
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 

สภาพทัว่ไป 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไป 

 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑.๑ ชื่อโรงเรียนบ้านม่วง   .ตั้งอยู่เลขท่ี.................ถนน สงัคม – ปากชม 
ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย   รหัสไปรษณีย์  ๔๓๑๖๐  โทรศัพท.์....................โทรสาร.................. 
e – mail ……….…website : http://banmuang-nk.ac.th/ 
                    ๑.๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
                    ๑.๑.๓ มีเขตพ้ืนทีบ่ริการ  ๓  หมู่บ้าน ไดแ้ก ่บ้านม่วง  บ้านตาดเสริม  และบ้านวังมน  
    ๑.๒ ข้อมูลด้านการบริหาร 

๑) ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุษราคัม  อุตคะวาปี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. 
สาขา  การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  จนถึงปัจจุบัน 

๒) ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
   โรงเรียนบ้านม่วง   สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

   เนื้อท่ี  ๖   ไร่  ๕๐  ตารางวา   
 

            จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่   ๖   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๘๓  โดยชุมชนชาวบ้านม่วง  
ร่วมกับคณะกรรมการอำเภอสังคมจัดตั้ง โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านม่วง  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านม่วง
เป็นที่เล่าเรียนของนักเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรก  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  ๓๓  คน นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๕   

เป็นเวลา ๘๒  ปี 
   ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
   ทิศเหนือ   จรดกับ  บ้านภูเขาทอง  ภูผาดัก 
   ทิศใต้    จรดกับ  บ้านตาดเสริม  ภูซันพาง 
   ทิศตะวันออก  จรดกับ  แม่น้ำโขง    
   ทิศตะวันตก  จรดกับ  บ้านวังมน  ภูค้อ 

   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่วงเป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมของโรงเรียนบ้านตาดเสริม และ
โรงเรียนบ้านวังมน  เปิดทำการสอน  ๒   ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา    
   ๓) คำขวัญของโรงเรียน   :  คุณภาพเด่น   เน้นจริยธรรม   นำชุมชน 
      ปรัชญา/สุภาษิต   :  สิกฺขา  ปรมํ  สุขฺขํ (สิกขา  ปรมัง  สุขัง)   การศึกษาเป็นสุขอย่างยิ่ง 

     สีประจำโรงเรียน   :  สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาด สดใส 
                        :  สีชมพู  หมายถึง  ความงดงาม  สว่าง เบิกบาน 
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๔)  ระบบโครงสร้างการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                   
๒.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้                      
๓.การวัดผล ประเมินผลและเทียบ   โอนผล
การเรียน 
๔.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ   ศึกษา 
๕.การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๖.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๗.การนิเทศการศึกษา 
๘.การแนะแนวการศึกษา 
๙.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๑๐.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
๑๑.การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
๑๒.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน       
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

๑.การจัดท าและเสนอของบประมาณ   
๒.การจัดสรรงบประมาณ    
๓.การตรวจสอบติดตามและประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
๔.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
๕. การบริหารการเงิน 
๖. การบริหารบัญชี 
๗.การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

๑.การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
๒. การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในในการ
ปฏิบัติราชการ 
๔. วินัยและการรักษาวินัย 
๕. การออกจากราชการ 

๑. การด าเนินงานธุรการ 
๒. งานเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
๓. งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
๔.การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
๕. การจัดระบบบริหารและการพัฒนา
องค์กร 
๖. งานเทคโนโลยีสาระสนเทศ 
๗. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
๘. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
๙. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๐. การรับนักเรียน     
๑๑. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษา  
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
๑๒.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๓.งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
๑๔.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
๑๕.การส่งเสริมสนับสนุนและ ประสานงาน
การศึกษาของ  บุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา 

๑๖.งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงาอื่น 

๑๗.การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 

๑๘.งานบริการสาธารณะ 

๑๙.งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 

 
 
 

  
  
  
  
  

   
   
   
   
   
   

แผนภูมบิรหิารโรงเรยีนบา้นมว่ง บา้นตาดเสรมิ บา้นวงัมน (เรยีนรวม) 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นส.มณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ 
น.ส.ณัชชา  ปัสสาสัย 
นายจักรภพ  พุทธลา 

  
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 นส.อรัญญา  บรรณกิจ 
นายระพีพัฒน์  หาญโสภา 
น.ส.สภารัตน์  จิณรินทร์ 

 
  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายคมลิขิต  นามไว 
น.ส.ขนิษฐา  พงษ์ศรี 
นายอดิศักด์ิ  นรสิงห์ 
น.ส.ชฎาพร  สิงห์รักษ์ 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
น.ส.จีรภา  อาคม 

นายอภิเดช  ธิตะปัน 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางบุษราคัม  อุตคะวาปี 

ส ำนักงำนพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต ๑ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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   ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
    ตารางที่  ๑   แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระดับช้ัน จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน รวม 

รร.บ้านม่วง รร.บ้านตาด
เสริม 

รร.บ้านวังมน 

อนุบาลปีที่ ๒ ๑ ๑๕ ๕ ๐  

อนุบาลปีที่ ๓ ๑ ๒๐ ๕ ๐  

รวม ๒ ๓๕ ๑๐ -  

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๕ ๕ ๓  

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๐ ๑ ๔  

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๙ ๙ ๔  

ประถมศกึษาปีที่ ๔ ๑ ๑๗ ๒ ๒  

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๑๑ ๒ ๗  

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๑๐ ๒ ๓  

รวม ๖ ๗๒ ๑๙ ๒๓  

รวมทั้งสิ้น ๘ ๑๐๗ ๒๙ ๒๓  
 

                     ๑) จำนวนนกัเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  ๑๕๙  คน 
                     ๒)  มีนักเรยีนที่มีความบกพร่องเรียนรวม.......๒๙.........คน 
 บ้านม่วง  จำนวน  ๑๖  คน 
 บ้านตาดเสริม จำนวน   ๕  คน 
 บ้านวังมน  จำนวน  ๘   คน 
   ๓)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ..........-.......…..คน 
   ๔)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ......................-……………....คน 
   ๕)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ......๕......คน 
   ๖)  จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย).........…๑๙.๘๗……...คน 
   ๗)  สัดส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๑๘ 
   ๘)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน  (ปีปัจจุบัน)...-...คน 
   ๙)  จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
    การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด  จำนวน        คน 
    การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค   จำนวน        คน 
    การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป. จำนวน        คน 
    การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ จำนวน        คน 
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        ๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตารางที่ ๒  แสดงข้อมลูครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อำนวยการ - ๑ - - ๑ - 
รองผู้อำนวยการ - - - - - - 
ครูประจำการ ๔ ๖ - ๔ ๕ ๑ 
ครูอัตราจ้าง - - - - - - 
นักการ / ภารโรง - - - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ๑ - ๒ - - 

รวม ๕ ๘ - ๖ ๖ ๑ 
  
 - มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก   ๑๐  คน (๑๐๐%) 
 - มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด  ๑๐  คน (๑๐๐%) 
 - ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ ๑๘  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 - สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนา เฉลี่ยคนละ  ๔  ครั้ง / ป ี
 - การได้รับรางวัล เกียรติบัตรของครู  
   รางวัลการฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับ สพป.  จำนวน  ๐  คน 
   รางวัลการฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  จำนวน  ๐  คน 
   รางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัด       จำนวน  ๓  คน 
   รางวัลครูดีเด่นระดับชาติ       จำนวน  ๓  คน 
   รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข       จำนวน  ๔  คน 
   
 ๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
   ๑) อาคารเรียน  จำนวน  ๓  หลัง ได้แก่ อาคารแบบ ป.๑ ช.  จำนวน ๑ หลัง  ๙  ห้องเรียน 
อาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๒  หลัง  ๑๒  ห้องเรียน 
   ๒)  อาคารอเนกประสงค์ จำนวน  ๑  หลัง แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ๓)  อาคารโรงอาหารแบบบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  จำนวน  ๑  หลัง 
   ๔)  ห้องน้ำ  จำนวน  ๔  หลัง  ๑๔  ที่ 
   ๕) จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  ๘  ห้องเรียน  หอ้งพิเศษ  จำนวน  ๘  หอ้ง 
   ๖) มีห้องสมุด ขนาด  ๖๖  ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด ๑,๐๐๐  เล่ม  จำแนกเป็น   ๙  ประเภท 
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   ๗) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน   ๒๖  .เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ต  เพื่อการ
ค้นคว้าของนักเรยีน มีจำนวน ๒  เครือ่ง 
   ๕) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ห้องพิเศษต่างๆ  แปลงเกษตร  โรงเรือนเกษตร  สวนหย่อม  สนามกีฬา 
สนามเด็กเล่น   
   ๖) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ วัด  ภูเขา  แม่น้ำโขง  รีสอร์ท  สถานที่ราชการเช่นที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านม่วง  สถานีตำรวจภูธรตำบลนางิ้ว 
ร้านค้าชุมชน  ด่านพรมแดนไทย-ลาว  เป็นต้น 
 ๑.๖ สภาพชุมชนโดยรวม 
    ๑) สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านระดับตำบล  ล้อมรอบด้วยภูเขา  สวนยางพารา และทุ่ง
นา  โดยทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นชายแดนไทย – ลาว  มีแมน่้ำโขงเป็นพรมแดน  มีประชากรประมาณ ๑,๐๐๐ คน    
อาชีพหลักของชุมชนคือการเกษตร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ
บุญแข่งเรือ  บุญบั้งไฟ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับภาคบังคับ  รายได้โดยเฉลี่ย ประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท / 
คน / ป ี
    ๒) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
   โรงเรียนบ้านม่วง เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบ้านม่วง  เป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม จึงทำให้
มีครูเพียงพอ  และได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นอย่างเหมาะสม 
 ๑.๗ โครงสร้างหลักสูตร 
   โรงเรียนบ้านม่วง (โรงเรียนบ้านตาดเสริม/โรงเรียนบ้านวังมน) จัดการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียน  โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนการศึกษาปฐมวัย 
 
ตารางที่  ๓  แสดงโครงสร้างเวลาเรียนปฐมวัย 
 

ระดับชั้น พัฒนาการด้าน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) รวม 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๒ 
อ.๓ 

๑๕ 
๒๗ 

๑๒ 
๒๐ 

๑๕ 
๒๗ 

๑๕ 
๒๗ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

รวม ๔๒ ๓๒ ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๗ 

 

โครงสร้างเวลาเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง    กำหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรียน ดงันี ้

ตารางที่  ๔  แสดงโครงสร้างเวลาเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๑.รายวิชาพ้ืนฐาน  

  ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
  คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

  วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ประวตัิศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

  ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

๒. รายวิชาเพ่ิมเติม       
  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

  ๓.๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  ๓.๒ กิจกรรมนักเรียน 

   ๑) ลูกเสือ–เนตรนารี   
   ๒) กิจกรรมชุมนุม 

 

๔๐ 

๓๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

 

๔๐ 

๓๐ 

  ๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๘ 

 

๒. ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๒.๑ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ตารางท่ี ๕ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง ๔ ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อบ.๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
อบ.๓ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 
รวม ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
ตารางท่ี ๖ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระ 
ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

เฉลี่ย 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๘๐.๘๙ ๗๕.๓๗ ๘๐.๖๓ ๗๕.๗๓ ๗๓.๘๐ ๘๐.๕๐ ๗๗.๘๒ 
คณิตศาสตร์ ๘๖.๐๐ ๗๓.๖๓ ๗๗.๘๑ ๘๐.๐๐ ๗๗.๔๐ ๗๖.๔๒ ๗๘.๕๔ 
วิทยาศาสตร์ ๗๗.๖๗ ๗๕.๐๕ ๘๐.๙๔ ๘๓.๑๘ ๗๗.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๔๗ 
สังคมศึกษาฯ ๘๐.๑๑ ๗๙.๑๑ ๘๒.๘๑ ๗๕.๙๑ ๗๐.๕๐ ๗๐.๕๘ ๗๖.๕๐ 
ประวัติศาสตร์ ๗๗.๓๓ ๗๗.๔๗ ๘๕.๐๖ ๘๔.๕๕ ๗๘.๕๐ ๘๑.๕๘ ๘๐.๗๕ 
สุขศึกษาฯ ๘๗.๖๗ ๘๑.๐๕ ๙๑.๖๓ ๘๘.๐๐ ๘๑.๘๐ ๘๒.๓๓ ๘๕.๔๑ 
ศิลปะ ๘๗.๖๗ ๘๐.๙๕ ๙๓.๓๘ ๘๘.๐๐ ๘๑.๙๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๓๒ 
การงานอาชีพฯ ๘๒.๒๒ ๗๘.๐๕ ๙๔.๘๑ ๘๗.๑๘ ๘๓.๘๐ ๘๓.๘๓ ๘๔.๙๘ 
ภาษาอังกฤษ ๗๗.๓๓ ๗๘.๔๒ ๗๔.๙๔ ๗๘.๖๔ ๗๗.๗๐ ๖๗.๓๓ ๗๕.๗๓ 
หน้าที่พลเมือง ๘๐.๑๑ ๗๘.๖๘ ๘๗.๖๙ ๙๒.๐๐ ๘๔.๘๐ ๗๐.๕๘ ๘๒.๓๑ 

รวมเฉลี่ย ๘๑.๗๐ ๗๗.๗๘ ๘๔.๙๗ ๘๓.๓๒ ๗๘.๗๒ ๖๙.๓๒ ๘๐.๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๙ 

 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
ตารางท่ี ๗ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๙ - ๒ ๒ ๕ ๗ ๗๗.๗๘ 
ป.๒ ๑๙ - - ๔ ๑๕ ๑๙ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๖ - - ๔ ๑๒ ๑๖ ๑๐๐ 
ป.๔ ๑๑ - - ๑ ๑๐ ๑๑ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๐ - - ๒ ๘ ๑๐ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๒ - - ๕ ๗ ๑๒ ๙๒.๓๑ 
รวม ๗๗ - ๒ ๑๘ ๕๗ ๗๕ ๙๗.๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๐ 

 

ตารางท่ี ๘ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๙ - - ๓ ๖ ๙ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๙ - - - ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๖ - - - ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 
ป.๔ ๑๑ - - - ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๐ - - - ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๒ - - - ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 
รวม ๗๗ - - ๓ ๗๔ ๗๗ ๑๐๐ 

 
 
 
ตารางท่ี ๙ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ - ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ร้อยละของนักเรียนในระดับผ่านขึ้นไป รวม 

เฉลี่ย ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒.ความสามารถในการคิด ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๑ 

 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

วิชา 
นร. 

ทั้งหมด 
ร้อยละจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

เฉลี่ยร้อยละ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๗๗ ๗ ๑๔ ๑๕ ๖ ๗ ๙ ๗๕.๓๒ 
คณิตศาสตร์ ๗๗ ๙ ๑๔ ๑๔ ๑๑ ๙ ๑๐ ๘๗.๐๑ 
วิทยาศาสตร์ ๗๗ ๙ ๑๖ ๑๓ ๑๑ ๘ ๑๐ ๘๗.๐๑ 
สังคมศึกษา ๗๗ ๗ ๑๙ ๑๖ ๘ ๔ ๘ ๘๐.๕๒ 
ประวัติศาสตร์ ๗๗ ๗ ๑๙ ๑๖ ๑๑ ๙ ๑๐ ๙๓.๕๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๗ ๙ ๑๙ ๑๖ ๑๑ ๑๐ ๙ ๙๖.๑๐ 
ศิลปะ ดนตรี ๗๗ ๙ ๑๙ ๑๖ ๑๑ ๑๐ ๘ ๙๔.๘๑ 
การงานฯ ๗๗ ๙ ๑๙ ๑๖ ๑๑ ๑๐ ๑๒ ๑๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๗๗ ๗ ๑๖ ๑๔ ๘ ๙ ๕ ๗๖.๖๒ 

รวมจำนวน ๖๙๓ ๗๓ ๑๕๕ ๑๓๖ ๘๘ ๗๖ ๘๑ ๘๗.๘๘ 
 
 

แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑–๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๒ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ตารางที ่๑๑ ผลการทดสอบระดับชาติ NT  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับ 
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ประเทศ ๕๖.๑๔ ๔๙.๔๔ ๕๒.๘๐ 
สพฐ. ๕๕.๔๘ ๔๘.๗๓ ๕๒.๑๑ 
จังหวัด ๖๔.๙๓ ๕๘.๖๔ ๖๑.๗๙ 
สพป.นค.๑ ๗๑.๔๒ ๖๕.๙๐ ๖๘.๖๖ 
โรงเรียน ๘๐.๙๖ ๘๕.๐๖ ๘๓.๐๑ 
 

 
 
 
แผนภูมิที ่๓ ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :  NT )  

     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๓ 

 

ตารางท่ี ๑๒ เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National  
      Test :  NT ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

ระดับ 
ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

  พัฒนาการ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ประเทศ ๔๗.๔๖ ๕๖.๑๔ ๔๐.๔๗ ๔๙.๔๔ ๔๓.๙๗ ๕๒.๘๐ ๘.๘๓ 
สพฐ. ๔๗.๗๖ ๕๕.๔๘ ๔๑.๓๐ ๔๘.๗๓ ๔๔.๕๓ ๕๒.๑๑ ๗.๕๘ 
จังหวัด ๔๙.๓๒ ๖๔.๙๓ ๔๑.๓๘ ๕๘.๖๔ ๔๕.๓๕ ๖๑.๗๙ ๑๖.๔๔ 
สพป.นค.๑ ๕๒.๔๐ ๗๑.๔๒ ๔๕.๑๒ ๖๕.๙๐ ๔๘.๗๖ ๖๘.๖๖ ๑๙.๙๐ 
โรงเรียน ๖๒.๗๘ ๘๐.๙๖ ๗๑.๕๗ ๘๕.๐๖ ๖๗.๑๗ ๘๓.๐๑ ๑๕.๘๔ 
 
 
แผนภูมิที่ ๔ เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National  

     Test :  NT ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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ตารางท่ี ๑๓ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET )   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน ๔๕.๓๒ ๓๓.๑๓ ๒๗.๑๔ ๒๙.๔๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.นค.๑ ๕๐.๘๓ ๓๕.๗๓ ๓๔.๙๐ ๓๕.๗๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๙.๗๔ ๓๕.๔๘ ๓๔.๕๓ ๓๖.๗๙ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ   ๔๙.๕๔ ๓๕.๘๕ ๓๓.๖๘ ๓๕.๔๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๐.๓๘ ๓๖.๘๓ ๓๔.๓๑ ๓๙.๒๒ 
 
 
แผนภูมิที่  ๕ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

 
 
 

ตารางที ่๑๔ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )   
      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รายวิชา ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๕๑.๗๙ ๔๕.๓๒ -๖.๔๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๐๐ ๓๓.๑๓ ๘.๑๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๐๘ ๒๗.๑๔ -๑๐.๙๔ 
ภาษาอังกฤษ ๓๕.๔๒ ๒๙.๔๖ -๕.๙๖ 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๕ 

 

 
แผนภูมิที่ ๖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET ) 
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ส่วนท่ี  ๒ 
ทิศทางการพฒันาคณุภาพการศึกษา 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๗ 

 

ส่วนที่  ๒ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๒.๑ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 
  ๒.๑.๑ หลักการ 
    ๑. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพ ในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต 

  ๒. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของรัฐ มนตรีว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตามนโยบายประชา
รัฐ 
  ๒.๑.๒ ระดับก่อนประถมศึกษา 
    เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ๒.๑.๓ ระดับอนุบาล 
    เน้นการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม ่ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรม การพัฒนาทักษะที่
สำคัญด้นต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
  ๒.๑.๔ ระดับประถมศึกษา 
  มุง่คำนึงถึงพหุของปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  ๑. ปลูกฝังความเป็นระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  ๒. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
  ๓. เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
  ๔. เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือจาก
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครู ด้วยการจัดการเรียนการ
สอนใช้เชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
  ๕. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  ๖. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๘ 

 

  ๗. พัฒนาครู ให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
  ๘. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
  ๒.๑.๕ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
    ๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดประทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้องทันสมยั 
    ๓. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
    ๔. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขรว่มกัน 
    ๕. ให้หน่วยงานระดับกรม กำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตรากำลัง ตามความ
ต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพืน้ที่ภูมิภาค 
    ๖. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
    ๗. เร่งทบทวน (รา่ง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
    ๘. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน เช่น จำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซ่ึงจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทำความเข้าใจที่
ชัดเจนกับชุมชน 
    ๙ . วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในดา้นพหุปัญญาของผู้เรียน 
    ๑๐ . ให้ศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม 
    ๑๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผล ในระดับนโยบาย และจดัทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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๒.๒  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
  นโยบายท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
  นโยบายท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
 

๒.๓ นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ๒.๓.๑ วิสัยทัศน์ 
   ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐานให้มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน 
 
  ๒.๓.๒ พันธกิจ 
    ข้อที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
    ข้อที่ ๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
    ข้อที ่๓ พัฒนาบุคลากรในสังกดั ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    ข้อที่ ๔ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   ข้อที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 
   ข้อที่ ๖ บริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
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  ๒.๓.๓ เป้าหมาย 
   ๑. ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึง 
เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
   ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมี
วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   ๓. หน่วยงานในสังกัดมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ รวมทัง้ผู้รับบริการ 
   ๔. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. หน่วยงานในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดย
เน้นการมีส่วนร่วม 
 
  ๒.๓.๔ นโยบาย 
   นโยบายท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
   นโยบายท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
   นโยบายที ่๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   นโยบายท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายท่ี ๖ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  จากนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ได้กำหนด 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็น ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที ่๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 กลยุทธ์ที ่๒ จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่๕ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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              ๒.๔ นโยบายโรงเรียนบ้านม่วง 
 

๒.๔.๑ ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนบ้านม่วง 

  โรงเรยีนบ้านม่วง ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต ๑ ได้ด าเนินการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก โดยมผีลการวเิคราะหด์งันี้ 

 

การวิเคราะห ์SWOT ของโรงเรียนบ้านม่วง 

จดุแขง็ (Strength) 

๑. เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ มกีารจดัองคก์ร

โครงสรา้งและระบบการบรหิารทีม่คีวามคล่องตวั

สงูไม่ซบัซอ้น 

๒. มนีโยบายและแผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจนงา่ยต่อ

การบรหิาร 

๓. โรงเรยีนเป็นแหล่งใหบ้รกิารการจดักจิกรรม

ต่างๆทัง้ชุมชนและหน่วยงานราชการ 

๔. โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และให้

ค าปรกึษาแก่ชุมชน 

๕. นกัเรยีนทุกคนในเขตบรกิาร ไดเ้ขา้รบั

การศกึษาครบทุกคน 

๖. โรงเรยีนมกีารสง่เสรมิการฝึกทกัษะอาชพี

ใหก้บันกัเรยีน 

๗. บุคลากรครูมอือาชีพ มคีวามกระตอืรอืร้นใน

การปฏบิตังิาน 

๘. อาคารสถานทีข่องโรงเรยีนอยู่ในชุมชน ท าให้

สามารถดแูล ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

๙ . มีก ารนิ เท ศก ารด า เนิ น งานต่ าง  ๆ  ใน

สถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

จดุอ่อน (Weakness) 

๑. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ระดับการศึกษาขัน้พื้ นฐาน  (O – 

NET) คะแนนเฉลีย่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๕๐ 

๒. นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง

บ่อยครัง้ ท าใหก้ารน าไปสูก่ารปฏบิตัไิม่ต่อเนื่อง 

๓. บุคลากรเป็นครบูรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน ต้องได้รบัการก ากับ ดูแล และ

ตดิตาม 

๔. ครูมภีาระงานมาก ท าใหจ้ดัการเรยีนการสอน

ไดไ้ม่เตม็ที ่

๕. ทกัษะกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของ

ครยูงัไม่สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

๖. การปลูกจติส านึกด้านอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มจาก

นกัเรยีนสูชุ่มชนยงัด าเนินการไดน้้อย 
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การวิเคราะห ์SWOT ของโรงเรียนบ้านม่วง 

โอกาส (Opportunities) 

๑.ชุมชนมวีถิชีวีติทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง 

๒.ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

๓.ชุมชนมภีูมปัิญญาทอ้งถิน่ใหไ้ดศ้กึษา 

๔.ชุมชนมกีารด าเนินชีวติตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

๕.โรงเรยีนไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานของ

รฐัและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

๖.โรงเรยีนมเีครอืขา่ยความร่วมมอืของหน่วยงาน

ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ในการสนบัสนุนการด าเนินงาน

ต่างๆ 

ภยัคกุคาม (Threats) 

๑.ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนยงัขาดความรู้ใน

การใชเ้ทคโนโลย ี

๒.รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัในชุมชนไม่เพยีงพอ

ต่อการด ารงชวีติ 

๓.ประชากรมอีตัราเพิม่ขึ้น มพีื้นที่ท าการเกษตร

อย่างจ ากดั 

๔.ประชากรสว่นใหญ่ขาดความรูใ้นเรื่องการเมอืง

และกฎหมาย 

๕.คนในชุมชนส่วนใหญ่มกีารใช้สารเคมใีนภาค

การเกษตร  

 

  ๒.๔.๒ แนวทางการพฒันา 
    ๑. โรงเรยีนสามารถสร้างการด าเนินชีวติที่มคีุณภาพตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหก้บันกัเรยีนและขยายผลสูชุ่มชน  

    ๒. โรงเรยีนสามารถสร้างเครอืข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคยีง และ

ชุมชน ในการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการท่องเทีย่ว และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

    ๓. ชุมชนท้องถิน่ทีต่ ัง้ของโรงเรยีนมวีฒันธรรม วถิชีวีติที่เป็นเอกลกัษณ์ และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

สามารถเป็นแหล่งเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนไดศ้กึษา 

  ๒.๔.๓ ทิศทางการจดัการศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง 
   โรงเรยีนบา้นม่วง ก าหนดทศิทางการพฒันา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ทีส่อดคล้องกบั
ทศิทางการพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ตามสภาพและบรบิท ดงันี้ 

  ๒.๔.๔ วิสยัทศัน์  (Vision) 
    ภายในปีการศกึษา ๒๕๖๕ โรงเรยีนบา้นม่วงจดัการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั ผูเ้รยีนมคีวามรู ้คู่คุณธรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ผูเ้รยีนมสีมรรถนะส าคญัและทกัษะส าหรบั

ศตวรรษที ่๒๑ ครมูอือาชพีสภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการเรยีนรูบู้รณาการภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
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๒.๔.๕ พนัธกิจ  (Mission) 
   ข้อที่ ๑ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

   ข้อที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและความสามารถมีความเป็นมืออาชีพในการ

จัดการเรียนรู้บูรณาการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน 

  ข้อที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้คู่คุณธรรมปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และได้รับการพัฒนาความสามรถเต็มตามศักยภาพของตน 
  ข้อที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบได้มาตรฐาน และส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

  ๒.๔.๖ เป้าหมาย (Goal) 
    ข้อที่ ๑ ผู้เรียนได้รับการพฒันาใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   ข้อที่ ๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถความเป็นมืออาชีพ
ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน 
   ข้อที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้คู่คุณธรรมปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง และ
ไดร้ับการพัฒนาความสามรถเต็มตามศักยภาพของตน 
  ข้อที่ ๔ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน และส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ๒.๔.๗ ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Issue) 
๑  พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
๒. พฒันาครแูละบุคลากรใหม้สีมรรถนะและความสามารถ มคีวามเป็นมอือาชพี 

๓. สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑  
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบได้มาตรฐาน 

  ๕. เสรมิสรา้งความโดดเด่นดา้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

  
๒.๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์(Strategy) 

๑. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๑. พฒันานกัเรยีนมคีวามรูต้ามเกณฑม์าตรฐานการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน 

๒. สง่เสรมินกัเรยีนมสีุขภาพกาย สุขภาพจติทีด่ี 

๓. พฒันานกัเรยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละ

สมรรถนะตามหลกัสตูรก าหนด 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์(Strategy) 

๔. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการใชส้ือ่

เทคโนโลย ี

๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี

สมรรถนะและความสามารถความเป็นมือ

อาชีพในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการวิจัยในชั้น

เรียน 

๕. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ครูมอือาชพี สามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๖. พฒันาครูมคีวามรูด้า้นการจดัการรูใ้นศตวรรษที ่21 

๓ . ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ยน มีทั กษะสำหรั บ

ศตวรรษที่ 21 มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และได้รับการ

พัฒนาความสามรถเต็มตามศักยภาพของ

ตน 

๗.สง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูง้านทกัษะอาชพีตามความถนดั

และความสนใจ 

๘. สง่เสรมินกัเรยีนใหม้จีติส านกึในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของ

ตน 

๙. สง่เสรมินกัเรยีนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไป

ใชใ้นชวีติประจ าวนั 

๔. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน และส่งเสริม
พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

๑๐. สง่เสรมิผูป้กครอง และชุมชนมสีว่นร่วมในการพฒันา

การศกึษาของโรงเรยีน 

๑๑. พฒันาการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 ๒.๔.๙ ค่านิยมองค์กร 

  องค์กรที่มีชีวิตพร้อมจิตเอ้ืออาทรมีอาภรณ์คือความขยันใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

         ๒.๔.๑๐ การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพฒันา
การศกึษา ของโรงเรยีนบ้านม่วง ภายในระยะเวลา ๔ ปี  คอื ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕    ทีส่อดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา เป็นกรอบการด าเนินงาน 
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 ในการด าเนินงานตามกรอบทิศทางการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพฒันาของแผนพฒันาการศึกษา

แห่งชาต ิ นอกจะด าเนินงานภายใต้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัธรรมภิบาลที่มคีวามโปร่งใส เป็น

ธรรม มคีวามรบัผดิชอบ  และสามารถตรวจสอบได ้ เพื่อบงัเกดิผลอนัพงึประสงคต์่อการพฒันาการศกึษาอย่าง

เป็นรูปธรรม ควรจะต้องสรา้งเครอืข่ายเชื่อมโยงในการพฒันาระหว่างสถานศึกษาทัง้ในสงักดัและนอกสงักดั ใน

เขตบรกิาร ท้องถิน่ ชุมชน เพื่อน าแผนสู่การปฏบิตั ิ ให้เป็นไปตามกรอบทศิทางการด าเนินงานและมาตรการที่

ก าหนดไว ้

 นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด รบัทราบ

ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนฯ ทีม่ปีระสทิธภิาพ ควบคู่กบักลไกการส่งเสรมิฯ สนับสนุนการ

ด าเนินงานตามกรอบ ทศิทางทีก่ าหนดไวใ้นแผนฯ 

 ในการบรหิารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) สู่การปฏิบตัิ โรงเรยีน

บา้นม่วง  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 มแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 

  ๑. กระบวนการน ากลยทุธสู่การปฏิบติั 

   ๑.  ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ต้องการจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนา

การศกึษากบัแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

   ๒.  แนวทางการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลเพือ่ใหก้ารน าแผนพฒันาฯสูก่ารปฏบิตัอิย่าง

เป็นรปูธรรม 

     ๒.๑  การตดิตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ  

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง  เพื่อตรวจสอบผลงานที่เกดิขึ้นจรงิ  เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายที่ก าหนด  อนัน าไปสู่

การทบทวน  ปรบัปรุง แกไ้ข  เป้าหมายและกลยุทธใ์หม้คีวามเหมาะสมต่อไป 

    ๒.๒ การประเมนิผลระยะครึ่งปี  เป็นการประเมนิผลในช่วงกลางปี  เพื่อทบทวนผล

ความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรค  รวมทัง้ทบทวนกลยุทธ์  ตวัชี้วดั  เป้าหมาย  หรอืปรบัเปลี่ยนกจิกรรม  ให้มี

ความเหมาะสม 

    ๒.๓  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  เป็นการประเมินผลโครงการตาม

แผนพฒันาฯ  และแผนปฏบิตักิารประจ าปี เพื่อสรุปผลการปฏบิตักิารและผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้ ตลอดช่วงเวลา 1 

ปี ทีผ่่านมา 

    ๒.๔ การสื่อสารทิศทางองค์กรทัง้วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค์หลกั  จุดเน้นการ

พฒันาตวัชี้วดัและเป้าหมายการให้บรหิาร  ให้หน่วยงาน  บุคลากรทุกระดบัได้เรยีนรู้   และเขา้ใจตรงกนัอย่าง

ทัว่ถงึ 

    ๒.๕ จดัโครงสร้าง  กระบวนการท างาน  และมอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบปฏบิตังิาน ทัง้

เจา้ภาพหลกั เจา้ภาพรอง และผูส้นบัสนุน พรอ้มก าหนดบทบาทความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน 

๒.๖ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล เพือ่น ากลยุทธส์ูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
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๒.๗ สรา้งกลไกการขบัเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยการจดัท ารายงานประจ าปี 

เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เหน็ถึงสารสนเทศเกี่ยวกบัผลผลติ  ผลลพัธ์  และผลกระทบที่เกดิจากการด าเนินงาน

ตามแผนพฒันาฯ 

   

 ๒. เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบติั 

  เมื่อสิน้สุดแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) การพฒันาการศกึษา

ของโรงเรยีนบ้านม่วง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว ้ คอื 

  ขอ้ที ่๑ ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  ขอ้ที ่๒ ครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาสมรรถนะและความสามารถความเป็นมอือาชพีใน

การจดัการเรยีนรูบู้รณาการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสง่เสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูแ้ละการวจิยัในชัน้เรยีน 

  ขอ้ที ่๓ ผูเ้รยีนมทีกัษะส าหรบัศตวรรษที ่21 มคีวามรูคู้่คุณธรรมปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และไดร้บัการ

พฒันาความสามรถเตม็ตามศกัยภาพของตน 

 ขอ้ที่ ๔ โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน และส่งเสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมการ

เรยีนรูเ้ทคโนโลยวีสัดุอุปกรณ์อาคารสถานทีบ่รรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 ๓. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 

 การบรหิารแผนพฒันาการศกึษาสู่การปฏบิตั ิ ต้องค านึงถงึปัจจยัส าคญัที่จะส่งผลถงึการแปลง

ยุทธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตัใิหป้ระสบผลส าเรจ็  ซึง่ไดแ้ก่ 

   ๑. บทบาทของผู้นำ  (Leadership) 
   ๒. ทั้งองค์กรมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์  (Organization  must  focus  on  strategy) 
   ๓. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์  (Translate  and  communicate)  ทั้งองค์กรไปในทิศทาง
เดียวกัน  (Alignment) 
   ๔. ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์ (Accountability of strategic  performance at 
all levels)  ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับโครงการและงบประมาณ  (Linkage  strategy  to  project  and  
budget) 

๑. วฒันธรรมองคก์รทีเ่หมาะสม  (Right  Culture) 
๒. กระบวนการและกจิกรรมทีเ่หมาะสม  (Right  Processes) 
๓. บุคลากรทีเ่หมาะสม  (Right  People) 
๔. ระบบการจงูใจทีเ่หมาะสม  (Motivation) 
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การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติ ได้
กำหนด งบประมาณ และเงื่อนไข ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านม่วง  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม 

                    มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายเด็ก 
กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
เด็กกลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมเด็ก 
กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาเดก็ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้มี 

                   ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที ่๓  พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างวัฒนธรรมและสังคมแห่งการ 

                   เรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาสถานศึกษาให้มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ 
                   และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตาม 
                   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่   พัฒนาสถานศึกษาให้มีผลการจัดการศึกษา
บรรลุบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดมาตรการส่งเสริมเพ่ือยกระดับ 
                   คุณภาพการศึกษา 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนบ้านม่วง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน เขียนการ
สื่อสารและคิดคำนวณ 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
พัฒนานวัตกรรม 

๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้รักการทำงานและมีทักษะอาชีพเบื้องต้น 
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ดีและมีภาวะผู้นำ 
๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจดัการศึกษา 

 

๑.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๓. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
๔. สร้างโอกาสในการรับการศึกษาและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างวัฒนธรรมและสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

๑. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
๒. ส่งเสริมนักเรียนให้นำแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดมาตรการส่งเสริมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและสร้างให้เป็น
วัฒนธรรมคุณภาพ 
๒. สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
๓. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
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ค าสัง่โรงเรียนบ้านม่วง 

ท่ี     / ๒๕๖๕ 

เร่ือง  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา  

ฉบบัปรบัปรงุแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

.................................... 
  เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และการจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงเรยีนบา้นม่วง เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลคุม้ค่า  
และเกดิผลประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกบัแผนการศึกษาชาติ ๒๐ ปี และนโยบายของรฐับาล อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง  และ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗ (๑)-(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๗   จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)   ฉบบัปรบัปรุงแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงเรยีนบา้นม่วง ดงัต่อไปนี้ 

๑. นางบุษราคมั   อุตคะวาปี  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอรญัญา   บรรณกจิ  ครชู านาญการพเิศษ     กรรมการ 
๓. นางสาวจรีภา   อาคม  ครชู านาญการพเิศษ     กรรมการ 
๔. นางสาวมณฑกานต ์  บุ่งเสน่ห ์ ครชู านาญการพเิศษ     กรรมการ 
๕. นายคมลขิติ   นามไว  คร ู       เลขานุการ 
๖. นางสาวชฏาพร   สงิหร์กัษ์  เจา้หน้าทีธุ่รการ  ผูช้่วยเลขานุการ 

 
สัง่ ณ วนัที ่  ๑  เมษายน   ๒๕๖๕ 

          

 

        

(นางบุษราคมั  อุตคะวาปี) 

  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นม่วง 
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ส่วนท่ี ๓ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ ๓ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กรอบวงเงินการตั้งจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รวม ๓ โรงเรยีน    
จากปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ คงเหลือ        ๑๗๗,๖๗๐.๗๗             บาท 

งบประมาณ ๒๕๖๕       จำนวน                                บาท  

รายการ จำนวนนักเรียน จัดสรร/ปี เป็นเงิน หมายเหตุ 
เงินคงเหลือยกมา   ๑๗๗,๖๗๐.๗๗  

๔๖๕,๒๗๐.๗๗ เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม ๔๔ ๑,๗๐๐ ๗๔,๘๐๐ 

เงินอุดหนุนรายหัวประถม ๑๑๒ ๑,๙๐๐ ๒๑๒,๘๐๐ 

เพ่ิมรายหัวตามมติ ครม.(นร.ไม่เกิน ๑๒๐ 
คน) 

๑๑๒ ๕๐๐ ๕๖,๐๐๐  

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ร้อยละ
๔๐) 

๑๐ ๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

เงินค่าหนังสือเรียน 

ยอดยกมา 

     -  ก่อนประถม 
     -  ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
     -  ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
     -  ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
     -  ประถมศึกษาปีที่  ๔ 
     -  ประถมศึกษาปีที่  ๕ 
     -  ประถมศึกษาปีที่  ๖ 

 
 

๔๔ 
๑๔ 
๓๔ 
๒๙ 
๒๐ 
๒๐ 
๑๕ 

 
 

๒๐๐ 
๖๕๖ 
๖๕๐ 
๖๕๓ 
๗๐๗ 
๘๔๖ 
๘๕๙ 

 
 

 ๘,๘๐๐ 
๙,๑๘๔ 
๙,๑๐๐ 

๑๘,๙๓๗ 
๑๔,๑๔๐ 
๑๖,๙๒๐ 
๑๒,๘๘๕ 

 
 
 
 
 

๘๙,๙๖๖ 

เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน        ก่อนประถม 

                                       ประถม 
๔๔ 

๑๑๒ 
๓๐๐ 

๓๖๐ 
๑๓,๒๐๐ 

๔๐,๓๒๐ 

๕๓,๕๒๐ 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน           ก่อนประถม                              
ประถม                                   

๔๔ 

๑๑๒ 
๒๐๐ 

๓๙๐ 
๘,๘๐๐ 

๔๓,๖๘๐ 

 

๕๒,๔๘๐ 

ยอดยกมา 

เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ก่อนประถม                            
ประถม 

 

 

๔๔ 

๑๑๔ 

 

๔๓๐ 

๔๘๐ 

๒๒,๕๒๐.๙๘ 
๑๘,๙๒๐ 

๕๔,๗๒๐ 

 
 

๙๖,๑๖๐.๙๘ 

เงินค่าอาหารกลางวัน ๑๕๖ ๒๑ ๖๕๕,๒๐๐ ๒๐๐ วัน 

เงินรายได้สถานศึกษา 

  อบต. + อบจ. + มูลนิธ ิ
-  ๔๐,๐๐๐  
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รวมงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวันรายได้สถานศึกษา ๖๙๕,๒๐๐  
รวมงบประมาณจัดการศึกษา รายหัว   เงินเพิ่ม ยอดยกมา ๕๒๑,๒๗๐.๗๗  

งบอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(เรียนฟรี) ๒๙๒,๑๒๖.๙๘  

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๘,๕๙๗.๗๕  

 
 

การจัดแบ่งงบประมาณปี  ๒๕๖๔ 

 

แผนงาน สัดส่วนร้อยละ จำนวนเงิน 

บ้านม่วง    ตาดเสริม   วังมน 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  เงินเพ่ิมยอดยกมา                          ๕๒๑,๒๗๐.๗๗ 
ค่าสาธารณูปโภค - ๕๒,๑๒๗.๐๘ 
-บริหารวิชาการ ๖๐ ๒๘๑,๔๘๕ 

   -บริหารงบประมาณ ๕ ๒๓,๔๕๗ 
   -บริหารงานบุคคล ๑๕ ๗๐,๓๗๑ 
   -บริหารทั่วไป ๒๐ ๙๓,๘๓๐ 
อาหารกลางวัน - ๖๕๕,๒๐๐ 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน - ๑๐,๐๐๐ 

เงินรายได้สถานศึกษา - ๔๐,๐๐๐ 

นโยบายเรียนฟรี  
     -  หนังสือเรียน 

     -  อุปกรณ์การเรียน 

     -  เครื่องแบบนักเรียน 

-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   ลูกเสือ/เนตรนารี 
   ค่ายวิชาการ/คุณธรรม 
   ทัศนศึกษา 

   ICT 

- ๒๙๒,๑๒๖.๙๘ 
๘๙,๙๖๖ 

๕๒,๔๘๐ 

๕๓,๕๒๐ 
๙๖,๑๖๐.๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๓๓ 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านม่วง  ตาดเสริม  วังมน (เรียนรวม) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลยุทธ์ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารวิชาการ (ประมาณร้อยละ ๖๐) ๒๘๑,๔๘๕ 
๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

-จัดตกแต่ง พัฒนาห้องเรียน (อภิเดช) 
     -จัดตกแต่งห้องเรียน (ติดผ้าม่าน) 
-พัฒนาศกัยภาพและเขา้ใจผู้เรียนรายบุคคล (มณฑกานต์) 
-จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (อรัญญา) 
-การใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นการสอนแบบ
โครงงาน (จีรภา) 

 
๑๖,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๔๐๐ 
๔,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายอภิเดช 

 

๒ 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(อรัญญา) 
พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (อภิเดช) 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย (มณฑกานต์) 
-การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน (อรัญญา) 
-การแสดงผลงานนักเรียน (ขนิษฐา) 
-สื่อการเรียนการสอน (ณัชชา) 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา (อภิเดช) 
-การแข่งขันทกัษะวิชาการนักเรียน (อรัญญา) 
-การแสดงผลงานนักเรียน (ขนิษฐา) 
-สื่อการเรียนการสอน (ณัชชา) 
ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะและนาฏศิลป์ (คมลิขิต) 
๑.ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี (คมลิขิต) 
๒.ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ (อภิเดช) 
โรงเรียนจัดการเรียนรวม (จีรภา) 

 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑,๐๐๐ 
 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๒๗,๐๐๐ 
 
๖,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

นส. อรัญญา 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส. มณฑกานต์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

นส. ณัชชา 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายอภิเดช 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส. มณฑกานต์ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายระพีพัฒน์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

นส.ขนิษฐา 

 
 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๓๔ 

 

๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (อรัญญา, อภิเดช) 
๑.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

๓.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๔.ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๕.ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

๖.ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 

๗.รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
๘.พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนางานวิชาการ (มณฑกานต์, ระพีพัฒน์) 
๑.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๒.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

๓.นิเทศภายใน 

๔.การวัดผล ประเมินผล 

๕.วิจัยในชั้นเรียน 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

๔ พัฒนาห้องสมุด (ระพีพัฒน์) 
รักการอ่านสานสู่ฝัน  
อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 

ห้องสมุดในห้องเรียน 

๔๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 

นายระพีพัฒน์ 
 

๕ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระพีพัฒน์,ขนิษฐา) 
๑.ปลูกผักสวนครัว (ระพีพัฒน์,ขนิษฐา) 
๒.เลี้ยงสัตว์ (ระพีพัฒน์,ขนิษฐา) 
๓.ออมทรัพย์ (มณฑกานต์) 
๔.บันทึกรายรับ-รายจ่าย (มณฑกานต์) 
๕.จัดป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้ (มณฑกานต์) 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 

นายระพีพัฒน์ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายระพีพัฒน์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

นางสาวมณฑกานต์ 

๖ เสริมสร้างคุณลักษณอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน (อภิเดช
,ขนิษฐา) 
-พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สวดมนต์ อบรมคุณธรรม 

-สมุดบันทึกความดี 
โรงเรียนวิถีพุทธ “คุณธรรมนำความรู้” (อภิเดช,ขนิษฐา) 
ส่งเสริมและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

นายอภิเดช 

 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๓๕ 

 

-วันสำคัญ 
-กลุ่มสีทำความสะอาด 

-สภานักเรียน 

-สหกรณ์ร้านค้า (จักรภพ, อภิเดช) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๗ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย (มณฑกานต์,จีรภา) ๕,๐๘๕ กลยุทธ์ที่ ๑ 

นส. มณฑกานต์ 

๘ โรงเรียนประชารัฐ (ขนิษฐา) ตามงบจัดสรร กลยุทธ์ที่ ๑ 

นส.ขนิษฐา 
๙ 
 

เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จีรภา) 
 

๑๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส. จีรภา 
๑๐ โครงการโรงเรียนเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ ๕,๐๐๐ อ.อรัญญา 

 
  ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ   กลยุทธ์ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารงบประมาณ (ร้อยละ ๕) ๒๓,๔๕๗  

๑๒ พัฒนางานการเงิน บัญชี  
-พัฒนางานการเงิน  
-พัฒนางานบัญชี 

๑๓,๔๕๗ กลยุทธ์ที่๕ 
นส.ณัชชา 

๑๓ พัฒนางานพัสดุ และควบคุมภายใน 

-พัฒนางานพัสดุ  
-พัฒนางานควบคุมภายใน 

๑๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่๕ 
นายจักรภพ 

๑๔ การบริหารค่าสาธารณูปโภค 

๑.ค่าไฟฟ้า 

๒.ค่าน้ำประปา 

๓.คา่ขยะ 

๕๒,๑๒๗ กลยุทธ์ที่๕ 
นส.ณัชชา 

 

งานบริหารบุคคล (ร้อยละ ๑๕) ๗๐,๓๗๑  
๑๕ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

-ศึกษาดูงาน 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

๗๐,๓๗๑ กลยุทธ์ที่๔ 
นางสาวจีรภา 

 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๓๖ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ   กลยุทธ์ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารทั่วไป (ร้อยละ ๒๐) ๙๓,๘๓๐ 
๑๖ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (มณฑกานต์) 

๑.การออกกำลังกาย  (จักรภพ) 
๒.การตรวจสุขภาพ  (จักรภพ) 
๓.การสำรวจภาวะโภชนาการ (ขนิษฐา) 
๔.การตรวจสุขภาพโดย จนท.สาธารณสุข (ขนิษฐา) 
๕.การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน (จักรภพ) 
๖.การสำรวจ ดูแลและป้องกันสารเสพติด (คมลิขิต) 
๗.การดูแลนักเรียนไม่ให้ถูกล่อลวง (คมลิขิต) 
๘.การให้บริการห้องพยาบาล (มณฑกานต์) 
๙.การให้บริการห้องน้ำ ห้องส้วม (จักรภพ) 
๑๐.ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (จักรภพ) 
๑๑.อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (จักรภพ) 
ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาต้านยาเสพติด (จักรภพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 

นส.มณฑกานต์ 
กลยุทธ์ที่๓ 
นายจักรภพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

นายจักรภพ 
กลยุทธ์ที่๔ 

นายจักรภพ 

๑๗ บริการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามงบจักสรร กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส.ณัชชา 

๑๘ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-โฮมรูม-การประเมิน SDQ 

-การคัดกรองนักเรียน-ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน 

-ประวัตินักเรียนรายบุคคล 

-เยี่ยมบ้านนักเรียน-ส่งเสริมทุนการศึกษา 

๗,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายระพีพัฒน์ 

๑๙ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา 

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

-กิจกรรมชุมชน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๓,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 

นส.มณฑกานต์ 

๒๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

-ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ 

๖๐,๘๓๐ กลยุทธ์ที่ ๖ 

นายคมลิขิต 

๒๑ จัดบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามงบจัดสรร กลยุทธ์ที่ ๓ 

นางสาวขนิษฐา 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๓๗ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ    กลยุทธ์ที่ 

ผู้รับผิดชอบ  

งานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ อย่างมีคุณภาพ 
๙๖,๑๖๐.๙๘ 

 

๒๒ โครงการค่ายวิชาการ ๓๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส.อรัญญา 

 
๒๓ หนังสือยืมเรียนและแบบฝึกหัด ๘๙,๙๖๖ 

(ตามงบจัดสรร) 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นางสาวจีรภา 

 

๒๔ จัดบริการสารสนเทศและ ICT ๑๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 

นายระพีพัฒน์ 
๒๕ จัดบริการเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ๕๒,๔๘๐ 

(ตามงบจัดสรร) 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส.ณัชชา 

๒๖ จดับริการเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕๓,๕๒๐ 
(ตามงบจัดสรร) 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส.ณัชชา 

 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จักรภพ) 
๑.ชุมนุม 

๒.ลูกเสือ-เนตรนารี 
๓.แนะแนว 

๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

๖,๑๖๐.๙๘ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒๗ ทัศนศึกษา ๔๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายคมลิขติ 

นส.มณฑกานต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๓๘ 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 
แผนงานโครงการและกิจกรรม 

 

๑. แผนงานบริหารวิชาการ 

 
๑.งาน/โครงการ      จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒.งาน/โครงการ       ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.งาน / โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.งาน / โครงการ    พัฒนาห้องสมุด 
๕.งาน / โครงการ     การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.งาน / โครงการ     เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๗.งาน / โครงการ     บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
๘.งาน / โครงการ      โรงเรียนประชารฐั 
๙.งาน / โครงการ      เรียนรูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

๑๐.งาน / โครงการ     โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
๑๑.งาน / โครงการ     บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๓๙ 

 

งาน/โครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์  สพป.หนองคาย เขต ๑  ที่  ๒, ๔ 

 โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๑, ๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๑, ๓ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑, ๓    
 ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ   มาตรฐานที่ ๑, ๓  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายอภิเดช  ธิตะปัน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
๑.  หลักการและเหตุผล   
   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ง เสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ     
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถาน ศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้  คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
จัดการเรียนการสอนโดยผสม ผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณ ลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมคีวามรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้  ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ     ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู้เรียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา  ต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลายวิธี 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การแสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๓  เพ่ือฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล  
 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑  ผลผลิต (Output) 
                      ด้านปริมาณ 
     ครูร้อยละ ๗๐  ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั  
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    นักเรียนร้อยละ ๗๐  สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

    นักเรยีนร้อยละ ๗๐ ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

   เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง  ตาดเสริม และวังมน  มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตามศักยภาพ 

๓.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
  ครโูรงเรียนบ้านม่วงมีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนโรงเรียน
บ้านม่วง ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  ได้รับการพัฒนาฝึกฝนเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 
๔.  วิธีดำเนินการ 

๔.๑ขั้นเตรียมการ (P) 
๔.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกีย่วข้องกับโครงการฯ 
๔.๑.๒  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
๔.๑.๓  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.๑.๔  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

๔.๒  ขั้นดำเนินการ (D) 
๔.๒.๑ ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๔.๒.๒ ดำเนินงานตามโครงการฯ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและบูรณาการ  เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑) กิจกรรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.จัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   -  แผนบูรณาการคุณธรรมนำความรู้และสอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   -  แผนการเรียนรู้ใช้กระบวนการคิด 

       ดว้ยการตั้งคำถาม 

       โดยใช้แผนที่ความคิด 

       ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 

       ให้บันทึกการเรยีนรู้ 

-  แผนการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปกีารศกึษา ครูประจำชั้น 

๒.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ ความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน 

   -  ศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน 

   -  สำรวจความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
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๓.ใช้เทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
๔.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 

๕.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ และ ๓๑
มี.ค.๒๕๖๖ 

คณะกรรมการนิเทศ 

 
๒) กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
๑.ประชุมครู พ.ค. ๒๕๖๕ ผู้บริหาร/คร ู
๒.จัดส่งครูเข้ารับการศึกษาอบรม ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
๔.จัดทำโครงงาน ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น/นักเรียน 
๕.ติดตาม ประเมินผล ต.ค.๒๕๖๕,มี.ค.๒๕๖๖ คณะกรรมการ 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  เพ่ือให้นักเรยีนได้เรียนรู้การแสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่ง 

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑) กิจกรรมจัดตกแต่ง พัฒนาห้องเรียน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผน ๑-๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒. จัดซื้อ/จ้าง วัสดุสำหรับตกแต่งห้องเรียน มิถุนายน  ๒๕๖๕ ครูประจำชั้น 
๓. ดำเนินการโดยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น/นักเรียน 
๔. นิเทศ ติดตาม ประเมิน ตุลาคม ๒๕๖๕ 

มีนาคม ๒๕๖๖ 
คณะกรรมการ 

 
๒) กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๑.สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๑-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูประจำชั้น 

๒.จัดทำข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ /ครูประจำชั้น 

๓.ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
๔.บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๔๒ 

 

๕.สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ และ 
๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ 

ฝ่ายวิชาการ 

๖.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ และ 
๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ 

คณะกรรมการนิเทศ 

                
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  เพ่ือฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเข้าใจผู้เรียนรายบุคคล 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.จัดทำแฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๑-๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ ครูประจำชั้น 
๒.จัดทำแฟ้มขอ้มูลพัฒนาการทุกด้าน 
   -  ด้านร่างกาย 
   -  ด้านอารมณ ์
   -  ด้านสังคม/เศรษฐกิจ/การคุ้มครอง 
   -  ด้านสติปัญญา 

๑-๑๐ พ.ค.๒๕๖๕ ครูประจำชั้น 

๓.สรุปข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายชั้น ๑๕-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ ครูประจำชั้น 
๔.จัดทำข้อมลูผู้เรียนเป็นปัจจุบันและการใช้ข้อมลูในการ
พัฒนาผู้เรียน 
   -  กิจกรรมซ่อมเสริม 
   -  กิจกรรมกลุ่มสนใจ 
   -  กิจกรรมโฮมรูม 
   -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
   -  กิจกรรมห้องสมุด 
   -  กิจกรรมอื่นๆ 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 

๕.นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ และ 
๓๑มี.ค.๒๕๖๖ 

คณะกรรมการนิเทศ 

                          
๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

เจ้าของโครงการฯนิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯกำหนด  
 
๔.๔ขั้นประเมนิและรายงานผล (A) 

๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการฯ 
๔.๔.๒  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
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๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง 
๕.๒  คณะครูโรงเรียนบ้านม่วง  
๕.๓  นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง 
๕.๔  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง 
๕.๕  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง 

 
๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
               พฤษภาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
๗.  สถานที ่
               โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
 
๘.  งบประมาณในการดำเนนิการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ขัน้เตรียมการ (P) 
๑) ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

๒)  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  

๓)  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ 

๔)  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 มี.ค.- เม.ย. 
๒๕๖๕ 

อภิเดชและ
คณะ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๑) ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 

๒) ดำเนินงานตามโครงการฯ 

   
 
 
 
 
 

อภิเดช 

อรัญญา 

 

มณฑกานต์ 
 
 

จรีภา 

 
 

    ๒.๑ กิจกรรมจัดตกแต่ง พัฒนาห้องเรียน ๑๖,๐๐๐ 

    ๒.๒ จัดตกแต่งห้องเรียน (ติดผ้าม่าน) ๔๐,๐๐๐ 

    ๒.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ ๕,๔๐๐ 

     ๒.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเข้าใจผู้เรียน  

          รายบุคคล 
๑,๐๐๐ 

     ๒.๔ กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           การสอนแบบโครงงาน 
๔,๐๐๐ 

 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C)   อภิเดชและ
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      เจ้าของโครงการฯนิเทศติดตามการดำเนินงาน และ
คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวขอ้งใหเ้ป็นไปตามภาระงานที่โครงการได้กำหนด 

คณะ 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
๑)  สรุปประเมินโครงการฯ 

๒)  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

 มี.ค.  ๒๕๖๖ อภิเดช 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิน้ 

๖๖,๔๐๐   

 
๙.  การประเมนิผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 
     ครูร้อยละ ๗๐  ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 นักเรียนร้อยละ ๗๐  สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

 นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  

 
 

การนเิทศภายใน 
       /สังเกต 

 
 

 

 
 

- แผนการเรียนรู้ 
- ทะเบียนสื่อ 
- แบบทดสอบ 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
-แบบสังเกต 
 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง  ตาดเสริม และวังมน  มีความรู้ 

ความสามารถ เหมาะสมตามศักยภาพ 

 
การนิเทศภายใน 

 

 
- แบบทดสอบ 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
   ครูโรงเรียนบ้านม่วงมีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและบูรณา
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนโรงเรียนบ้านม่วง ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓  ได้รับการพัฒนาฝึกฝนเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด 

การนิเทศภายใน 
 

-ปพ.ต่างๆ 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
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๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 

 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๑๑. ผู้เสนอโครงการ      
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายอภิเดช  ธิตะปัน) 

ครชูำนาญการ โรงเรียนบ้านม่วง 
 
๑๒. การอนุมัติโครงการ 
- อนุมัต ิ

 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคัม อตุคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รกัษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๔๖ 

 

งาน/โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๒ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศกึษาพิเศษ มาตรฐานที่ ๑ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล (Background of Ration Criteria) 
 จากการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NETและ NT) ปี ๒๕๖๔  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖  ของโรงเรียนบ้านม่วง  บ้านวังมน และบ้านตาดเสรมิ  ยังมคี่าคะแนน
ต่ำกว่าคา่เฉลี่ยระดับจังหวัด     ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่และระดับประเทศในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้      
  และจากผลผลการประเมินภายนอกรอบที่สาม ของ สมศ. ได้รับข้อเสนอแนะด้านนักเรียนว่า  ผู้เรียนควรได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสมและควรได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  โดยครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการค้นหาข้อมูลความรู้จากการ
อ่านเพิ่มข้ึน  ฝึกทักษะในการสังเกตและจดบันทึกการเรียนรู้ให้เพิม่มากขึ้น 
  จากสภาพปัจจุบันดังกล่าว   โรงเรียนได้ตระหนักและระดมความคิด  ดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

 ๒.๒  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

 ๒.๓  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ 

 ๒.๔  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ดีทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 ๒.๕  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๒.๖  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

 ๒.๗  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณภาพผู้เรียน 
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๓.  เป้าหมาย(Goals)     
 ๓.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเฉลี่ยระดับ ดี 
 ๓.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เฉลี่ยระดับ ดี 
 ๓.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เฉลี่ยระดับ ดี 
 ๓.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ เฉลี่ยระดับ ดี 
 ๓.๕  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เฉลี่ยระดับ ดี 
 ๓.๖  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเฉลี่ยระดับ ดี 
 ๓.๗  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน ฯ เฉลี่ยระดับ ดี 
 ๓.๘  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยระดับ ดี 
 ๓.๙  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ 
 ๓.๑๐ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ ๕๐ 
 ๓.๑๑ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ ๕๐ 
 ๓.๑๒  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเฉลี่ยร้อยละ ๔๐ 
 ๓.๑๓ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ ๕๘ 
 ๓.๑๔ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ 
 ๓.๑๕ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยร้อยละ ๕๕ 
 ๓.๑๖  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  สามารสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ 
 ๓.๑๗  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ดีท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 ๓.๑๘  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๓.๑๙  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕  มคีวามสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
 ๓.๒๐  ผู้ปกครองร้อยละ  ๗๕  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรยีนในระดับ มาก 
 

๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time) 
 ๔.๑  กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท) 
 

               ๔.๑.๑  ภาษาไทย 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.จัดทำ/จัดหา/ผลิตสื่อ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๓.เสริมทักษะทางภาษา 
   -  เขียนตามคำบอก                          -  ท่องบทอาขยาน 
   -  ภาษาไทยวันละคำ                        -  ปริศนาอักษรไขว้ 
   -  พูด/เขียน/รายงาน/โครงงาน            -  บันทึกการอ่าน 
   -  เกมส์/เพลง                                -  ซ่อม/เสริม 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 

๔.เสริมทักษะการอ่าน/คิดวิเคราะห์และเขียน ตลอดปกีารศกึษา ครผูู้สอน 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๔๘ 

 

๕.ติวเข้มการสอบ O-NET,NT ต.ค.๖๕-มี.ค. ๒๕๖๖ ครูผู้สอน 
๖.จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๗.วัดผล ประเมินผลอย่างหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๘.รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   -  รายงานการผ่านเกณฑ์การอ่าน 
   -  รายงานการผ่านเกณฑ์การเขียน 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
และ 
๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ 

ครูผู้สอน 

 

  ๔.๑.๒ คณิตศาสตร ์
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.จัดทำ/จัดหา/ผลิตสื่อ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๓.เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
   -  ท่องสูตรคูณ 
   -  คิดเลขเร็ว 
    -  แต่งโจทย์ปัญหา/โครงงาน 
    -  แบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร 
    -  เกมส์/เพลง 
   -  ซ่อม/เสริม 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 

๔.เสริมทักษะการอ่าน/คิดวิเคราะห์และเขียน ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๕.ติวเข้มข้อสอบ NT ต.ค. ๖๕-มี.ค. ๒๕๖๖ ครูผู้สอน 
๖.จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๗.วัดผล ประเมินผลอย่างหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๘.รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   -  รายงานการผ่านเกณฑ์การคิดคำนวณ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ และ 
๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ 

ครูผู้สอน 

   

๔.๑.๓  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.จัดทำ/จัดหา/ผลิตสื่อ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๓.เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
   -  ปฏิบัติการทดลอง 
   -  บันทึกผลการทดลอง 
   -  เขียนแผนผังความคิด 
   -  เขียนโครงงาน 
   -  เกมวิทยาศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๔๙ 

 

   -  ซ่อม/เสริม 
   -  นำเสนองานคอมพิวเตอร์ 
๔.เสริมทักษะการอ่าน/คิดวิเคราะห์และเขียน ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๕.จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครผูู้สอน 
๖.วัดผล ประเมินผลอย่างหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๗.รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ และ 
๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ 

ครูผู้สอน 

 

  ๔.๑.๔  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.จัดทำ/จัดหา/ผลิตสื่อ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๓.เสริมทักษะ  
   -  รายงาน 
   -  ธรรมศึกษา 
   -  โครงงาน 
   -  บูรณาการประชาธิปไตย/เศรษฐกิจพอเพียง 
   -  ซ่อม/เสริม 

ตลอดปีการศึกษา ครผูู้สอน 

๔.เสรมิทักษะการอ่าน/คิดวิเคราะห์และเขียน ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๕.จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๖.วัดผล ประเมินผลอย่างหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๗.รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     

๓๐ก.ย. ๒๕๖๖
และ๓๑มี.ค,๒๕๖๖ 

ครูผู้สอน 

 ๔.๑.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.จัดทำ/จัดหา/ผลิตสื่อ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๓.เสริมทักษะ  
   -  รายงาน 
   -  แบบฝึกหัด 
   -  ทดสอบสมรรถภาพ/ฝึกปฏิบัติจริง 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 

๔.เสริมทกัษะการอ่าน/คิดวิเคราะห์และเขียน ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๕.จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๖.วัดผล ประเมินผลอย่างหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๕๐ 

 

๗.รายงานผลการเรยีนรู้ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     

๓๐ก.ย. ๒๕๖๕ 
และ๓๑มี.ค.๒๕๖๖ 

ครผูู้สอน 

 ๔.๑.๖   ศิลปะ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.จัดทำ/จัดหา/ผลิตสื่อ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๓.เสริมทักษะ  
   -  บูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน 
   -  กลุ่มสนใจทัศนศิลป์ 
   -  ปฏิบัติงานจริงโอกาสต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 

๔.เสริมทักษะการอ่าน/คิดวิเคราะห์และเขียน ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๕.จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๖.วัดผล ประเมินผลอย่างหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๗.รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     

๓๐ก.ย. ๒๕๖๕
และ๓๑มี.ค.๒๕๖๖ 

ครูผู้สอน 

 ๔.๑.๗  การงานอาชีพ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.จัดทำ/จดัหา/ผลิตสื่อ ตลอดปีการศึกษา ครผูู้สอน 
๓.เสริมทักษะ  
   -  งานเกษตร 
   -  งานช่าง 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 

๔.เสริมทักษะการอ่าน/คิดวิเคราะห์และเขียน ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๕.จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๖.วัดผล ประเมินผลอย่างหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๗.รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
และ๓๑มี.ค.๒๕๖๖ 

ครูผู้สอน 

 

  ๔.๑.๘  ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ครผูู้สอน 
๒.จัดทำ/จัดหา/ผลิตสื่อ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๓.เสริมทักษะทางภาษา  
   -  ภาษาอังกฤษวันละคำ 

ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๕๑ 

 

   -  ท่องคำศัพท์ 
   -  ฝึกสนทนาในชีวิตประจำวัน 
   -  เกมส์/เพลง 
   -  วันสำคัญ 
   -  คำศัพท์ในของใช้ประจำวัน 
๔.เสริมทักษะการอ่าน/คิดวิเคราะห์และเขยีน ตลอดปีการศึกษา ครผูู้สอน 
๕.จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๖.วัดผล ประเมินผลอย่างหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอน 
๗.รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
และ๓๑มี.ค.๒๕๖๖ 

ครูผู้สอน 

 

 ๔.๒  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (งบประมาณ  ๑,๐๐๐  บาท) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมครู ๑-๑๖พ.ค.๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน มิ.ย. ๒๕๖๕ นส.อรัญญา 
๓.จัดสร้างเครื่องมือ ตลอดปีการศึกษา ครูทุกคน 
๔.ดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ครูทุกคน 
๕.สรุป รายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. ๒๕๖๖ นส.อรัญญา 
 
  

   ๔.๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย (งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมครู ๑-๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ ครูผู้สอน 
๒.เสนอโครงการ พ.ค. ๒๕๖๕ นส.มณฑกานต์และ

คณะ 
๓.จัดซื้อหลักฐานชั้นเรียน/สื่อ/วัสดุประจำชั้น พ.ค. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๔.จัดมุมประสบการณใ์นชั้นเรียน พ.ค.๒๕๖๕ นส.มณฑกานต์และ

คณะ 
๕.จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ตลอดปีการศึกษา นส.มณฑกานต์และ

คณะ 
๖.พัฒนาครูปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา นส.มณฑกานต์และ

คณะ 
๗.จัดกิจกรรมวงกลม กลางแจ้ง เคลื่อนไหว  มุมประสบการณ์
และเครื่องเล่นสนาม 

ตลอดปีการศึกษา นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

๘.ใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน ต.ค.๒๕๖๕ นส.มณฑกานต์และ



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๕๒ 

 

คณะ 
๙.จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
   -  สวดมนต์ไหว้พระ/นั่งสมาธิ/แผ่เมตตา/ทำบุญ/ออมทรัพย์/  
   -  จัดทำเขตรักษาความสะอาด             -  ฝึกมารยาทไทย 
   -  แสดงท่าทางประกอบการเล่านิทาน     -  แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

๑๐.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
   -  ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง     -  ออกกำลังกาย 
   -  ดื่มนมทุกวัน/รับประทานอาหารกลางวัน  -  ตรวจสุขภาพ 

ตลอดปีการศึกษา นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

๑๑.ทดสอบพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน มี.ค. ๒๕๖๖ นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

๑๒.บริการนักเรียนด้านสาธารณูปโภค ตลอดปีการศึกษา นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

๑๓.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
และ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖             

นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

๑๔.จัดแสดงผลงานของนักเรียน มี.ค ๒๕๖๖ นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

๑๕.รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕และ
๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ 

นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

๑๖.ประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพนักเรียน มี.ค. ๒๕๖๖ นส.มณฑกานต์และ
คณะ 

 
 ๔.๔ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประถมศึกษา (งบประมาณ  ๔๔,๐๐๐  บาท) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๑.เรียนรู้จากห้องเรียน ป.๑-๖ ตามกลุม่สาระ ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
๒.เรียนรู้จากห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
๓.เรียนรู้จากแหล่งเรียนอื่นๆในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
๔.๒  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน 
๑.จัดทำปฏิทินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๕ ครวูิชาการ 
๒.จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆในสถานศึกษา ตามปฏิทิน ครูทุกคน 
๓.คัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันระดับต่างๆตามโอกาส ตามปฏิทิน ครูทุกคน 
๔.นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆตามโอกาส
และความเหมาะสม 

ตามปฏิทิน ครทุูกคน 
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๕.ประเมินผล สรุป รายงานผล ก.ย.๖๕, มี.ค.๖๖ ครวูิชาการ 
 ๔.๓  กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 
๑.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ค.๒๕๖๕ ผอ. 
๒.ประชุมครู แต่งตั้งคณะกรรมการ  กำหนดวันจัดและขั้นตอนใน
การดำเนินงาน 

พ.ค. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๓.รวบรวมผลงานนักเรยีน ก.พ.๒๕๖๕ ครูทุกคน 
๔.กำหนดรูปแบบการจัดงาน ก.พ.๒๕๖๕ คณะกรรมการ 
๕.ดำเนินการจัดกิจกรรม มี.ค.๒๕๖๖ คณะกรรมการ 
๖.ประเมินผล รายงานผล ก.ย.๖๕ ,มี.ค.๖๖ ครูวิชาการ 
๔.๔ กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 
๑.สำรวจความต้องการ พ.ค. ๒๕๖๕ ครูประจำชั้น 
๒.จัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน มิ.ย. ๒๕๖๖ จนท.พัสดุ 
๓.ใช้สื่อการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
๔.สรุป รายงานผล มี.ค. ๒๕๖๖ นส.จันทราและคณะ 
 
 
 ๔.๗ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน  ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ (งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐  บาท) 

ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
๑ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี – 

นาฏศิลป ์
๑.ประชุมครู 
๒.รวบรวมข้อมูลด้านนักเรียนรายบุคคล 
๓.ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
๕.นิเทศ ติดตามผล 
๖.สรุป รายงาน 

 
 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศกึษา 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน  
ตามปฏิทินนิเทศ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
 
ครูทุกคน 
ครูที่ปรึกษา  
ครูประจำชั้น 
นายอภิเดช 
คณะกรรมการ 
นายอภิเดช 

๒ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 
๑.ประชุมครู 
๒.รวบรวมข้อมูลด้านนักเรียนรายบุคคล 
๓.ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
๕.นิเทศ ติดตามผล 
๖.สรุป รายงาน 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน  
ตามปฏิทินนิเทศ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
ครูทุกคน 
ครูที่ปรึกษา  
ครูประจำชั้น 
นายอภิเดช 
คณะกรรมการ 
นายอภิเดช 
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๔.๘ กิจกรรมโรงเรียนจัดการเรียนรวม (งบประมาณ  ๑,๐๐๐  บาท) 
ที ่ รายละเอยีดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖ 
๗ 

 ขออนุมัติโครงการ 
ศึกษารายละเอียด สำรวจข้อมูล 
แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๑.๑ พัฒนานักเรียนพกิารเรียนร่วมด้วยรูปแบบ/ 
นวัตกรรม/เทคนิควิธีการที่เหมาะสม  
 ๑.๒ พัฒนานวัตกรรม/สื่อ/เทคนิควิธีการการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็น
พิเศษแต่ละประเภทความพิการ 
๑.๓ การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง 
๑.๔ การบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน(SBM) 
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามปฏิทินนิเทศ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
ผอ.รร. 
ครูทุกคน 
คณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 

   ๔.๙ กิจกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้(SLC) (งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท) 
ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 

 
 

๔ 
 

๕  
 

๖ 
๗ 

จดัประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 
โรงเรียนและคณะทำงานร่วมสร้างและออกแบบระบบ/ 
รปูแบบ/กลไกส่งเสริมพัฒนา โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ตามความ 
ต้องการของโรงเรียน 
โรงเรียนจัดกิจกรรม open classroom ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้เรียนรู้จากการสังเกตการสอนร่วมกัน 
วิจยัติดตามและประเมินผลการพฒันาโรงเรียนเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
นำเสนอผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

๑๘  กันยายน  ๒๕๖๕  
๒๐–๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
มกราคม  ๒๕๖๖ 
มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
 
 
๓๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
มีนาคม ๒๕๖๖ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

คณะครูโรงเรียน 
บ้านม่วง 
โรงเรียนบ้านวังมน  
และโรงเรียนบ้าน 
ตาดเสริม 
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๕.  งบประมาณดำเนินการ(Proposed Budget) 
  เงินอุดหนุนรายหัวประถมศึกษา    จำนวน  ๙๐,๐๐๐          บาท   
  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ จำแนกรายจ่าย 

ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
จัดซื้อวัสดุดำเนินการตามโครงการ ๙๐,๐๐๐   ๙๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๙๐,๐๐๐    บาท   
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
๖.  การประเมินผล (evaluation) 
 ๖.๑  ก่อนดำเนินการ  ๑-๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๖.๒  ระหว่างดำเนินการ  ๒๐-๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 ๖.๓  สิ้นสุดโครงการ  ๒๕-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ๑.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ทดสอบ แบบทดสอบ 
๒.ผู้เรียน ป.๓และป.๖ มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ ทดสอบ แบบทดสอบ 
๓.ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนำเสนอด้วยวิธี
ต่างๆ 

-  สังเกต 
-  ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบทดสอบ 

๔.ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

-  สังเกต 
-  ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบทดสอบ 

๕.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ -  สังเกต 
-  ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบทดสอบ 

๖.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ -  สังเกต 
-  ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบทดสอบ 

๗.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน สอบถาม แบบประเมิน  
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ และมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 
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      (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รกัษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 

๘. ผู้เสนอโครงการ      

        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                                     
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ) 
ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านม่วง 

 
 

๙. การอนุมัติโครงการ 

 - อนุมัติ            
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งาน/โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๒,๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่๑,๒,๓,๔.๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่๑,๒,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที ่ ๑,๒,๓ 
 

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล  (Background of Ration Criteria) 
   ปัจจุบันการพัฒนาคณุภาพการศึกษาจำเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะต้องบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ  โดยมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญ ที่เสริมและผลักดันให้กระบวนการทำงานในทุกระดับและบุคลากร ที่
เกี่ยวข้องดำเนินไปอย่างสอดรับกันเป็นระบบ มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ เพื่อบรรลุ เป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ วิธีการบริหาร และการจัดการ คุณภาพ เน้นการสร้างความ
มั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้  โดยที่ความมั่นใจนี้
ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา ข้อเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษ์และความสมเหตุสมผลเป็นสำคัญ        
   กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ขึ้น โดยเฉพาะในหมวด ๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา ข้อ ๒ ระบุว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพ่ือ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้เกี่ยว ข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดในหลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐานอย่างเต็ม
ศักยภาพ  และใหถ้ือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๒  เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
      ๒.๓ เพ่ือให้การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
สังคม 
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๓.  เป้าหมาย(Goals)     
 เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีคุณภาพทุกมาตรฐานระดับดีเลิศขึ้นไป 
 ๒. สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศ 
 

 เชิงคุณภาพ 
 การบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
 

๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา(Procedure : activity) 

 ๔.๑  กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
 ๑.ทำการศกึษา 
   -  มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   -  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   -  มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

๑-๑๖ พ.ค. 
๒๕๖๕ 

ครูทุกคน 

๒.ประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้อง พ.ค. ๒๕๖๕ ครูทุกคน 
๓.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ค. ๒๕๖๕ ครูทกุคน 
๔.นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ค. ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๕.ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ค. ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 ๔.๒  กิจกรรมจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๑-๑๖ พ.ค.
๒๕๖๕ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒.จัดทำปฏิทินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านต่างๆ มิ.ย. ๒๕๖๕ คณะทำงาน 
๓.จัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล ตลอดปกีารศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
๔.รวบรวมและสรุปข้อมูลจัดทำสารสนเทศ ก.ย.๖๕,มี.ค. ๖๖ ผู้รับผิดชอบ 
๕.สรุปข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา ก.ย.๖๕,มี.ค. ๖๖ ฝ่ายวิชาการ 
  

 ๔.๓ กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.วิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็น ๑-๑๖ พ.ค.
๒๕๖๕ 

ครูทุกคน 

๒.กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาและสภาพความสำเร็จ
ของการพัฒนาตามมาตรฐานการศกึษาท่ีกำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

พ.ค. ๒๕๖๕ ครูทุกคน 
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ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
๓.กำหนดวิธีการดำเนินงานโดยอาศัยหลักวิชาหรือผลการวิจัยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มิ.ย. ๒๕๖๕ ครูทุกคน 

๔.เสาะหาและหรือประสานสัมพันธ์กับแหล่งวิทยากรภายนอกท่ีให้การ
สนับสนุนทางวิชาการได้และระบุไว้ในแผนชัดเจน 

มิ.ย. ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕.กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียน มิ.ย. ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๖.กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียน  ชุมชน  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 

มิ.ย. ๒๕๖๕ ครูทุกคน 

๗.กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร ก.ค. ๒๕๖๕ คณะทำงาน 
๘.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ก.ย. ๒๕๖๕ คณะทำงาน 
๙.นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต.ค. ๒๕๖๕ ครูทุกคน 
  

 ๔.๔ กิจกรรมดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี(Plan) มี.ค. ๒๕๖๖ คณะทำงาน 
๒.ดำเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จใน
โครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วม(Do) 

ตลอดปีการศึกษา ครูทุกคน 

๓.ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ(Check) ก.ย. ๒๕๖๕ ครูทุกคน 
๔.นำผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการต่อไป
(Act) 

ต.ค. ๒๕๖๕ ครูทุกคน 

๕.รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ก.ย. ๒๕๖๕ ฝ่ายวิชาการ 
 

 ๔.๕  กิจกรรมตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.แต่งตั้งคณะทำงานเก็บข้อมูลสารสนเทศ พ.ค. ๒๕๖๕  คณะทำงาน 
๒.ดำเนินการตรวจสอบ ทบทวนโดยเน้นการมสี่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน 
   -  วิสัยทัศน์ พันธกจิของสถานศึกษา 
   -  แผนพัฒนาสถานศึกษา 
   -  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   -  การพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   -  การพัฒนาวิชาชีพคร ู

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๕ และ 
๓๑ มี.ค. ๖๖ 

ครูทุกคน 

๓.นำผลการตรวจสอบไปวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในรอบปีถัดไป มี.ค. ๒๕๖๖ ผอ.รร. 
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 ๔.๖  กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 ๑.แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณภาพภายใน พ.ค. ๒๕๖๕ คณะทำงาน 
๒.ประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยรวมจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี.ค. ๒๕๖๖ ครูทุกคน 
๓.ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  มี.ค. ๒๕๖๖ ครูทุกคน 
๔.สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพ มี.ค. ๒๕๖๖ ฝ่ายวิชาการ 
 
  

 ๔.๗  กิจกรรมรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.แต่งตั้งคณะทำงานรายงานคุณภาพการศึกษา มี.ค. ๒๕๖๖ คณะทำงาน 
๒.ประสานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มี.ค. ๒๕๖๖ ครูทุกคน 
๓.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เม.ย. ๒๕๖๖ ครูทุกคน 
๔.ส่งรายงานต่อ สพท.นค.๑ เม.ย. ๒๕๖๖ คณะทำงาน 
๕.เผยแพร่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พ.ค. ๒๕๖๖ คณะทำงาน 
 
 

 ๔.๘  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.ตรวจสอบโครงการ 
   -  ดี  สมควรดำเนินการต่อ 
   -  ดี  แต่ยังดำเนินการไม่บรรลุผลสำเร็จ 
   -  มีจุดบกพร่อง ถ้าปรับปรุงสามารถสำเร็จได้ 
   -  เป็นโครงการที่มีความก้าวหน้าตลอด 

มี.ค. ๒๕๖๖ คณะทำงาน 

๒.จัดทำโครงการใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหา มี.ค. ๒๕๖๖ ครูทุกคน 
๓.สรุปผลตามประเด็น 
   -  ผลสัมฤทธิ์ของงานสูงขึ้น 
   -  เกิดการพัฒนาคน 
   -  มีการพัฒนาความรู้ 
   -  องค์กรมีศักยภาพสูงขึ้น 

เม.ย. ๒๕๖๖ ครูทุกคน 

 

  งบประมาณดำเนินการ (งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท) 
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 ๔.๙ กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ (งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท) 
  ๔.๙.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (the activity develops school course) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา ๑-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ผอ.รร. 
๒.สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน ๑-๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ  
๓.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา  กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ  ฯ 

๔.จัดทำโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มสาระตามความเหมาะสม 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ  ฯ 

๕.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ  ฯ 
๖.นำหลักสูตรไปใช้อย่างเปน็ระบบโดยมีการปรับปรุงหลักสูตรสังคม
ศึกษาฯชั้นป.๑-๖ โดยสอดแทรกคุณธรรม นำความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

ครูผู้สอนทุกคน 

๗.ประเมินผลการใช้หลักสูตรจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ๑-๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ  ฯ 
๘.นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง ๒๐- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ  ฯ 
๙.รายงานผลการปฏิบัติงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ  ฯ 

 
๔.๙.๒  กิจกรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  (the activity makes course locality substance) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำสาระท้องถิ่น ๑-๑๖ พ.ค.

๒๕๖๕ 
ผอ.รร. 

๒.สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
ชุมชน 

๑-๑๐ พ.ค.
๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ  

๓.นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมจัดทำสาระท้องถิ่น 

๑- ๑๕ มิ.ย. 
๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ  ฯ 

๔.จัดทำสาระท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบรบิทสถานศึกษา ๑-๓๐ มิ.ย. 
๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ  ฯ 

๕.นำสาระท้องถิ่นไปใช้อย่างเป็นระบบ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอนทุกคน 
๖.ประเมินผลการใช้สาระท้องถิ่นจากทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง ๑๑-๑๕ ก.ย. 

๒๕๖๕ 
คณะกรรมการ  ฯ 

๗.นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง ๑๖-๒๐ ก.ย.
๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ  ฯ 
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๘.รายงานผลการปฏิบัติงาน ๒๑-๓๐ก.ย. 
๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ  ฯ 

 
  ๔.๙.๓  กิจกรมการนิเทศภายใน   

 รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายในป ี๒๕๖๕ 
๒.จัดทำแผนนิเทศภายใน 
๓.ดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๔.ประเมินผล รายงาน 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
มิ.ย. ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ก.ย. ๖๕,มี.ค. ๖๖ 

ผอ.รร. 
ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 
  ๔.๙.๔  กิจกรรมการวัดผล ประเมินผล   

 รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมคร ู
๒.จัดทำแผนการดำเนินงาน 
๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.วัด ประเมนิผลโดยวิธีการที่หลากหลาย 
๕.ประเมินผล รายงาน 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
มิ.ย. ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ก.ย. ๖๕,มี.ค. ๖๖ 
ก.ย. ๖๕,มี.ค. ๖๖ 

ผอ.รร. 
ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการ 
ครูผู้สอน 
ฝ่ายวิชาการ 

 
  ๔.๙.๕  กิจกรรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน   

 รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมครู 
๒.จัดทำแผนการดำเนินงาน 
๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามขั้นตอนการวิจัย 
๕.ประเมินผล รายงาน 

พ.ค. ๒๕๖๕ 
มิ.ย. ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ก.ย. ๖๕,มี.ค. ๖๖ 

ผอ.รร. 
ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการ 
ครูผู้สอน 
ฝ่ายวิชาการ 

 

๕.  งบประมาณดำเนินการ(Proposed Budget) 
 จากเงนิอุดหนุนรายหัวประถมศึกษา  จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท  
  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ 
จำนวน จำแนกรายจ่าย 
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการ ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท   (หนึ่งหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
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๖.  การประเมินผล  (Evaluation) 
 ๖.๑  ก่อนดำเนินการ ๑-๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๖.๒  ระหว่างดำเนินการ ๒๐-๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 ๖.๓  สิ้นสุดโครงการ ๒๕-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ๑.ดำเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

   -  ตรวจสอบ 
   -  สัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินโครงการ 
-  แฟ้มข้อมูลสารสนเทศ 
-  แผนพัฒนาสถานศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจำปี 

๒.มีแผนการรองรับการประเมิน
ภายนอก 

   -  ตรวจสอบ 
   -  สัมภาษณ์ 

-  รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจำปี 

๓.การนำผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาไป
ปรับปรุง 

   -  ตรวจสอบ 
   -  สัมภาษณ์ 

-  รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจำปี 
-  แบบประเมินโครงการ 
-  ข้อเสนอแนะจาก สมศ. 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
   สถานศกึษามี การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 
 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
             (ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ            
               (นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ)                                         
                                               ครชูำนาญการพิเศษ                                                                                               
๙. การอนุมัติโครงการ 
         อนุมตัิให้ดำเนินการ                                            
                                                                                   

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นวังมน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
สนองกลยุทธ์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๑,๒,๔,๕ 

โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๑, ๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่ ๑, ๒, ๓ 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานที ่ ๑, ๒, ๓ 
ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายระพีพัฒน์  หาญโสภา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนโดยจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ปรับปรุงห้องสมุดให้
เป็นศูนย์ความรู้  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างคนให้มีคุณธรรม สิ่งหนึ่งที่ครูควรมีบทบาทและให้ความสำคัญ คือ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือหลากหลายประเภทให้
ผู้เรียนได้อ่านศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างให้
เกิดความคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านม่วง มีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาเป็นการเร่งด่วนและเพ่ือยกระดับ
องค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษา จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ  การพัฒนาคนไทย ทุกคนให้
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว  
  ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร สูงขึ้น 
  ๒.๓  เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  ผลผลิต (Output) 

                      ด้านปริมาณ 
ร้อยละ  ๗๐ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  
ร้อยละ  ๗๐ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ร้อยละ  ๘๐ ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

                      ด้านคุณภาพ 
                      นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ในระดับสูงขึ้นกว่าเดิม       
    นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง  รู้จักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ ได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเองเรยีนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
    

๓.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านม่วง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
 
๔.  วิธีดำเนินการ 

๔.๑ขั้นเตรียมการ (P) 
๔.๑.๑  ศึกษานโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๔.๑.๒  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
๔.๑.๓  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.๑.๔  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

๔.๒  ขั้นดำเนินการ (D) 
๔.๒.๑ ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
๔.๒.๒ ดำเนินงานตามโครงการฯ 

                           วัตถุประสงค์ข้อที่  ๑  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 

• กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

• กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 
                           วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิด คำนวณ สูงขึ้น 
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• กิจกรรมรักการอ่าน วางทุกงานอ่านทุกคน 

• อ่านออกเขยีนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได 6 ขัน้ตอน      
                           วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

• กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  เจ้าของโครงการฯ   นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด  
๔.๔ ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

๔.๔.๑ สรุปประเมินโครงการฯ 
  ๔.๔.๒  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนบ้านม่วง  
๕.๒  คณะครูโรงเรียนบ้านม่วง  
๕.๓  นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง 

 
๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
               พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

๗.  สถานที ่
               โรงเรียนบ้านม่วง 
               แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
๘.  งบประมาณในการดำเนนิการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขัน้เตรียมการ (P) 
๑. ศึกษานโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    กับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่  
     ผ่านมา  
๓. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน  
     การพัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบรหิาร 

 

เม.ย. คณะครู 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ (D) 
๑.  ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
     และมอบหมายภาระงาน 
๒.  ดำเนินงานตามโครงการฯ 
มุมหห้องสมุดในห้องเรียน 
กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

กิจกรรมรักการอ่าน วางทุกงานอ่านทุกคน 

อ่านออกเขยีนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้
บนัได 6 ขัน้ตอน  

 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมชีีวิต 

 
 
 
 
- 

- 

- 

- 

 

- 

๔๐,๐๐๐ 

ตลอดปีการศึกษา 

คณะครู 
 
 
 
 

ระพีพัฒน์ 
ระพีพัฒน์ 

ครูประจำชั้น 
 

ระพีพัฒน์ 
 

ระพีพัฒน์ 

ขัน้นิเทศติดตามผล (C) 
เจ้ าข อ งโค ร งก ารฯ  นิ เท ศ ติ ด ต าม ก าร
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานทีโ่ครงการฯ กำหนด  

-  
ระพีพัฒน์ 
และคณะ 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
๑.  สรุปประเมินโครงการฯ 
๒.  จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่าย
บริหาร 

-  
ระพีพัฒน์ 
และคณะ 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงนินอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
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๙.  การประเมินผลการดำเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 

๑. ร้อยละ  ๗๐  ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  

๒. ร้อยละ   ๗๐  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ด้าน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร สูงขึ้น 

๓. ร้อยละ  ๘๐ ผู้ ใช้บริการห้องสมุดมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ 

 
 
 

สังเกต 
ทดสอบ 
ประเมิน 

 

 
 
 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

ดา้นคุณภาพ 
         ผู้เรียนโรงเรียนบ้านม่วงมีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียน  และการฟัง  รู้จักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับ
การเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

สังเกต 
ทดสอบ 
ประเมิน 

 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
         ผู้เรียนโรงเรียนบ้านม่วง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้   และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 

สังเกต 
ทดสอบ 
ประเมนิ 

 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

 
๙. ผู้เสนอโครงการ      
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายระพีพัฒน์ หาญโสภา) 

คร ูโรงเรียนบ้านวังมน 
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๑๐. การอนุมัติโครงการ 

- อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางบุษราคัม อุตคะวาปี) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมว่ง 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๑,๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๑,๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดบัปฐมวัย  มาตรฐานที ่ ๑,๒,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ ๑,๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรภพ  พุทธลา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศกึษา  ๒๕๖๕ 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 
   โรงเรียนบ้านม่วง  บ้านวังมน  บ้านตาดเสริม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือพัฒนาคนให้มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  โดยใช้คุณธรรมนำความรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล  ตลอดจนมีความพร้อมที่จะรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน จึงได้จัดทำโครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน  
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนให้มีความรู้เชิงทักษะ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข    
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives)  
     ๒.๑ ผลผลิต  (output) 
  ๒.๑.๑ เพ่ือปลูกฝังความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  การปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด ตลอดจนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๒.๑.๒ เพ่ือฝึกให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน
อดทน รู้จักประหยัดอดออม พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  ๒.๑.๓ เพ่ือปลูกฝังนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน ให้มีนิสัยรักการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 
    ๒.๒ ผลลัพธ์  (outcome) 
  ๒.๒.๑ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  ๒.๒.๒ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มี
ความขยันอดทน รู้จักประหยัดอดออม พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี    
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๓.  เป้าหมาย(Goals)    
 ๓.๑   เชิงปริมาณ(Quantity) 
   ๓.๑.๑  ครู นักเรียน ทุกคน และชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัตจิริงและผ่านการเรียนรู้
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
   ๓.๑.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการดำเนินการโครงการ 
  ๓.๒  เชิงคุณภาพ(Quality) 
   ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีความขยัน
อดทน รู้จักประหยัดอดออม พอประมาณ มีเหตุผลและมภีูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  
๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)   
  
ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 

๕ 
๖ 
 
 
 
 

 เสนอโครงการ 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
วางแผนการดำเนินงาน 
-กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
-กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ 
-กิจกรรมเพาะเห็ด 
-กิจกรรมการออมทรัพย์ 
   ๑.รับสมัครสมาชิก 
   ๒. ประชุมสมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการ 
   ๓. ดำเนินการตามแผนงาน 
-กิจกรรมบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 
นิเทศ/ตดิตามผล 
บรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
ตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
ตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
ตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
ตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศกึษา 
ตามปฏิทินนิเทศ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

คณะทำงาน 
ครทุูกคน 
ครูที่ปรึกษา  
นายจักรภพ 
นายจักรภพ 
นายจักรภพ 
น.ส.มณฑกานต์  
 
 
 
น.ส.มณฑกานต์  
นายอภิเดช 
ผอ.รร. 
นายจักรภพ 
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๕.  งบประมาณดำเนินงาน  (Proposed Budget) 
 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ระดับประถมศึกษา จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
                    กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการ ๑๕,๐๐๐     ๑๕,๐๐๐   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐  (หนึ่งหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 

 
 
๖. การติดตามและประเมินผล (Evaluation) 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑.ร้อยละ ๘o ของนักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  การปลูกพืชผัก เพาะเห็ด
ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ร้อยละ ๘o ของนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การดำเนินกิจกรรมการออมทรัพย์ การบันทึก
รายรับ-รายจ่าย 

-สอบถาม 
-สังเกต 

-แบบสอบถาม 
-บันทึกการสังเกต 

 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน นำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคใ์นเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีความขยัน
อดทน รู้จักประหยัดอดออม พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   
 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายจักรภพ  พุทธลา) 

คร ู
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๙. การอนุมัติโครงการ 
        อนุมัติให้ดำเนินการ 
                                                                    
                                        (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
                                      รกัษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 
                                   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ โครงการสร้างเสริมคุณลักษณที่พึงประสง์ของผู้เรียน (มาตรฐานที่ ๑.๒) 
สนองกลยุทธ์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที ่๑,๓,๕ 

โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๑,๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑ 
ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที ่ ๑ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายอภิเดช ธิตะปัน และนางสาวขนิษฐา  พงษ์ศร ี
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทยดัง
ปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง  

ดังนั้น โรงเรียนบ้านม่วง จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งให้เกิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
๒.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
๒.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
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๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  ผลผลิต (Output) 

                      ด้านปริมาณ 
ร้อยละ ๗๐ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามที่กำหนด 
ร้อยละ ๗๐ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
ร้อยละ ๗๐ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ ๗๐ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

                      ด้านคุณภาพ 
     ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ในทุก
กิจกรรมตามที่โครงการกำหนด 

๓.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านม่วง ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
 
๔.  วิธีดำเนินการ 

๔.๑ขั้นเตรียมการ (P) 
๔.๑.๑  ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๔.๑.๒  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
๔.๑.๓  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
๔.๑.๔  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

๔.๒  ขั้นดำเนินการ (D) 
๔.๒.๑ ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
๔.๒.๒ ดำเนินงานตามโครงการฯ 

                           วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยม  
และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

๒) กิจกรรมเขา้ค่ายพุทธบุตร 

๓.) กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรยีน 

                                    ๔.) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

                                    ๕.) กิจกรรมเรียนรู้และทดสอบธรรมศึกษา 

                                    ๖.) กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

                                    ๗.) กิจกรรมออมทรัพย์ในชั้นเรียน 

                                    ๘.) ประกวดสมุดบันทึกความดี 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๗๖ 

 

                           วัตถุประสงค์ข้อที ่๒  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

๓) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 

                           วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน 
ด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

๒) กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

๓) กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่ปฏิบัติตนดี ด้านต่าง ๆ  

       โดยการคัดเลือกของนักเรียนและครู (ระดับห้องเรียน/โรงเรียน) ดังนี้ 
    - ผู้เรียนที่รู้จักการให้เพ่ือส่วนรวมและเพ่ือผู้อืน่ 
                                          - ผู้เรียนที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจ หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่น 
    - ผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพ่ือผู้อื่น 
                           วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เพ่ือให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 ๑) กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์ 
๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

เจ้าของโครงการฯนิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องใหเ้ป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯกำหนด  
๔.๔ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

๔.๔.๑  สรุปประเมินโครงการฯ 
๔.๔.๒  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง 
๕.๒  คณะครูโรงเรียนบ้านม่วง  
๕.๓  นักเรยีนโรงเรียนบ้านม่วง 
๕.๔  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง 
๕.๕  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง 
๕.๖  ประชาชนในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนบ้านม่วง 
๕.๗  พระสงฆ์วัดท่าสอนคอน และ มจร.วิทยาเขตหนองคาย 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
               พฤษภาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖ 
๗.  สถานที ่
               โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
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๘.  งบประมาณในการดำเนนิการ 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
๑.  ศึกษานโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ 
๒.  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ ผ่านมา  
๓.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้  ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
๔.  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 

มี.ค.- เม.ย. 
๒๕๖๕ 

อภิเดช  
และคณะ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
      และมอบหมายภาระงาน 
๒. ดำเนินงานตามโครงการฯ  

2.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.2 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 

2.4 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.5 กิจกรรมเรียนรู้และทดสอบธรรมศึกษา 

2.6 กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

2.7 กิจกรรมออมทรัพย์ในชั้นเรียน 

2.8 ประกวดสมุดบันทกึความดี 

2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 

2.10 กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

2.11 กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณ 

2.12 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์ 

2.13 กิจกรรมกลุ่มสีทำความสะอาด 

2.14 สภานักเรียน 

2.15 สหกรณ์ร้านค้า 

 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ 

- 

- 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 
มี.ค.- เม.ย. 

๒๕๖๕ 
 
 

 
อภิเดช  

และคณะ 
 
 

อภิเดช  
อภิเดช  
อภิเดช  
คณะครู 
อภิเดช  
อภิเดช  

ครูประจำชั้น 
ครูประจำชั้น 

คณะครู 
อภิเดช  
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
๑. สรุปประเมินโครงการฯ 
๒. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร 

 มี.ค.  ๒๕๖๔ 
อภิเดช  
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 
๔๗,๐๐๐ 

 
  

 

 
๙.  การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
    ด้านปริมาณ 
     ร้อยละ ๗๐ ผู้ เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี
เป็นไปตามที่กำหนด 
     ร้อยละ ๗๐ ผู้ เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็ น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
     ร้อยละ ๗๐ ผู้ เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
     ร้อยละ ๗๐ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

 
 
 

สังเกต 
 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

 
 

แบบสอบถาม/ 
แบบสังเกต 

 
 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

ด้านคุณภาพ 
         ผู้เรียนทุกรูปได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ในทุกกิจกรรมตามที่
โครงการกำหนด 

สำรวจ แบบสำรวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                    
   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ประเมิน 
สำรวจ 
สังเกต 

ประเมิน 
แบบสำรวจ 
แบบสังเกต 
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๙. ผู้เสนอโครงการ      
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      

 
          (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายอภิเดช  ธิตะปัน) 
ครชูำนาญการ โรงเรียนบ้านม่วง 

 
 
๑๐. การอนุมัติโครงการ 
- อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางบุษราคัม อุตคะวาปี) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมว่ง 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๒,๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๑,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ และนางสาวจีรภา  อาคม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล (Background of Ration Criteria) 
  โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศ
ไทย โดยไดท้อดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher 
โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย บัดนี้ทั้ง
สองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า ความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่
จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการ
เรียนรู้และจดจำมากท่ีสุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
industrial shots. 
  โรงเรียนบ้านม่วง สมัครเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  โดยเห็นความสำคัญ และความจำเป็นที่จะ
พัฒนานักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์(Objectives) 
 

๒.๑  เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีดา้นการเรียนรู้ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย  
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
 ๒.๓  เพ่ือวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต  
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๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ผลผลิต (Outputs)    

๓.๑.๑ นักเรยีนปฐมวัยทุกคน ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง               
๓.๑.๒ ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม 

  ๓.๑.๓ โรงเรียน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes)   
        ๑. นักเรียนปฐมวัย ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องตามศักยภาพ
ของแตล่ะบคุคล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เรียนอย่างมีความสุข และมีพัฒนาการสูงขึ้น  

     ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมต่อ 
พัฒนาการและความต้องการพิของเด็กแต่ละคน          

     ๓. โรงเรียน มีมาตรฐานในการจัดการ มีความเข้มแข็งในการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
 

๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)   
  

ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

 ขออนุมัติโครงการ 
ศึกษารายละเอียด สำรวจข้อมูล 
แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปกีารศึกษา 
ก.ย.๒๕๖๕/มีค.๒๕๖๖ 

นส.มณฑกานต์ 
คณะทำงาน 
ผอ.รร. 
ครูทุกคน 
นส.มณฑกานต์ 
คณะทำงาน 
นส.มณฑกานต์ 
 

 
๕.  งบประมาณดำเนินงาน  (Proposed Budget) 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ระดับก่อนประถม  จำนวน   ๓,๐๐๐ บาท  
       กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑.คา่วัสดุสื่อ ๕,๐๘๕   ๕,๐๘๕ 

รวม ๕,๐๘๕ (ห้าพันบาทแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
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๖.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
         นักเรียนปฐมวัยทุกคน   
ผลลัพธ์(Outcomes) 
           โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัย   

 
สังเกต 
สอบถาม 
ประเมินผล 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินผล 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับประสบการณ์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพ 
 
๘.  ผู้เสนอโครงการ 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์) 

ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวจีรภา  อาคม) 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
         อนุมัติให้ดำเนินการ 
                                                                                    

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ โรงเรียนประชารัฐ 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๑,๒,๓,๔,๕ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที๑่,๒,๓,๔,๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่๑,๒,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่๑,๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่๑,๒,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา พงษ์ศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล (Background of Ration Criteria) 
   ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา  จึงมีนโยบายจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกัน
ขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างยั่งยืน และทันเวลา โดยเริ่มจากโรงเรียนต้นแบบในทุกตำบล  รวมทั้งสิ้น ๗,๔๒๔ โรงเรียน 
  โรงเรียนบ้านม่วง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของต้นสังกัด
และนโยบายของรัฐบาล  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
 
๒.  วัตถุประสงค์ (Objectives)    

๒.๑ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น ”โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
อย่างมีคุณภาพและบริการชุมชนทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพและการพัฒนาสุขภาพอนามัย 

 ๒.๒ เพ่ือจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  
๒.๓ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 ๒.๔ เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการเรียน การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสู่ระดับนานาชาติ 
 ๒.๕ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
 

๓.  เป้าหมาย (Goals)    
 ๓.๑ เชิงปริมาณ (Quantity) 

 ๓.๑.๑  มีจำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศ ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
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๓.๑.๒ โรงเรียนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนร้อยละ ๘๐ จากสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนา 

 ๓.๑.๓  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศ  
๓.๑.๔  ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย ผ่านการประเมินตามหลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๕  ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเป็นผู้แนะนำและ
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

       ๓.๑.๖ นักเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม จิต   
        สาธารณะ  
  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ (Quality) 

 ๓.๒.๑  โรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพพร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบ 
 ๓.๒.๒  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร่วมพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของโรงเรียน 
 ๓.๒.๓หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพฒันา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม 
 ๓.๒.๔ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
 ๓.๒.๕ ครูมีบทบาทในการอำนวยการเรียนรู้ ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  ๓.๒.๖  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
 
๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ    

๑.๑ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน ๑-๓๐ มิ.ย. ๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑.๒ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร - ครู ๑-๓๐ มิ.ย. ๖๕ น.ส.ขนิษฐา 
๑.๓ผลงานนวัตกรรมในรอบ ๒ปี ๑-๓๐ มิ.ย. ๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑.๔ข้อมูลโครงการพิเศษ ๑-๓๐ มิ.ย. ๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑.๕ข้อมูลพื้นฐาน(บริบททั่วไป) ๑-๓๐ มิ.ย. ๖๕ น.ส.ขนิษฐา 
๑.๖ข้อมูลระบบการประกันคุณภาพ ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ น.ส. อรัญญา 

๑.๗ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ ฝ่ายวิชาการ 
๑.๘ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ น.ส.ขนิษฐา 
๑.๙ข้อมูลระบบ ICT ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ นายระพีพัฒน์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑๐ข้อมูลสื่อการเรียนการสอน ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ น.ส. จีรภา 

๑.๑๑ข้อมูลสภาพความต้องการพัฒนา ๑-๓๐ มิ.ย. ๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑.๑๒ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ๑ ม.ิย.-๑๐ ก.ค.๖๕ น.ส.ขนิษฐา 

๒. จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒.๑แผนพัฒนาอาคารสถานที่ ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒.๒แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ ฝ่ายวิชาการ 

๓. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ น.ส. อรัญญา 
 ๓.๑ พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ๑ มิ.ย.-๑๐ ก.ค.๖๕ น.ส.ขนิษฐา 

๓.๒ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดปีการศึกษา น.ส.ขนิษฐา 
๔ พัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน   
 ๔.๑ ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดปีการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๔.๒ ศึกษาด้วยตนเอง ตลอดปีการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๕. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ๕.๑ จัดทำข้อมูลครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา น.ส.ขนิษฐา  
 ๕.๒ กำหนดแผนพัฒนาครู 
 ๕.๓ พัฒนาครู / นิเทศภายใน  มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๖. พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม จิตสาธารณะ มิ.ย.๖๕ – มี.ค.๖๖  
 ๖.๑ สำรวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียน มิ.ย. ๒๕๖๕ ครูประจำชั้น 
 ๖.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 
 ๖.๓ ประเมินผลผู้เรียน ส.ค.๒๕๖๕/มี.ค.๒๕๖๖ ครูประจำชั้น 
 ๖.๔สรุป รายงาน พัฒนาต่อเนื่อง สิ้นปีการศึกษา ครูประจำชั้น 

 
  
๖.  งบประมาณดำเนินงาน  (Proposed Budget) 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐ (school  partner)                                                                     
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรมตามโครงการ     

รวม ใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 
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๗. การติดตามและประเมินผล (Evaluation) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ผลผลิต  ( Output ) 
๑. จำนวนแฟ้มข้อมูลการบริหารงานโรงเรียน 

 
-ตรวจสอบ/จำนวนนับ 

 
- แบบตรวจสอบ 

๒. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา -ตรวจสอบ/จำนวนนับ - แบบตรวจสอบ 
๓. จำนวนคู่มือประกอบหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ -ตรวจสอบ/จำนวนนับ - แบบตรวจสอบ(Checklist)  
๔. จำนวนชัว่โมงการรับการพัฒนาของผู้บริหาร -ตรวจสอบ/จำนวนนับ - แบบตรวจสอบ(Checklist)  
๕. จำนวนครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย -ตรวจสอบ/จำนวนนับ - แบบตรวจสอบ(Checklist)  
๖. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  -ตรวจสอบ/จำนวนนับ - แบบตรวจสอบ(Checklist) 

 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes ) 
๑. มีข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถเปิดเผยสาธารณะ 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

๒. มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน - สอบถาม - แบบสอบถาม 
๓. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสอดคล้องกบัการพัฒนา
ผู้เรียน 

- ตรวจสอบ - แบบตรวจสอบ 

๔. ผู้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ - สอบถาม - แบบสอบถาม 

๕. กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ - สอบถาม - แบบสอบถาม 

๖. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ - ประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- แบบประเมิน/แบบบันทึก
ผลการประเมิน 

 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
 ๘.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้รับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

๘.๒  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  
 
๙. ผู้เสนอโครงการ 
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                                          (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นางสาวขนิษฐา พงษ์ศรี) 
                                                                ครผููช้่วย 
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๑๐. การอนุมัติโครงการ 
  อนุมัติให้ดำเนินการ 
 
                                          (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางบุษราคัม อุตคะวาปี) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
                                 รกัษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านวังมน 
                               รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ เรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่๑,๒,๓,๔,๕ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑, ๒, ๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑, ๒, ๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๑, ๒, ๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรีภา  อาคม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 

  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษา โดยกำหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แต่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนส่วน
ใหญ่ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและจากที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้วิทย าศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบนี้ว่า STEM Education ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้ ดังนั้น ทางโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวในการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ STEM Education จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEM Education ขึ้นโดย
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการสร้างครูและนักเรียนต้นแบบ STEM Education ในโรงเรียน และเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
 
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives)    
          ๒.๑ เพ่ือฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสห
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education  
          ๒.๒ เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ STEM Education 
โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคลต้นแบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
STEM ของโรงเรียนต่อไป  



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๘๙ 

 

 
๓.  เป้าหมาย(Goals)    
 ๓.๑เชิงปรมิาณ(Quantity) 
   ๓.๑.๑  นักเรียนจำนวน  ๑๕๐  คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
   ๓.๑.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  ๑๐  คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีเป้าหมายมากกว่าร้อย
ละ ๘๐ 
   ๓.๒  เชิงคุณภาพ(Quality)   
  นักเรยีนได้ฝึกประสบการณ์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมแบบ STEM Education โดยมีเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)  

ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

ขออนุมัติโครงการ 
ศึกษารายละเอียด สำรวจข้อมูล 
อบรมครูทุกคน 
แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
กำกับติดตามประเมินผล 
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ก.ย.๒๕๖๕/มี.ค.๒๕๖๖ 
มี.ค.๒๕๖๖ 
 

นส.จีรภา 
นส.จีรภา 
คณะทำงาน 
ผอ.รร. 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
ผอ.รร. 
นส.จีรภา 
 

 
๕.  งบประมาณดำเนินงาน(Proposed Budget) 
 งบประมาณจากเงินอดุหนุนรายหัว ระดับประถม  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท                                                                      
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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๖. การติดตามและประเมินผล(Evaluation) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามรูปแบบ  ประเมินผลการจัดกิจกรรม แบบประเมิน 

 
 
๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั(End-products of Expected outcomes) 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

๒. นักเรียนได้รับการพัฒนา และเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 

        (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวจีรภา  อาคม) 
ครชูำนาญการพิเศษ 

 
๙. การอนุมัติโครงการ 
  อนุมัติให้ดำเนินการ 
 
 
                                          (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางบษุราคัม  อุตคะวาปี) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
                                     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

                         รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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รายละเอียด 
แผนงานโครงการและกิจกรรม 

 

๒. แผนงานบริหารงบประมาณ 
 

 
๑.งาน/โครงการ      พฒันางานการเงิน  บญัชี  
๒.งาน/โครงการ      พฒันางาน พสัด ุและควบคมุภายใน 
๓.งาน/โครงการ      การบริหารค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๙๒ 

 

งาน/โครงการ พัฒนางานการเงิน บัญชี 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๕ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่๒ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที ่ ๒ 
 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 
 โรงเรียนเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามความมุ่งหมาย และตัวชี้วัดที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายในมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา  การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้ระบบงานการจัดการเรียนการสอน  และทุก
ระบบงานภายในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ คือ คุ้มค่า ประหยัด  ทันกำหนดเวลา  และแก้ไขปัญหา 
หรือสนองจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาได้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการของบุคลากรด้านงานการเงิน  บัญชี ให้มีความคล่องตัว สะดวก มี
ประสิทธภิาพ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของราชการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในการบริหารจัดการพอเพียง  
 
๓.  เป้าหมาย(Goals)   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  (Quantity) 
  การจัดทำการเงิน บัญชี  ถูกต้อง โปร่งใส เป็นปัจจบุัน  ตรวจสอบได้  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ(Quality) 
 เบิก – จ่าย งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา   ได้ทันกำหนดระยะเวลาของกิจกรรม  ถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
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๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)  
  

ที ่ รายละเอยีดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ การพัฒนางานการเงิน บัญชี 

๑.ประชุมครู 
๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๓.จัดส่งครูเข้ารับการอบรม 
๔.ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
๕.นิเทศ ติดตามผล 
๖.สรุป รายงาน 

 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
ตามปฏิทินนิเทศ 
เมษายน ๒๕๖๖ 

 
ครูทุกคน 
ผอ.รร. 
จนท.การเงิน 
จนท.การเงิน 
คณะกรรมการ 
นส.ณัชชา 

 
๕.  งบประมาณดำเนินงาน  (Proposed Budget) 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว    จำนวน  ๑๐,๐๐๐   บาท      
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดซื้อวัสดุ ๑๓,๔๕๗   ๑๓,๔๕๗ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๔๕๗ 
(หนึ่งหม่ืนสามพันสี่ร้อยห้าสีบเจ็ดบาทถ้วน) 

 

๖.  การประเมินผล(Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑.  จำนวนรายการงบประมาณ ๑. ติดตามการยื่นเรื่องขอจัดกิจกรรม ๑. รายงานทางการเงิน บัญชี 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันและสอดคล้อง และขอเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ และพัสดุ 
กับระยะเวลาของกิจกรรม ๒. สำรวจ / สอบถาม ๒.  แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ   
สนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรม   

 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 โรงเรียนมีระบบการสนับสนุนด้านงบประมาณ  ที่มีประสิทธิภาพ  ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการภารกิจได้
บรรลุตามเป้าหมาย  และมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 
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๘. ผู้เสนอโครงการ      
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย) 

คร ู
 
 
 
 

๙. การอนุมัติโครงการ 

- อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางบุษราคมั  อุตคะวาปี) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ พัฒนางานพัสดุ และควบคุมภายใน 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๓, ๖ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที่ ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๒ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒ 
⚫ ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที ่ ๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายจักภพ  พุทธลา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 
 โรงเรียนเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามความมุ่งหมาย และตัวชี้วัดที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายในมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา  การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้ระบบงานการจัดการเรียนการสอน  และทุก
ระบบงานภายในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ คือ คุ้มค่า ประหยัด  ทันกำหนดเวลา  และแก้ไขปัญหา 
หรือสนองจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาได้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการของบุคลากรด้านงาน พัสดุและควบคุมภายในให้มีความคล่องตัว สะดวก 
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของราชการและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในการบริหารจัดการพอเพียง  
 
๓.  เป้าหมาย(Goals)   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  (Quantity) 
  ๓.๑.๑  การบริหารงานพัสดุ  ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีเป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 80 
  ๓.๑.๒  การควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
โดยมีเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
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  ๓.๒  เชิงคุณภาพ(Quality) 
           เบิก – จ่าย งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา   ได้ทันกำหนดระยะเวลาของกิจกรรม  
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)  
  

ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ พัฒนางานพัสดุ 

๑.ประชุมครู 
๒.รวบรวมข้อมูล  
๓.ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง 
๔.ลงบัญชีพัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
๕.รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
๖.สรุป รายงาน 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๕ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
ครูทุกคน 
จนท.พัสดุ 
จนท.พัสดุ 
จนท.พัสดุ 
จนท.พัสดุ 
จนท.พัสดุ  

๒ พัฒนางานควบคุมภายใน 
๑.ประชุมครู 
๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน 
๓. จัดส่งครูเขา้รับการอบรม 
๔. ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๘.สรุป รายงาน 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
ครูทุกคน 
ผอ.รร. 
จนท.ตรวจสอบ 
จนท.ตรวจสอบ 
นส.จีรภา 

 
๕.  งบประมาณดำเนินงาน  (Proposed Budget) 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว    จำนวน  ๑๐,๐๐๐   บาท     
  
      กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จดัซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการ ๑๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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๖.  การประเมินผล(Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑.  จำนวนรายการงบประมาณ ๑. ติดตามการยื่นเรื่องขอจัดกิจกรรม ๑. รายงานทางการเงิน บัญชี 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันและสอดคล้อง และขอเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ และพัสดุ 
กับระยะเวลาของกิจกรรม ๒. สำรวจ / สอบถาม ๒.  แบบสำรวจความพึงพอใจ 
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ   
สนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรม   
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 โรงเรียนมรีะบบการสนับสนุนด้านงบประมาณ  พัสดุ  และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  ช่วยให้
โรงเรียนบริหารจัดการภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย  และมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 
 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายจักรภพ  พุทธลา) 

คร ู
 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
  อนุมัติให้ดำเนินการ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสรมิ 
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งาน/โครงการ การบริหารสาธารณูปโภค 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๕ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่ ๒ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒ 
⚫  ระดบัการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ของสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ครู และบุคลากร  ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดภายใต้ระบบการบริหารงบประมาณ  และการบริหารงบประมาณด้านสาธารณูปโภคถือเป็นภารกิจที่สำคัญส่วน
หนึ่งของสถานศึกษาที่จะต้องรบัผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นการประหยัด มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายให้ได้ร้อยละ ๕ ต่อป ี
โรงเรียนบ้านม่วง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึน้ 

 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives)    
๒.๑  ผลผลิต ( Outputs ) 
๑.  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้รับทราบกรอบวงเงนิที่จัดตั้งร่วมกัน 
๒.๒  ผลลัพท์ ( Outcomes ) 
๑.  ครู  นักเรียน  ร่วมกันประหยัดค่าสาธารณูปโภค 
๒.  โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคท่ีเป็นมาตรฐานและมีมาตรการประหยัด 
 
๓.  เป้าหมาย(Goals)   
๓.๑  ด้านปริมาณ(Quantity) 
         -    ครู นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐  ร่วมกันใช้ไฟฟ้า  น้ำประปา อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๓.๒  ด้านคุณภาพ(Quality) 
             -   บุคลากรมีการประหยัดงบประมาณร่วมกัน 
             -   มีแผนการใช้จ่ายเงินที่มีมาตรฐานพร้อมมาตรการประหยัด 
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๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)  
  

ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑.ประชุมครู 
๒.กำหนดนโยบายการประหยัดไฟฟ้า  น้ำประปา 
๓.ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔.นิเทศ ติดตามผล 
๕.สรุป รายงาน 

มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตามปฏิทินนิเทศ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

ครูทุกคน 
ผอ.รร./ครูทุกคน 
 
คณะกรรมการ 
นส.ณัชชา 

 
๕.  งบประมาณดำเนินงาน  (Proposed Budget) 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว   ระดับประถม จำนวน   ๕๒,๑๒๗    บาท   
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ชำระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
     - ค่าน้ำประปา 
     - ค่าไฟฟ้า 
     - ค่าโทรศัพท ์

๕๒,๑๒๗  ๕๒,๑๒๗  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๑๒๗ (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาท
ถ้วน) 

 
๖.  การประเมินผล(Evaluation) 

ตัวบ่งชี้ความสำเรจ็ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้  
ผลผลิต ( Outputs ) 
-  นักเรียน  ผู้ปกครอง รับทราบ 
-  ฐานข้อมูลจากปีที่แล้ว 

 
-  สอบถาม 
-  การสังเกต 

 
-   แบบสังเกต 
-   ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ 

ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
- นักเรียน ครู  รู้จักประหยัด 
-ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 

 
-ดูผลงานการบันทึกข้อมูล 
-ประเมินการทำงานของบุคคลากร 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบประเมิน 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 ครู บุคลากรและนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประหยัดค่าสาธารณูปโภค และมีความรับผิดชอบ
ในการใช้รว่มกัน 
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๘. ผู้เสนอโครงการ 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย) 

คร ู
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
  อนุมัติให้ดำเนินการ 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง  
                                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน  
                                          รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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รายละเอียด 
แผนงานโครงการและกิจกรรม 

 

แผนงานบริหารงานบคุคล 
 

   ๑. งาน/โครงการ      พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
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งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๓ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที่ ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่๒ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่ ๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจีรภา  อาคม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล (Background of Ration Criteria) 
 ในปัจจัยทางการบริหาร ๔ ประการ บุคลากรถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีความสำคัญท่ีสุด นอกจาก
ต้องใช้หรือต้องพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ภารกิจบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงคข์องโรงเรียน และตามมาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๕๔๗ กำหนดให้ผู้บังคบับัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 
๒. วตัถุประสงค์(Objectives) 
 ๒.๑ เพ่ือให้บุคลาการซึ่งได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
๓. เป้าหมาย(Goals)   
 ๒.๑ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถและประพฤติ
ปฏิบัติได้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานสนับสนุนภารกิจหลัก ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องชัดเจน 
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๔.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร 
  ๔.๒ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ๔.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
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  ๔.๔ การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
  ๔.๕ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้าน เน้นองค์รวมและเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
 
๔. วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา  (Activity/operating/period of time) 
  ๔.๑ ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับ การพัฒนา ณ หน่วยจัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงเมษายน ๒๕๖๖ 
  ๔.๓ จัดทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนภายในประเทศ    มกราคม  ๒๕๖๖ 
  ๔.๔ การพูดคุยสัมมนาวิชาการในคราวประชุมประจำเดือน   ทุกเดือน                                  
  ๔.๕ วัดและประเมินผล     มีนาคม  ๒๕๖๖ 
  ๔.๖ รายงาน     เมษายน ๒๕๖๖ 
 
๕.งบประมาณดำเนินการ (Proposed Budget) 
 จากเงินอุดหนุนรายหัว   ระดบัประถมศึกษา จำนวน   ๗๐,๓๗๑    บาท 
      กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
รายการ 

งบประมาณ จำแนกรายจ่าย 
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๗๐,๓๗๑ - ๗๐,๓๗๑ - 
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้ารับการอบรมพัฒนา - - - - 
๒. ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานภายในประเทศ - - - - 

รวมงบประมาณ ๗๐,๓๗๑ บาท 
 
๖. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
    และความสามารถตามสาระสำคัญ 
และ เป้าหมายที่กำหนด 

๑. สังเกต 
๒. สอบถาม 
๓. ทดสอบ 
๔. ตรวจสอบผลงาน 
    ที่มอบหมาย 

๑. แบบบันทึกการสังเกต 
๒. แบบสรุปการสอบถาม 
๓. แบบทดสอบ 
๔. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ๒. จำนวนบุคลากรที่มีคุณลักษณะอันพึง 

    ประสงค์ตามเป้าหมายกำหนด 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  
 
๘. ผู้เสนอโครงการ       
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวจีรภา  อาคม) 
คร ูชำนาญการพิเศษ 

  
 
 ๙. การอนุมัติโครงการ 
        - อนุมัติ   
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางบุษราคัม  อตุคะวาปี) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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รายละเอียด 
แผนงานโครงการและกิจกรรม 

 

 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

 
๑. งาน/โครงการ     โรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 
๒.งาน / โครงการ  บริการปัจจยัพื้นฐานส าหรบันักเรียนยากจน  
๓.งาน / โครงการ           ระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.งาน / โครงการ           เสริมสร้างความร่วมมือในการพฒันาโรงเรียน 
๕.งาน / โครงการ           ปรบัปรงุภมิูทศัน์และพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
๖.งาน / โครงการ     จดับริการอาหารกลางวนั 
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งาน/โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๔,๕ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๓,๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดบัปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 
  พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๕ มาตรา ๖ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 การให้การบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนเป็นโครงการที่สามารถสนองเจตนารมย์แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  อีกทั้งจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เพราะการ
ดูแลรักษาสุขภาพนักเรียนให้แข็งแรง สมบูรณ์  จะช่วยให้พัฒนาการในด้านอื่นๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 ๒.๑  เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 ๒.๒  เพื่อให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
 ๒.๓  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในขณะอยู่โรงเรียน 
๓.  เป้าหมาย(Goals)     
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  (Quantity) 
  ๓.๑.๑  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  ๓.๑.๒  ครูและบุคลากรทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  ๓.๑.๓  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีน้ำหนัก  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๓.๑.๔  ครูและนักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  (Quality) 
     ครู นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์  สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหน้าที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time) 
 ๔.๑  กิจกรรมการออกกำลังกาย 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.แต่งตัง้คณะกรรมการ  ๑-๑๖ ก.ค.

๒๕๖๕ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒.ทุกวันจนัทร์ พุธ และศุกร์ นักเรียนทุกคนจะออกกำลังกายหลังทำ
กิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ  โดยใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที 

ตลอดปีการศึกษา มณฑกานต์ 

๓.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดปีการศึกษา มณฑกานต์ 
๔.ติดตาม ประเมินผล มี.ค.๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  
๔.๒  กิจกรรมการตรวจสุขภาพโดยครูประจำชั้นและผู้นำนักเรียน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ  ๑-๑๖ ก.ค.

๒๕๖๕ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒.ครูประจำชั้นตรวจความสะอาดและความเรียบร้อย 
  -  วันจันทร์  ตรวจผม            -  วันองัคาร  ตรวจฟัน 
  -  วันพุธ  ตรวจเล็บ               -  วันพฤหัสบดี  ตรวจร่างกาย 
  -  วันศุกร์  ตรวจเสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 

๓.ผู้นำนักเรียนตรวจการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุก
วัน 

ตลอดปีการศึกษา ผู้นำนักเรียน 

๔.จัดทำเอกสารการตรวจความสะอาดและแปรงฟัน ตลอดปีการศึกษา ครูอนามัย 
 
 ๔.๓  กิจกรรมการสำรวจภาวะโภชนาการนักเรียน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.แตง่ตั้งคณะกรรมการ  ๑-๑๖ ก.ค.

๒๕๖๕ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒.ครูประจำชั้นสำรวจภาวะโภชนาการโดยเทียบน้ำหนัก  ส่วนสูง 
และอายุโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
แล้วสรุปส่งครูอนามัยเพ่ือรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป 

- ก.ค. ๒๕๖๕ 
- ก.พ.๒๕๖๖ 

ครูประจำชั้น 
ครูอนามัย 
 

๓.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับทุกชั้นเรียนและการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ 

ตลอดปีการศึกษา ครูอนามัย 
ครูอาหารกลางวัน 

๔.ติดตาม ประเมินผล มี.ค.๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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๔.๔  กิจกรรมการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจร่างกาย  ตรวจสอบสายตาและการได้
ยินของนักเรียน 

ปีละ๑ ครั้ง เจ้าหน้าที่ 

๒.จัดเตรียมบัตรสุขภาพของนักเรียนทุกคน ตลอดปีการศึกษา ครูอนามัย 
๓.ติดตาม ประเมินผล มี.ค.๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงเรียน 
 
๔.๕  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
และจัดทำแฟ้มจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 

ตลอดปีการศึกษา ครูประจำชั้น 

๒.ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนทำการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนทุกคน 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  

ภาคเรียนละ๑
ครั้ง 

ครูประจำชั้น 

๓.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๔.ติดตาม ประเมินผล มี.ค.๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงเรียน 
  
๔.๖  กิจกรรมการสำรวจ ดูแล และป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๕ ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้มอย่างเป็นระเบียบ ตลอดปีการศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ 
๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด โดยทำการสอนในชั้นเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  จัดทำป้ายนิเทศ  การเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้  การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การร่วมมือ
กับชุมชน  สำรวจ  ดูแล  สถานการณ์การใช้สารเสพติด และรายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการทำงาน 

๔.ติดตาม ประเมินผล รายงาน มี.ค.๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงเรียน 
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 ๔.๗  กิจกรรมการดูแลนักเรยีนไม่ให้ถูกล่อลวง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๕ ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้มอย่างเป็นระเบียบ ตลอดปีการศึกษา มณฑกานต์ 
๓.วางมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนถูกล่อลวงและล่วงละเมิด
ทางเพศ  พร้อมทัง้ให้ความรู้ในการระมัดระวังตัวในการใช้
ชีวิตประจำวัน 

ตลอดปีการศึกษา มณฑกานต์ 

๔.จัดทำป้ายนิเทศเพ่ือให้ความรู้และข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือได้ศึกษา
เป็นกรณีตัวอย่าง 

ตลอดปีการศึกษา มณฑกานต์ 

๕.ติดตาม ประเมนิผล มี.ค.๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงเรียน 
 
๔.๘  กิจกรรมการให้บริการห้องพยาบาล  งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๕ ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.จัดทำเอกสารที่เกีย่วข้องพร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้มอย่างเป็นระเบียบ ตลอดปีการศึกษา มณฑกานต์ 
๓.จัดเตรียมเวชภัณฑ์  วัสดุ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อม ตลอดปีการศึกษา มณฑกานต์ 
๔.ให้บริการนักเรียนหรือชุมชนที่มีการเจ็บป่วยขณะอยู่ที่โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา มณฑกานต์ 
๕.ติดตาม ประเมินผล มี.ค.๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงเรียน 
๔.๙  กิจกรรมการให้บริการห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๕ ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ก.ค.๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๓.นักเรียน ครูหรือชุมชน มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

ตลอดปีการศึกษา ครูอนามัย 

๔.ดูแลรักษาให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ตลอดปีการศึกษา ครูเวรประจำวัน 
๕.ติดตาม ประเมินผล มี.ค.๒๕๖๖ นายจักรภพ 
๔.๑๐ กิจกรรม ฟ.ฟันสวย ย้ิมใส  งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๕ ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ก.ค.๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๓.นักเรียน ครู แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ตลอดปีการศึกษา ครู 
๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสุขภาพของฟัน ตลอดปีการศึกษา ครู  
๕.ติดตาม ประเมินผล มี.ค.๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงเรียน 
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๔.๑๑ กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.๒๕๖๕ ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.สรรหาผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ก.ค.๒๕๖๕ มณฑกานต์ 
๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ส.ค.๒๕๖๕ มณฑกานต์ 
๔.จัดอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ก.ย.๒๕๖๕ มณฑกานต์ 
๕.ติดตาม ประเมินผล มี.ค.๒๕๖๖ ผู้บริหารโรงเรียน 
๔.๑๒   กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต  งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  ก.ค.๒๕๖๕ นายจกัรภพ 
๒ ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวขอ้ง ก.ค.๒๕๖๕ ครูที่ปรึกษา 
๓ จัดทำทะเบียนรายชื่อเด็กที่เข้ารับการฝึกสอนว่ายน้ำ ก.ย.๒๕๖๕ ครูที่ปรึกษา 
๔ ดำเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตลอดปีการศึกษา ครูที่ปรึกษา 
๕ สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม มี.ค.๒๕๖๖ นายจักรภพ 
๔.๑๓ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมคร ู กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ครูทุกคน 

๒.รวบรวมข้อมูลด้านนักเรียนรายบุคคล กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ครูที่ปรึกษา  

๓.ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา ครปูระจำชั้น 

๔.ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน ตามปฏิทิน นายจักรภพ 

๕.นิเทศ ติดตามผล ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
นิเทศ 

คณะกรรมการ 
 

๖.สรุป รายงาน มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรภพ 

 ๔,๑๔ กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด  
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕  นายจักรภพ 
๒.แต่งตั้งคณะทำงาน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ นายจักรภพ 
๓.กำหนดแผนการแข่งขัน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ นายจักรภพ 
๔.รับสมัครนักกีฬาและทีมกีฬา กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ 
๕.จัดการแข่งขัน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ 
๖.สรุปรายงานและประเมินผล กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ นายจักรภพ 
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๕.  งบประมาณดำเนินการ(Proposed Budget) 
 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวระดับประถมศึกษา จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท    
 

    กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ จำแนกรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
จัดซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม ๒๓,๐๐๐   ๒๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐บาท 
 
๖.  การประเมินผล(evaluation) 
 ๗.๑  ก่อนดำเนินการ  ๑-๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๖๕ 
 ๗.๒  ระหว่างดำเนินการ  ๒๐-๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 ๗.๓  สิ้นสุดโครงการ  ๒๕-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ๑.นักเรียนมีสุขนิสัยในการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 

- สังเกต - บันทึกการสังเกต 

๒.นักเรียนทุกคนมนีิสัยรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ - สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- บันทึกการสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

๓.นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ รักความสะอาด - สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- บันทึกการสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

๔.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน - สังเกต 
- ชั่งนน./วัดสว่นสูง 

- บันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึก 

๕.นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพจาก จนท. - ตรวจสุขภาพ - แบบบันทึก 
๖.นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน - ทดสอบ - แบบบันทึกการทดสอบ 
๗.นักเรียนปลอดยาเสพติด - สังเกต 

- สัมภาษณ์ 
- บันทึกการสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

๘.นักเรียนมีความสุข - สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- บันทึกการสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั(End-products of Expected outcomes) 
 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
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๘. ผู้เสนอโครงการ 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์) 

ครู ชำนาญการพิเศษ 
๙. การอนุมัติโครงการ 
         อนุมัติให้ดำเนินการ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคมั  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รกัษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ บริการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนขาดแคลน 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่๒,๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที๑่,๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 

⚫ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ ๑,๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 
⚫  สมศ. ด้านที่  ๑,๓,๖,๗ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณชัชา  ปัสสาสัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

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

๑.  หลักการและเหตุผล        (Background of Ration Criteria) 
 การสนับสนุนให้เด็กไทยและเด็กท่ีอยู่ในประเทศไทย ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับให้ได้ครบทุกคนและคง
สภาพอยู่เรียนได้จนจบหลักสูตร ไม่สามารถดำเนินการบังคับใช้โดยกฎหมายทางการศึกษาได้ฝ่ายเดียวการช่วยเหลือ
ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการมาเรียนและมีอุปกรณ์ใช้เรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียน
ทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนขาดแคลน ต้องได้รับโอกาสที่ขยายโอกาสทั้งกิจกรรมและ
บริการรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมและต่อเนื่องตรงความต้องการ 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 ๒.๑ เพ่ือจัดหาและให้บริการเกีย่วกับ (๑) อาหารกลางวัน (๒) ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย และ (๓) 
พาหนะในการเดินทางมาเรียนและกลับบ้านทุกวัน แก่นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานยากจนขาดแคลนทุกคน 
๓.  เป้าหมาย(Goals)   
 ๓.๑ นักเรยีนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลน ที่มีข้อมูลในระบบการจัดสรร และนักเรียนที่ครอบครัวมี
ฐานะยากจนขาดแคลน    ได้รับการช่วยเหลือตามกรอบรายการของสภาพความขาดแคลนเป็นรายบุคคล 
๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา(Activity/operating/period of time) 
 ๑.  ตรวจสอบรายการและจำนวนงบประมาณ   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๒.  สำรวจและจัดทำบัญชีจัดสรรตามความจำเป็นเหมาะสม  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือจ่ายเงินสดค่าอาหาร พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
      กลางวันและค่าพาหนะเดินทางมาโรงเรียน   ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 ๔.  จัดซื้อเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย    พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๕.  ลงบัญชีพัสดุ เบิก – จ่ายแก่นักเรียนเป้าหมาย            พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๖.  ติดตามประเมินผลและรายงานการจัดหาและการใช้  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
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๕.  งบประมาณดำเนินการ(Proposed Budget) 
 จาก  ค่าอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕- ๒๕๖๖ จัดตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร  
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
จำแนกรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จ่ายเงินสดให้แก่นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับการจัดสรร 
ตามงบ
จัดสรร     

 ตามงบ
จัดสรร     

 

รวมงบประมาณ ตามงบได้รับการจัดสรร     
 
๖.การประเมินผล(Evaluation) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. จำนวนนักเรียนที่มีชื่อในระบบ 
    ฐานข้อมูลการจัดสรรและยังมี   
    ความจำเป็นต้องรับการช่วยเหลืออยู่ 
ไดร้ับการช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผู้ปกครอง/นักเรียนมีความ 
    พึงพอใจในระดับดี ไม่น้อยกว่า 
    รอ้ยละ ๘๐ 

๑.  ตรวจรายการจัดสรร 
 
 
 
 
๒.  สำรวจความพึงพอใจ 

๑.  บัญชีจัดสรร 
๒.  รายการรับ – จ่ายเงิน 
 
 
 
๓.   แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจการ
ช่วยเหลือ บริการของโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือที่ดีทุกด้านจากชุมชน 
 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
      (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ                     
      นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย)                                                   
                    คร ู                                  
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๙. การอนุมัติโครงการ 
  อนุมัติให้ดำเนินการ 
 
                                           (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง  
                                        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน  
                                    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่๑,๒,๔,๕ 

โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๑,๓,๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่ ๑,๒ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑,๒ 
ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๑,๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายระพีพัฒน์  หาญโสภา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๒ : ๕) กำหนดในความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาที่ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา ๑๖) เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์โรงเรียนจึงแบ่งโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปถือว่าเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดแนวนโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มี
กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานงานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียน 
เช่น ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และนอกโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงวิธีการกิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่ง
ต่อนักเรียนอย่างมีคุณภาพอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในโรงเรียนทุกโรงเรียนโดย
การดำเนินงานจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูมี
ส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดสังเกตพฤติกรรมของนั กเรียนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือรู้การ
เปลี่ยนแปลงและสามารถหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ทันการณ์ เนื่องจากทุก
ปัญหาล้วนมีสาเหตุและไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่เป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่มีผลเชิงลบต่อพฤติกรรม ทั้งด้าน
ความคิด ความรู้สึก การกระทำ ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น ปัญหาก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นยากแก่การแก้ไข
ในที่สุด 
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  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ ๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ๒) การคัด
กรองนักเรียน ๓) การส่งเสริมนักเรียน ๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ ๕) การส่งต่อ ซึ่งทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
ดังกล่าว ได้กำหนดกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการเตรียมการและวางแผน 
๒) ด้านการดำเนินงานและติดตาม ๓) ด้านการประเมินผล และ ๔) ด้านรายงานผล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด เพ่ือการตรวจสอบการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรมสุขภาพจิตที่จะส่งผลให้นักเรียนมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ ด้านจิตใจคุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตที่สงบสุข ให้สมกับคำว่า “เก่ง ดี และมีความสุข” โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรอง
นักเรียน ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน   
 
๓.  ลักษณะกิจกรรม   
  ๑) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การศึกษาและเก็บข้อมูล ด้านความสามารถ 
ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ด้านสารเสพติด ด้านความปลอดภัย ด้านพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์  พหุปัญญา 
ทักษะชีวิต โรคซึมเศร้า ความเครียด  
  ๒) ด้านการคัดกรองนักเรียน จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหา  
 ๓) ด้านการส่งเสริม และพัฒนานักเรียน  เช่น กิจกรรมโฮมรูม  
  ๔) ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน เช่น การส่งเสริม การมอบทุนการศึกษา  
  ๕) ด้านการส่งต่อนักเรียน การส่งนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 

๕.๑ การส่งต่อภายใน เช่น ครูนักจติวิทยา ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิชาหรืองานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น  

๕.๒ การส่งต่อภายนอก การส่งนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกรณีท่ีเกินความสามารถของโรงเรียน  

๔. เป้าหมายผลผลิต 
 ๔.๑  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๗.๑.๑ นักเรียน ได้รับการพฒันาความถนัด ความสามารถพิเศษเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ ๗๐ 
 ๔.๒  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๗.๒.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ    ร้อยละ ๑๐๐ 

๗.๒.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ    ร้อยละ ๘๐ 
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 ๔.๓  เป้าหมายเชิงเวลา 
  พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 
๕.  งบประมาณ 
 ๕.๑ งบประมาณแผ่นดิน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่
งาน/กิจกรรม 

คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ลักษณะการใช้งบประมาณ  
 

รวม 
ค่าจัดการเรยีนการสอน 

(เงินอุดหนุนรายหัว) 
เงินรายได้

สถาน 
ศึกษา 

เงิน
บำรุง  
กศ. 

 

ตอบ
แทน ใช้สอย วัสด ุ

๑. ค่าวัสดุ อุปกรณ ์   ๗,๐๐๐    

 รวม      ๗,๐๐๐ 
*รายการจ่ายถัวเฉลี่ย 
๖. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
ที ่ กระบวนการ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

๑. ขั้นวางแผนดำเนินโครงการ (P) 

 -จัดทำโครงการเสนอขออนุมัต ิ
เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๕ 

 
 -แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกจิกรรมต่างๆ  
 -จัดทำคู่มือปฏิบตัิการโครงการ  

๒.ขัน้ดำเนินงานตามแผน (D) 

 -ประชุมช้ีแจง ทำความเข้าใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน 
พ.ค. ๒๕๖๕ 

 

 -จัดหาทรัพยากร  

 -ประสานงาน ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือ  

๓. ขัน้ตรวจสอบ/ประเมินผล/สรุปโครงการ (C) 

 -จดัทำเครื่องมือแบบประเมินโครงการ 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 -ตดิตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  

 -จดัทำรายงานผลการดำเนินโครงการ  

๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการ (A) 

 -นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

มี.ค. ๒๕๖๖ 

 

 -ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

 

 -แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนนิงาน
โครงการ 
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๗. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 ๑๐.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (ผลผลิต Output) 
  ๑๐.๑.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ   ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๐.๑.๒ ระดับความพึงพอใจของ     ร้อยละ ๘๐ 

๑๐.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์ Outcome) 
  ๑๐.๒.๑ โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  ร้อยละ ๑๐๐ 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบ้านม่วงมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามขั้นตอน ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการ
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน   
 
๙. ผู้เสนอโครงการ      
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายระพีพัฒน์ หาญโสภา) 

คร ูโรงเรียนบ้านวังมน 
 
๑๐. การอนุมัติโครงการ 
- อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางบุษราคัม อุตคะวาปี) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่ ๒ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ ๒ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที ่ ๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศกึษา  ๒๕๖๕ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล  (Background of Ration Criteria) 
   แนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ “มาตรา  ๓๙    ให้กระทรวงกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ    การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  
ไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง”  เพ่ือให้บทบัญญัติตามกฎหมายได้เกิดผล
การปฏิบัติจริง  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานประจำและพัฒนางานตามแนวทางที่กำหนด  โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์และการร่วมกิจกรรมอันสำคัญกับชุมชน   ซึ่งโรงเรียนโดยผู้บริหาร  ครูและบุคลากรต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน   เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน อีกทั้ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ ๒๕๔๕     โรงเรียนต้องมี
ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  ได้รับการประเมินผลและ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 
 
๒.  วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 ๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกรูปแบบ 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมคิดวางแผน ร่วมดำเนินงาน  ร่วมรับผิดชอบ  
กำกับ ติดตามให้การสนับสนุนสำหรับกิจกรรมของโรงเรียน และผู้เกีย่วข้องอ่ืนพึงพอใจ 
 ๓ โรงเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรมพัฒนาซึ่งกันและกัน 
 
๓.  เป้าหมาย  (Goals)   

๓.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)     
   ๓.๑.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    ๓.๑.๒ เพ่ือร่วมกิจกรรมพัฒนาของโรงเรียนและชุมชน 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๒๑ 

 

๓.๒   ด้านผลลัพธ์ (  Outcomes)     
    ๓.๒.๑โรงเรียนดำเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก                                          

        ๓.๒.๒  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา  (Activity/operating/period of time) 
          

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดทำโครงการ ต.ค. ๒๕๖๕ นส.มณฑกานต์ 
๒ ประชุมชี้แจงโครงการ พ.ค.๒๕๖๔ นส.มณฑกานต์ 
๓ อนุมัติโครงการ พ.ค.๒๕๖๔ ผอ.รร. 
๔ ดำเนินงานตามโครงการ 

-  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.กจิกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 
๓.กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
๔.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  คณะทำงาน  

๕ นิเทศ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ผอ.รร. 
๖ สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล มีนาคม  ๒๕๖๕ นส.มณฑกานต์ 

 
 
๕.  งบประมาณดำเนินการ   (Proposed Budget) 
 เงินอุดหนุนคา่ใช้จ่ายรายหัวประถมศึกษา  จำนวน ๓,๐๐๐   บาท       
 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ จำแนกรายจ่าย 

ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐(สามพันบาทถ้วน) 
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๖.  การประเมนิผล  (Evaluation) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผลผลิต(Output) 
    -  เอกสารประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 
   -   มีคณะทำงานของโรงเรียน 

-  สังเกต 
-  ตรวจงาน 
-  ตรวจสอบ 
-  สัมภาษณ์ 

-  แบบบันทึกการนิเทศภายใน 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
-โรงเรียนดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก 
- ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

-  ตรวจสอบ 
-  ตรวจงาน 
-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 

-  แบบบันทึกการตรวจสอบ 
  -การตรวจงาน 

 
๗.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
 โรงเรียนจัดการศึกษาได้เป็นที่ยอมรับของชุมชนชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือ 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
                                      (ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ      
                                                (นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์)                        
                                                         คร ูชำนาญการพิเศษ  
 ๙. การอนุมัติโครงการ 
         อนุมัติใหด้ำเนินการ 
 
                                          (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

       รกัษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๒๓ 

 

งาน/โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๔,๕ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๑,๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๒ 

⚫ ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมลิขิต  นามไว 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.  ๒๕๔๕  มุ่งเน้นให้สถานศึกษา 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดทำและปรับปรุงสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะช่วย
ให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้แล้วอิทธิพลของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมยังมีส่วน
หล่อหลอมทัศนคติ  พฤติกรรม  สติปัญญา  ความจงรักภักดี ความภาคภูมิใจต่อสถาบัน  ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ  เป็นที่เชิดหน้าชูตาของผู้เรียน  และเป็นศูนย์รวมทางวิชาการของการจัดกิจกรรมเพ่ือนักเรียนและชุมชน 
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานที่ราชการและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ให้มีสภาพทีใ่ช้งานได้ดี 
 
๓.  เป้าหมาย(Goals)     

 ๓.๑ เชงิปริมาณ(Quantity) 
           ครู  นักเรียน  ร้อยละ  ๑๐๐  มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ(Quality) 
       โรงเรียนบ้านม่วง  มีสภาพบรรยากาศท่ีสวยงาม  เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ราชการ และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๒๔ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)   
  

ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

- ออกแบบ/จัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน 

- จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ 

- ดำเนินการปรับปรุง 

- การบำรุงรักษา 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

นายจักรภพ 
คณะครู 

๒ กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

- สำรวจ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

- ขออนุมัติดำเนินการ 

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

- ประเมินผล  รายงาน 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศกึษา 
มีนาคม  ๒๕๖๖ 

นายจักรภพ 
  

 
 
๕.  งบประมาณดำเนินการ(Proposed Budget) 
 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๖๐,๘๓o   บาท    
  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ จำแนกรายจ่าย 
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จดัซื้อ/จ้าง  งานปรับปรุงอาคารสถานที่ ๖๐,๘๓o      ๖๐,๘๓o    
รวมงบประมาณทั้งส้ิน ๖๐,๘๓o   (หกหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

 

 

 

๖.  การประเมินผล(evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศที่

สวยงาม เหมาะสม  
- สังเกต 

- สอบถาม 

- บันทึกการสังเกต 

- แบบสอบถาม 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมกบัการเป็นสถานที่ราชการ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๒๕ 

 

 
๘. ผู้เสนอโครงการ         
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายคมลิขิต  นามไว) 

ครชูำนาญการ 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
         อนุมัติให้ดำเนินการ 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ จัดบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที ่ ๑,๒,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนษิฐา  พงษ์ศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 
๑.  หลักการและเหตุผล     (Background of Ration Criteria) 
 อาหารเป็นปัจจัย ๔  ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพื่อการมีชีวิตอยู่ การป้องกันโรคภัย การเจริญเติบโต
การปฏิบัติงานและกระทำกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงวัยเด็กและเยาวชน  ที่กำลังเจริญเติบโต 
และเรียนรู้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต การประกอบอาหารที่มีสารอาหาร ครบทุกหมู่และมีวิธีการ
ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ได้รับประทานทุกวันจึงมีความจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ 
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกคน ทุกวันทำการที่เปิดทำการเรียนการสอน 
 
๓.  เป้าหมาย(Goals)    
 ๑.  จัดบริการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะทางโภชนาการแก่นักเรียนทุกคน  
 ๒.  นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงร้อย 
ละ ๙๐ 
 ๓.  นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เหมาะสม ร้อยละ ๘๐ 
 ๔.  นักเรียนร่วมกิจกรรมการจัดบริการอาหารและจัดภาชนะการรับประทานอาหาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๗๕ 
และมีความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจเวรประจำวันได้ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
 

๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา(Activity/operating/period of time) 
 ๑.  ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ก.พ. ๒๕๖๕ 
 ๒.  ติดต่อและจัดทำสัญญาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารวันที่  ๑๐  .เดือน  พ.ค.  ๒๕๖๕ 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๒๗ 

 

 ๓.  จัดแต่งตั้งนักเรียนเป็นเวรประจำวัน มีหน้าที่ร่วมการจัดบริการอาหารและจัดเก็บภาชนะที่ใช้ในการ 
รับประทานอาหาร อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการดำเนินงานและมารยาทการรับประทานอาหาร พ.ค.๒๕๖๕ 
 ๔.  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๕  - ๓๐  เมษายน 
๒๕๖๖ 
 ๕.  เสนอแต่งตั้งครูเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงินสดค่าอาหารกลางวันจากยอดจัดทำอาหารประจำวันแก่นักเรียนที่ต้อง
ไปปฏิบัติกิจกรรมนอกโรงเรียน  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๕  - ๓๐  เมษายน ๒๕๖๖ 
 ๖.  ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้ง  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๕  - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
๕.  งบประมาณดำเนินการแผนงานบริหารทั่วไป  (Proposed Budget) 
 จาก  เงินค่าอาหารกลางวัน       ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕๕,๒๐๐ บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบ    

ประมาณ  
จำแนกรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
จัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ๖๕๕,๒๐๐   ๖๕๕,๒๐๐ 

รวมงบประมาณ 
๖๕๕,๒๐๐  

(หกแสนห้าหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
๖.การประเมินผล(Evaluation) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. จำนวนนักเรียนที่ได้รับประทาน    
อาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ   
๒. จำนวนนักเรียนที่มนี้ำหนัก
ส่วนสูง   ตามเกณฑ์กรมอนามัยและ
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
๓. จำนวนนักเรียนที่มีมารยาทใน
การรับประทานอาหารและ
รับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑.  ตรวจสถิติการมาเรียน 
๒.  ตรวจรายการและวิธีการ 
     ปรุงอาหาร 
๓.  ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
๔.  สังเกตการณ์แสดงออกถึงมารยาท 
     การรบัประทานอาหารที่ถูกต้อง 
๕.  สังเกตการปฏิบัติหน้าที่เวร 
     ประจำวัน  

๑.  สถิติการมาเรียน 
๒.  แบบตรวจคุณภาพอาหาร 
๓.  แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูง 
๔.  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
๕.  แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ 
     เวรประจำวัน 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 นักเรียนมีความพร้อมในการเล่าเรียน ผลการเรียนดีขึ้น มีมารยาทและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง 
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๘. ผู้เสนอโครงการ 
   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

       (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวขนิษฐา  พงษ์ศรี)                                                    
                                                               ครผูู้ชว่ย   
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
  อนุมัติให้ดำเนินการ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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แผนงานตามนโยบายจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน(เรียนฟรี) 
 

 
งาน / โครงการ  ค่ายส่งเสริมทกัษะวิชาการ 
งาน / โครงการ  จดับริการหนังสือเรียนและแบบฝึกหดั 
งาน / โครงการ  จดับริการสารสนเทศและ  ICT 
งาน / โครงการ  จดับริการเงินค่าอปุกรณ์การเรียน 
งาน / โครงการ  จดับริการเงินค่าเครือ่งแบบนักเรียน 
งาน / โครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
งาน / โครงการ  ทศันศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๓๐ 

 

งาน/โครงการ ค่ายส่งเสริมทักษะวิชาการ 
สนองกลยทุธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๒,๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๑,๒,๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่ ๑,๒,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ ๑,๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๑,๒,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบา้นม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล ( Background of Rational Criteria ) 
 การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและลงสู่เบื้องลึกแห่งการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ขึ้นอยู่
กับทักษะความชำนาญของครูมืออาชีพ ที่พัฒนารูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้ง  การฝึกทักษะ
และกระบวนการในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน  หนึ่งในสิ่งสำคัญที่
เยาวชนซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ที่ควรได้รับการส่งเสริมคือการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบของค่ายวิชาการ  เนื่องจากเป็น
กิจกรรมเสริมทักษะ และทบทวนความรู้หลังจากท่ีทำการศึกษาในห้องเรียนปกติ นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เปน็วิทยาการสมัยใหมไ่ด้ 
 อนึ่งการจัดค่ายวิชาการ  นอกจากเยาวชนจะได้รับข้อมูลและโอกาสดังกล่าวแล้ว  ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียน ได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง  เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม  ฝึกฝนตนเองให้มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อ
เวลา  ตลอดจนได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน  จะ
สามารถพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 ๒.๒ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา รวมทัง้เพ่ิมพูนความรู้ จาก
การศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะในกระบวนการกลุ่ม 
 
๓.  เป้าหมาย (Goals) 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  (Quantity) 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการทุกคน 
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 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  (Quality) 
 นักเรียนทุกคนใช้กระบวนการเรียนรู้และนำเสนอความคิดแปลกๆใหม่ๆด้วยตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียน 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
๔.  วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
  ๔.๑  ประชุมจัดทำโครงการ  
  ๔.๒  ทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
  ๔.๓  ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการ 
  ๔.๔  ดำเนินการค่ายวิชาการ 
  ๔.๕  สรุปรายงาน 
 
๕   กิจกรรม ระยะเวลา  แผนติดตามกำกับ  (Activity/operating/period of time) 
 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ๑.ประชุมจัดทำโครงการ 
กิจกรรมที๑่ ค่ายวิชาการแสนสนุก 
๑. จัดเตรียมสถานที่ 
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
๓. เตรียมวิทยากร 
๔. เข้าค่ายวิชาการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
ต.ค. ๒๕๖๕ 
ต.ค. ๒๕๖๕ 
ต.ค. ๒๕๖๕ 
ต.ค. ๒๕๖๕ 

 คณะทำงาน 
 
คณะทำงาน 
นส.อรัญญา 
นส.อรัญญา 
คณะทำงาน 

 
๖.  งบประมาณ   (Proposed Budget) 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน(เรียนฟรี)   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                                                                                            จำนวน   ๓๐,๐๐๐    บาท    
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม งบประมาณ งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 กิจกรรมที ่๑  ค่ายวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ 
๑.   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสดุ  
                                                         

 
๒,๐๐๐ 

๒๘,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

  
๒,๐๐๐ 

๒๘,๐๐๐ 
  

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐( สามหม่ืนบาทถ้วน) 
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กิจกรรม งบประมาณ งป. จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่ายวิชาการ (ค่ายกลุ่มสาระภาษาไทย) 
๑.   ค่าจดัเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสด ุ
 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

ค่ายวิชาการ (ค่ายกลุ่มสาระคณิตศาสตร์) 
๑.   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสดุ  
 

 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

ค่ายวิชาการ (ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๑.   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสดุ  

 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

ค่ายวิชาการ (ค่ายกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
๑.   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสดุ  
 

 
 

๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

 
 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

ค่ายวิชาการ (ค่ายกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 
๑.   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสดุ  
 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

ค่ายวิชาการ (ค่ายกลุ่มสาระศิลปะ) 
๑.   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสดุ  
 

 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

ค่ายวิชาการ (ค่ายกลุ่มสาระการงานอาชีพ) 
๑.   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสดุ  
 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

ค่ายวิชาการ (ค่ายกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ) 
๑.   ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
๒.   ค่าวัสดุ  

 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๕๐๐ 

๓,๕๐๐ 
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๗.  การประเมนิผล  (Evaluation) 
   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 -นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้นตาม
ศักยภาพ 
-นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขใน
การเข้าร่วมกจิกรรม 

- สังเกต 
-ทดสอบ 
-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
  
-บันทึกการสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
 ๘.๑ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๘.๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๘.๓ ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอ่ืนๆได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 
 
 
๙. ผู้เสนอโครงการ 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ) 

ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

 
๑๐. การอนุมัติโครงการ 
         อนุมัติให้ดำเนินการ 
 
                                              (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
                                      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 
                                      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ จัดบริการหนังสือยืมเรียนและแบบฝึกหัด 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๑,๒,๔,๕ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่๑,๓,๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่๑,๒,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มาตรฐานที่๑,๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่๑,๒,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรภพ  พุทธลา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 
 

๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 
 

 การจัดการเรียนการสอนนอกจากครูผู้สอนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้จัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
กล่าวคือ เป็นผู้วางแผนที่จดัลำดับขั้นตอนให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคนให้เข้าใจง่าย
ที่สุด  น่าสนใจและสนุกที่สุด  มีบรรยากาศที่น่าเรียนที่สุดและมีเครื่องมือหรือสื่อที่ดี  มีประสิทธิภาพช่วยในการสอน 
 สื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพนี้  ส่วนใหญ่และสำคัญยิ่ง  หมายถึง  หนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด  ฉะนั้นเป็นความจำเป็นของผู้ปกครองที่จะจัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้แก่บุตรหลานของตนเอง  
การจดัหานี้เป็นภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรืออาจเป็นส่วนใหญ่ของรายได้เกือบทั้งหมดของผู้ปกครองบางกลุ่ม  โครงการ
เรียนฟรี  ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพท่ีโรงเรียนได้รับงบประมาณ  เพื่อการจัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดนี้  จึงเป็นการ
สนับสนุนการลดภาระผู้ปกครองทางตรง 
 

๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 ๑.  เพ่ือลดภาระรายจ่ายแก่ผู้ปกครองนักเรียน 
 ๒.  เพ่ือจัดหาหนังสือเรียนสำหรับการยืมเรียนและแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนทุกคน  หรือทุกกลุ่มกิจกรรมได้ใช้
ประกอบการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย(Goals)   
 นักเรียนทุกคนมีหนังสือยืมเรียนและแบบฝึกหัดใช้ประกอบการเรียนรู้และใช้เสริมประสบการณ์ครบทุกคนใน
บางกลุ่ม/สาระการเรียนรู้  ครบทุกกลุ่มกิจกรรมในบางกลุ่ม/สาระการเรียนรู้  มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา
และใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๓๕ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ  กิจกรรมและระยะเวลา(activity/operating/period of time) 
 ๑.  ตรวจสอบรายการและจำนวนงบประมาณ     มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๒.  ประชุมชี้แจงคณะครู        มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๓.  มอบหมายให้ครูสำรวจและจัดทำรายการต้องการ    มีนาคม  ๒๕๖๕ 
               หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายชั้น/ห้องเรียน 
 ๔.  เสนอรายการและจำนวนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด              มีนาคม  ๒๕๖๕ 
               ให้คณะกรรมการภาคี  ๔ฝ่าย  คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
 ๕.  แจ้งครูพัสดุดำเนินการจัดซื้อ/ตรวจรับ              เมษายน  ๒๕๖๕ 
 ๖.  ลงบัญชี  พ.๑๘และประทับตราหนังสือ              พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๗.  ครูประจำชั้น/ประจำวิชาเบิกและจ่ายหนังสือยืมเรียน            พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
               และแบบฝึกหดัให้นักเรียนพร้อมจัดทำทะเบียนคุม 
 ๘.  ติดตามการใช้หนังสือยืมเรียน    พฤษภาคม  ๒๕๖๕– มีนาคม ๒๕๖๖ 
 ๙.  ประเมินผลและรายงาน    พฤษภาคม  ๒๕๖๕– มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
 
๕.  งบประมาณดำเนินการ(Proposed Budget) 
 จาก โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เรียนฟรี)       จำนวน  ๘๙,๙๖๖    บาท  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
รายการ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
จำแนกรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
จัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนได้ยืมเรียน
และใช้ฝึกกิจกรรม  เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
-โครงการเรียนฟรี  ๑๕ปีฯ  งบฯ  ๒๕๖๕ 

๘๙,๙๖๖   ๘๙,๙๖๖ 

รวมงบประมาณ ๘๙,๙๖๖(แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาท
ถ้วน)    

 
๖.  การประเมินผล(evaluation) 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวดัและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑.ความพอเพียงของจำนวนหนังสือ
และแบบฝึกหดักบัจำนวนนักเรียน 
๒.ผู้ปกครองนักเรียนมีความ 
พึงพอใจในระดับดีต่อระบบบริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

๑.ตรวจสอบรายการและจำนวนหนังสือ
และแบบฝึกหัดกับบัญชีจำนวนนักเรยีน 
๒.สำรวจความพึงพอใจ 

๑.บัญชีจัดสรรหนังสือ 
๒.บัญชีหรือนักเรียน 
๓.แบบสำรวจความพึงพอใจ 
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๗.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 นักเรียนและครูมีความพร้อมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจ  ให้ความสนใจและร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น 
 
 
๘. ผู้เสนอโครงการ      
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายจักรภพ  พุทธลา) 

คร ู
 
 

๙. การอนุมัติโครงการ 

-อนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)...................  ......................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ จัดบริการสารสนเทศและ ICT 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๔,๕ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๒,๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่ ๒ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ ๒ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายระพีพัฒน์  หาญโสภา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 
 

๑.  หลักการและเหตุผล (Background of Ration Criteria) 
 ในปัจจุบันวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตประจำวัน  ทั้งการเรียน  การทำงาน  และการพักผ่อนเกี่ยวข้องกับการใช้
การสื่อสารผ่านเครื่องมือหรือระบบสารสนเทศและ ICT  ค่อนข้างตลอดเวลา  ถือเป็นความจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องจัด
ให้มีการเรียนรู้และฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้และการบริหารระบบสารสนเทศและ  ICT 
 
๒.  วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศและ ICT มีความรู้และทักษะการใช้สารสนเทศและ ICT ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

๑.สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน  มีทักษะในการจัดการและทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากการเรียนและฝึกปฏิบัติให้สำเร็จ 

๒.เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  และทำงานอย่างมีความสุข 
 ๓.ชิ้นงานแสดงถึงความมีจินตนาการ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.มีความสนใจแสวงหาความรู้จากสื่อ  IT  และ  Internet 

 
๓.  เป้าหมาย (Goals)   
 จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศและ ICT ให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ิมเติมนอกเวลาการจัดการเรียน   การสอน  เป็น
กิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและวัยของนักเรียน  คนละ ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  นักเรียนมีความรู้  ทักษะ
การปฏิบัติงานตามกิจกรรมมอบหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์  แต่ละรายการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๓๘ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (Activity/operating/period of time)  
 ๑.  ตรวจสอบรายการและจำนวนงบประมาณ    มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๒.  ประชุมชี้แจงคณะครู       มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๓.  กำหนดกรอบกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๔.  เสนอคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย  และคณะกรรมการสถานศึกษา   
      พิจารณาให้ความเห็นชอบ      พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม       พฤษภาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ 
 ๖.  จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศและICT แก่นักเรียน        พฤษภาคม  ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
 ๗.  ประเมินผลและรายงาน           พฤษภาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 
 
๕.  งบประมาณดำเนินการ  แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 จาก  โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน(เรยีนฟรี)  ปีงบประมาณ   ๒๕๖๕    จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท                                                                                 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
รายการ งบประมาณ 

ทีใ่ช้ 
จำแนกรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑.  ค่าวัสดุจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การมอบหมาย 
ใบงานและสื่อดิจิทัล อ่ืนๆ  

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
๖.  การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑.จำนวนนักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร/
โปรแกรมผ่านเกณฑ์ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
๒.จำนวนนักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละ
รายการ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๗๐ 

๑.ทดสอบ 
๒.ตรวจผลงาน/ชิ้นงาน 
๓.สังเกต 
๔.สัมภาษณ ์

๑.แบบทดสอบ 
๒.เกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
๓.แบบบันทึกการสังเกต 
๔.แบบสัมภาษณ์ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
 นักเรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศและระบบ ICT ในการเรียนรู้และการทำงานที่โรงเรียนและที่บ้าน
ได้เป็นอย่างด ี และมีผลการเรียนดีขึ้น 
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๘. ผู้เสนอโครงการ      
              เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ     

 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายระพีพัฒน์  หาญโสภา) 
คร ู

 
๙. การอนุมัติโครงการ 

-อนุมัต ิ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................  ......................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางบษุราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 

 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๔๐ 

 

งาน/โครงการ จัดบริการเงินค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน 
สนองกลยทุธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่๑,๒,๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๒,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที ่ ๒,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล          (Background of Ration Criteria) 
 อุปกรณ์การเรียน ซึ่งได้แก่ กระเป๋าหนังสือ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด แผ่นซีดี อุปกรณ์ทางเรขาคณิต
และอ่ืน ๆ มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้องมีใช้ประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน การที่โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการ
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองเพ่ือจัดหาอุปกรณ์  การเรียน 
ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง โรงเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 เพ่ือลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีชุดอุปกรณ์การเรียนช่วยส่งเสริม 
ความพร้อมในการเรียนรู้ 
๓.  เป้าหมาย(Goals)   
 เบิกและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้ปกครอง/นักเรียนทุกคนตามอัตราที่กำหนด 
๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา(Activity/operating/period of time) 
 ๑.  ตรวจสอบรายการและจำนวนงบประมาณ    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 ๒.  จัดทำบัญชีจัดสรรรายชั้นเรียน      มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๓.  แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบจ่ายเงินแก่ผู้ปกครองและนักเรียน   มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๔.  นัดหมายประชุมผู้ปกครอง      มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๕.  เบิกและจ่ายเงินให้ผู้ปกครองและนักเรียน  และสำรวจความพึงพอใจ มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๖.  เก็บหลักฐานล้างหนี้ รอรับการตรวจสอบ    พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

๗.  ประเมินผลและรายงานผู้อำนวยการโรงเรียน    มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 ๘.  ติดตามการจัดหาและใช้อุปกรณ์การเรียน    มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๔๑ 

 

๕.  งบประมาณดำเนินการ(Proposed Budget) 
 จาก โครงการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน(เรียนฟรี)     จำนวน  ๕๒,๔๘๐  บาท   

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมา

ณ 
ทีใ่ช้ 

จำแนกรายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน 
    ระดับอนุบาล คนละ ๒๐๐ บาท/ปี    
    ระดับประถมศึกษา  คนละ ๓๙๐ บาท/ปี    

 
๕๒,๔๘๐ 

 
 

 

 
๕๒,๔๘๐ 

 

รวมงบประมาณ ๕๒,๔๘๐ (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
๖.การประเมินผล(Evaluation) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 
๑. จำนวนนักเรียนและผู้ปกครองที่
ได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนใน   
วันที่นัดหมายให้มารับเงิน  
๒. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับ
ดี   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
๑. ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน 
 
 
๒. สำรวจความพึงพอใจ 
 

 
๑. หลักฐานการจ่ายเงิน 
 
 
๒.แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 นักเรียนมีขวัญกำลังใจที่ดี และมีความพร้อมในการเรียนรู้มากข้ึนส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้และ มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 
 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอ 
(นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย) 

คร ู
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๔๒ 

 

๙. การอนุมัติโครงการ 
  อนุมัติให้ดำเนินการ 
                                               (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
                                         รกัษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 
                                        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๔๓ 

 

งาน/โครงการ จัดบริการเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๒,๔ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๔ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๒ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่ ๒ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
๑.  หลักการและเหตุผล    (Background of Ration Criteria) 
 เสื้อผ้าชุดเครื่องแบบนักเรียน มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้องใช้เพ่ือเป็นการแสดงสถานะและสังกัดโรงเรียนของ
นักเรียน เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเป็นระเบียบ  การที่ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการ
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองเพ่ือจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง โรงเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน 
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
เพ่ือลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีชุดเครื่องแบบนักเรียนที่เหมาะสมสวมใส่มาเรยีนทุกวัน 
 
๓.  เป้าหมาย(Goals)   
 เบิกและจ่ายเงนิค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้ปกครอง/นักเรียนทุกคนตามอัตราที่กำหนด 
 
๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา(Activity/operating/period of time) 
 ๑.  ตรวจสอบรายการและจำนวนงบประมาณ  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 ๒.  จัดทำบัญชีจัดสรรรายชั้นเรียน    มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๓.  แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบจ่ายเงินแก่ผู้ปกครองและนักเรียน มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๔.  นัดหมายประชุมผู้ปกครอง    มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 ๕.  เบิกและจ่ายเงินให้ผู้ปกครองและนักเรียน  มีนาคม  ๒๕๖๕    ๖.       
                เก็บหลักฐานล้างหนี้ รอรับการตรวจสอบ  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๗.  ประเมินผลและรายงานผู้อำนวยการโรงเรียน  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 ๘.  ติดตามการจัดหาและใช้อุปกรณ์การเรียน  ๑ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๔๔ 

 

๕.  งบประมาณดำเนินการ  (Proposed Budget) 
 จาก โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เรียนฟรี)    จำนวน  ๕๓,๕๒๐   บาท                                                                                      

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมา

ณ 
ที่ใช้ 

จำแนกรายจ่าย 
ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน 
    ระดับอนุบาล  คนละ ๓๐๐ บาท/ปี    
    ระดับประถมศึกษา  คนละ ๓๖๐ บาท /ปี   

๕๓,๕๒๐     ๕๓,๕๒๐     

รวมงบประมาณ ๕๓,๕๒๐   (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถว้น)   
๖.การประเมินผล(Evaluation) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. จำนวนนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน      
๒. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับดี    ไมน่้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

๑. ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน 
 
 
๒. สำรวจความพึงพอใจ 

๑. หลักฐานการจ่ายเงิน 
 
 
๒.แบบสำรวจความพึงพอใจ 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
 นักเรียนมีขวัญกำลังใจที่ด ีและมีความพร้อมในการเรียนรู้มากข้ึนส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ 
และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 
 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย) 

คร ู
๙. การอนุมัติโครงการ 
  อนุมัติให้ดำเนินการ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคมั  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 



แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นม่วง ๑๔๕ 

 

งาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยทุธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่ ๑,๒ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที ่ ๑,๒,๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่  ๑,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรภพ  พุทธลา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล(Background of Ration Criteria) 
  การ “พัฒนาคน” ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนให้มีพ้ืนฐานในการคิด เรียนรู้ และ
ทักษะในการจัดการและการดำรงชีวิต สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่ง
จำเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนาใหม่ไปพร้อมกับการสร้างโอกาส และหลักประกันให้ทกุสว่นในสังคมได้มีการร่วมคิด 
ร่วมกำหนดแผน ร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล โดยต้องให้คนไทยได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติ 
ปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองรวมทั้งเข้าร่วมในกระบวน การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติได ้  จะเห็นว่าเด็กวัยเรียนและเยาชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณร้อยละ ๒๗ ของประชากร ทั้งหมด เป็น
กลุม่เป้าหมายของการพัฒนาที่สำคัญยิ่งกลุ่มหนึ่ง ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ในปีเด็กสากล พุทธศักราช ๒๕๒๒ “เด็กเป็นผู้ที่รับช่วงทุกอย่างจากผู้ใหญ่ รวมทัง้ภาระความรับผิดชอบในการธำรง
รักษา ความสุข สงบของประชากรโลก” และในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ (Un Convention 
on the rights of the child) ซึ่งประเทศไทยลงนามและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ มีสาระสำคัญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิ
เด็ก ๔ประการ คือ สิทธิในการอยู่รอด (Survival rights) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุม้ครอง (Protection rights) 
สิทธิในการพัฒนา (Development rights) และสิทธิในการมีส่วนร่วม(Participation rights) ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้
เด็กได้รับการคุ้มครองในสิทธิดังกล่าวในทุก ๆ มิติของการพัฒนา อีกท้ังการลงทนุกับเด็กน่าจะมีผลคุ้มค่า มากกว่าการ
ลงทุนใด ๆ ทัง้สิ้น เพราะเด็กที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพก็ต้องมาจากวัยเด็กที่
ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสมด้วยเช่นกัน 
 โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน เป็นการร่วมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้เต็มศักยภาพ  สามารถพัฒนาตนให้
เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์(Objectives)    
  ๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดไว้ในระดับดีมาก 
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  ๒.๒  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนตามสติปัญญา สภาพแวดล้อม ความถนัด ความต้องการและ
ความสนใจ 
  ๒.๓  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
 
๓.  เป้าหมาย(Goals)    
 ๓.๑   เชิงปริมาณ(Quantity) 
   ๓.๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๓.๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตน 
   ๓.๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
  ๓.๒  เชิงคุณภาพ(Quality) 
   ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนให้เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา (activity/operating/period of time)   
  

ที ่ รายละเอียดการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมชุมนุม 
  ๑.ประชุมครู 
  ๒.รับสมัครนักเรียน 
     -ชุมนุมกีฬา 
     -ชุมนุมธรรมะ 
     -ชุมนุมห้องสมุด 
     -ชุมนุมอนุรักษ์ศิลปะและสิ่งแวดล้อม 
๓.ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔.นิเทศ ติดตามผล 
๕.สรุป รายงาน 

๖,๑๖๐  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
ตลอดปกีารศึกษา 
ตามปฏิทินนิเทศ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
ครูทุกคน 
ครูที่ปรึกษา
ชุมนุม 
นายจักรภพ 
นายคมลิขิต 
นายระพีพัฒน์ 
นายอภิเดช 
ครูที่ปรึกษา
ชุมนุม 
ผอ.รร. 
นายจักรภพ 

๒ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑.ประชุมครูเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
๒.จัดแบ่งกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี 
๓.ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 

๑๐,๐๐๐  
พ.ค.๒๕๖๕ 
พ.ค.๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
ครูทุกคน 
ครูผู้สอน 
ครูผู้สอน 
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๔.เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม 
๕.สรุป รายงานผล 

ม.ค.๒๕๖๖ 
มี.ค.๒๕๖๖ 

ครูทุกคน 
นายจักรภพ 

๓ กิจกรรมแนะแนว 
๑.ประชุมครู 
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแนะ
แนว 
๓.ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔.นิเทศ ติดตามผล 
๕.สรุป รายงาน 

  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศึกษา 
ตามปฏิทินนิเทศ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
ครูทกุคน 
ผอ.รร. 
ครูแนะแนว 
คณะกรรมการ 
นางสุกัญญา 

๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
๑. ประชุมคร ู
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
๓. ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
๔. นิเทศ ติดตามผล 
๕.สรุป รายงาน 

  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ตลอดปีการศกึษา 
ตามปฏิทินนิเทศ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
ครูทกุคน 
ผอ.รร. 
ครู  
คณะกรรมการ 
นายจักรภพ 

 
๕.  งบประมาณดำเนินการ(Proposed Budget) 
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประถมศึกษา   จำนวน  ๒๐,๙๕๖.๙๘ บาท    
  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ จำแนกรายจ่าย 
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม ๑๖,๑๖๐   ๑๖,๑๖๐ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๖,๑๖๐ 

(หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งหกสิบบาทถ้วน) 
 
 
๖.  การประเมินผล(evaluation) 
 ๖.๑  ก่อนดำเนินการ  ๑-๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 ๖.๒  ระหว่างดำเนินการ  ๒๖-๓o ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 ๖.๓  สิ้นสุดโครงการ  ๒๒-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ๑.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีมาก 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 

 -  บันทึกการสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 

๒.ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน -  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 

 -  บันทึกการสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 

๓.ผู้เรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน -  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 

 -  บันทึกการสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตน    นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   สามารถพัฒนาตนให้เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๘. ผู้เสนอโครงการ 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายจักรภพ  พุทธลา) 
                                                                 คร ู
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
         อนุมัติให้ดำเนินการ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รักษาราชแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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งาน/โครงการ ทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ ⚫ สพป.หนองคาย เขต ๑ ที่  ๒ 

⚫ โรงเรียนบ้านม่วง  ที่  ๑,๓ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ⚫ ระดับปฐมวัย  มาตรฐานที ่ ๑,๓ 

⚫ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ ๑,๓ 
⚫  ระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที ่ ๑,๓ 
 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ โรงเรียนบ้านม่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมลิขิต  นามไว  และ นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศกึษา  ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
๑.  หลักการและเหตุผล        (Background of Ration Criteria)       
 การเรียนรู้ทีด่ี คือ การที่นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ต้องการใคร่รู้ใคร่เป็นในกิจกรรมนั้น การได้เรียนรู้
ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่ง่าย ๆ มีความหมายและรูปธรรมที่ชัดเจนหรือการได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่ประทับใจกับ
บุคคล สิ่งของและสถานที่นั้น จะทำให้การเรียนรู้ในสาระเรื่องนั้น ๆ มีความหมายและคงทนมากที่สุด 

แน่นอนสิ่งต่าง ๆ ที่คาดหวังเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนได้ทั้งหมด การจัดกิจกรรม   
ทัศนศึกษานอกสถานที่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีข้ึน 
 
๒.  วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ไปเรียนรู้ ศึกษา และฝึกทักษะจากประสบการณ์ตรง สถานการณ์จำลองในแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งท่องเทีย่วและสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคและประเทศไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงต่าง 
ๆ บุคคลสำคัญและศิลปินระดับต่าง ๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ของไทย เกิดจิตสำนึกนิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งเป็นความเป็นไทย รับรู้และเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกดิจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม รักและหวงแหนธรรมชาติ เสริมสร้างนิสัยการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ฝึก
การสังเกตและเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการใช้ประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและบคุคลสำคัญในชุมชนและระดับต่าง ๆ 
 
๓.  เป้าหมาย  (Goals)   
 นักเรียนจำนวน  ๑๕๗ คน  ได้ไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนทั้งในชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัด และต่างจังหวัด อย่าง
น้อยคนละ ๑ ครัง้ต่อปี 
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๔.  วิธีดำเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา  (Activity/operating/period of time 
   ๑.  ตรวจสอบรายการและจำนวนงบประมาณ   พฤษภาคม ๒๕๖๕   
  ๒.  กำหนดกลุ่มนักเรียนไปทัศนศึกษา เป้าหมายและระยะ  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
             เวลาการไปทัศนศึกษา 
   ๓.  แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียน     ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
   ๔.  แจ้งขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน    ตุลาคม  ๒๕๖๕/มกราคม ๒๕๖๖ 
   ๕.  จัดทำรายละเอียดเส้นทางทัศนศึกษาและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ตุลาคม  ๒๕๖๕/มกราคม ๒๕๖๖   

เพ่ือขออนุญาต ผอ.สพป. กรณีไปพักค้างคืน 
   ๖. ประชุมนักเรียน ชี้แจง มอบหมายงานเพื่อรายงาน  ตุลาคม  ๒๕๖๕/มกราคม ๒๕๖๖ 
   ๗.  เดินทางไปทัศนศึกษา จำนวน๒ กลุ่ม/ชุด   ตุลาคม  ๒๕๖๕/มกราคม ๒๕๖๖ 
   ๘.  ประเมินผลและรายงาน     ตุลาคม  ๒๕๖๕/มกราคม ๒๕๖๖ 
   หมายเหตุ  เนื่องจากการไปทัศนศึกษาของนักเรียนมีหลายกลุ่มหลายครั้ง จึงไม่สามารถกำหนดวัน/เดือน/ปี           
ในแต่ละครั้ง ส่วนวัน เวลา และสถานที่ไปทัศนศึกษาทางโรงเรียนจะพิจารณาดูความเหมาะสมเกี่ยวกับวัยของนักเรียน 
ฤดูกาล ระยะทาง งบประมาณ และสาระสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
 
๕.  งบประมาณดำเนินการ  (Proposed Budget) 
 จาก โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เรียนฟรี)     จำนวน  ๔๐,๐๐๐   บาท    

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ 

ทีใ่ช้ 
จำแนกรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าพาหนะนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ๔๐,๐๐๐     ๔๐,๐๐๐     

รวม ๔๐,๐๐๐   (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
๖.การประเมินผล  (Evaluation) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. จำนวนนักเรียนที่ได้ไปทัศนศึกษา  
๒. จำนวนนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่อง/สถานที่ที่ไปทัศนศึกษา 
๓. นักเรียนมีความพึงพอใจระดับดี 
   ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑. ตรวจสอบรายชื่อ 
๒. ตรวจประเมินรายงาน
ของนักเรียน 
 
๓.  ประเมินความพึงพอใจ 

๑. บัญชีรายชื่อ 
๒.รายงานการทัศนศึกษาของ
นักเรียน 
 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีกิจนิสัยรักหวงแหนและภาคภูมิใจในสถานที่ ท้องถิ่น สถานที่สำคัญ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและไทย ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมไทย ร่วมทำนุบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได ้
 
๘. ผู้เสนอโครงการ      
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายคมลิขิต  นามไว) 

ครู  
    

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวมณฑกานต์  บุงเสน่ห์) 

ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
 ๙. การอนุมัติโครงการ 

-อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

            (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
รกัษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสริม 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านม่วง 
ที ่     / ๒๕๖๕ 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
………………………………….. 

   ด้วยโรงเรียนบ้านม่วง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นแผน
บริหารโรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  และตามแผนกลยุทธ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน  โดยยึดขอบข่ายงานการบริหารโรงเรียน  เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงแต่งตัง้คณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้    

๑.   คณะกรรมการอำนวยการ     
       ๑.๑  นางบุษราคัม  อุตคะวาปี     ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

       ๑.๒  นายประภาส  พิบูรณ์             กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

                     มีหน้าที ่   อำนวยการ ประสานงาน และให้คำปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการดำเนินการ  ในการ
จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕    ให้เสร็จเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการดำเนินการ   
๑. นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ  ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสนห์่     ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
๓. นางสาวจีรภา  อาคม               ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
๔. นายจักรภพ  พุทธลา               ครู                                          กรรมการ 
๕. นายคมลิขิต  นามไว                ครู                                          กรรมการ 
๖. นางสาวณัชชา  ปัสสาสัย           ครู                                          กรรมการ 
๗.  นายระพีพฒัน์  หาญโสภา        ครู                                          กรรมการ 
๘.  นายอภิเดช  ธิตะปัน               ครู                                          กรรมการ 
๙.  นางสาวขนิษฐา  พงษ์ศรี          ครูผู้ช่วย                                    กรรมการ 
๑๐. นางสาวสภารัตน์  จิณรินทร์      ครูผู้ช่วย                                   กรรมการ 
๑๐. นายอดิศักดิ์  นรสิงห์              ธุรการโรงเรียน                           กรรมการ 
๑๑  นายกัญญาภัทร  ไชยคำจนัทร์   ธุรการโรงเรียน                           กรรมการ 
๑๒.  นางสาวชฎาพร  สิงห์รักษ์        ธุรการโรงเรียน                          กรรมการ/เลขานุการ 

    /มีหน้าที่... 
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  มีหน้าที ่  
 

๑.  วิเคราะห์  สภาพปัจจุบันปัญหา   ผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ และ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

๒.  จัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          ๓.   เก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ทุกกลุ่มงาน และจัดทำเป็นรูปเล่ม   
๓.  คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม 

         ๑.  นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์          ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ                       ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

     ๓.  นายอภิเดช  ธิตะปัน                               ครู                            กรรมการ 
   ๔.  นางสาวณัชชา  ปัสสาสยั                             ครู                             กรรมการ 

   ๕.  นางสาวชฎาพร  สิงห์รักษ์                         ธุรการโรงเรียน     กรรมการ/เลขานุการ   

              มีหน้าที ่   
 1.  เก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ทุกกลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเป็นรูปเล่ม    

2. นำเสนอขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕   ต่อไป 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 

  ๑.   นางบุษราคัม  อุตคะวาปี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

            ๒.   นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

   ๓.   นางสาวจีรภา  อาคม                   ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

   ๔.   นายคมลิขติ  นามไว                    ครู                             กรรมการ 
            ๓.   นางสาวอรัญญา  บรรณกิจ     ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

              มีหน้าที ่   ตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ /กิจกรรม แต่ละกลุ่มงานให้ถูกต้อง 
 

  ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จภายในวันเวลาที่กำหนด   หากเกิดปัญหา ในการดำเนินการ   
ให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 

       ทั้งนี้   ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

                 สั่ง    ณ    วันที่    ๒๐    เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
                       

             (นางบุษราคัม  อุตคะวาปี) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง 


