูเรียน

และบุคลากรเปนสมาชิกสหกรณรานคาโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน  มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ การ

จัดการเรียนรูการสหกรณในโรงเรียน 

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................    ..ผูเสนอโครงการ 

                (นางอมรรัตน  หัวใจ) 

              ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ.............................................ผูพิจารณาโครงการ               

        (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

             หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 
      ลงช่ือ........................        ........      ผูอนุมัติโครงการ               

                   (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 



 

๒๖๙ 

 

 

 

โครงการ   พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

แผนงาน   งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  แผนงานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี 3   

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม 

                               โครงการตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบ   นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ 

ระยะเวลาดําเนินการ  16 พฤษภาคม  2563  - 31  มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 

มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ตองจัด

การศึกษาท่ีพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจาเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

แสวงหาวิธีการท่ีจะชวยใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่ง

นวัตกรรมใหมท่ีครูจะตองทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เปนการรวมตัวกนัทา

งาน พัฒนาทักษะและการเรียนรูเพื่อปฏิบัติหนาท่ีครูเพื่อศิษย บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบ

กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทางานรวมกันแบบทีม เรียนรูท่ีครูเปนผู

นารวมกัน และผูบริหารแบบผูดูแลสนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู

คุณภาพการจัดการเรียนรูท่ีเนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญและความสุขของการทา

งานรวมกนัของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสูมืออาชีพ โรงเรียนบานชุมแสง 

โดยกลุมบริหารวิชาการ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

   2.1  เพื่อใหครูมีการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแกปญหาผูเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 

2.2  เพื่อใหครูจัดแสดงผลงานผูเรียน แลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง  

 

 



 

๒๗๐ 

 

 

 

3. เปาหมาย 

    3.1  เชิงคุณภาพ 

    1)  ครูมีการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแกปญหาผูเรียนเดือนละ 1 ครั้งอยูในระดับ

ดีเลิศ 

              2) ครูจัดแสดงผลงานผูเรียน แลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น ภาคเรียนละ 1 ครั้งอยู

ในระดับดีเลิศ   

   

 3.2  เชิงปริมาณ 

    1)  ครูรอยละ  85 มีการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแกปญหาผูเรียนเดือนละ 1 

ครั้ง 

              2) ครูรอยละ  85 จัดแสดงผลงานผูเรียน แลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

 

             3) ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 85  มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

 

4. กิจกรรมการดําเนินงาน 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 

1. PLC 

2. คายวิชาการ 

  

 16พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

16พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

- ครูสายช้ัน 

- ครูทุกคน 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

    5.1  เงินงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา  20,000  บาท 

    5.2  เงินนอกงบประมาณ.......-......บาท 

                          รวม  20,000  บาท 

 



 

๒๗๑ 

 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ     
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีขออนุมัติ 
หมายเหตุ 

 

1. PLC 

2. คายวิชาการ 

-ส่ือแตละสาระการเรียนรู 

-กระดาษA 4 

-กาวลาเท็กซ 

-กระดาษสีตางๆ 

-ฟวเจอรบอรด 

-อุปกรณอื่นๆ 

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

 

- 

20,000 

 

 

  

 

 

รวม 20,000  

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

- ครูรอยละมี 85 มีการอภิปรายแลกเปล่ียน

วิธีการสอนและการแกปญหาผูเรียนเดือนละ  

1 ครั้ง   

- ครูรอยละ  85  จัดแสดงผลงานผูเรียน 

แลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

- ผูปกครอง  ชุมชน รอยละ 85  มีความพึง

พอใจในการดําเนินงานของโครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

 

- การประเมิน  

 

 

- การสังเกต 

 

 

- สอบถาม 

-แบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

 



 

๒๗๒ 

 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   ครูมีการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแกปญหาผูเรียนเดือนละ 1 ครั้ง   จัดแสดงผลงาน

ผูเรียน แลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และผูปกครอง  ชุมชน  

มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

  

 

  

 ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ 

        (นางสาวมาลินี  สุวรรณโชติ) 

          ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผูพิจารณาโครงการ               

       (นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช) 

           หัวหนางานวิชาการ 

 

 

 

      ลงช่ือ.................................................ผูอนุมัติโครงการ               

                   (ดร.ปรานอม  บํารุง) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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	ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้พลังงานต่างๆอย่างมากมาย เพราะพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ  ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม ครัวเรือน การค้าขาย และคมนาคม ซึ่งล้วนแต่จำเป็นต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น เช่น การใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานขั้...
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