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2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558  

ค าน า 
 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร
และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  ได๎
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558  เป็นภารกิจของโรงเรียนในด๎านการวาง
แผนการบริหารการศึกษา โดยให๎ใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง 
ซึ่งอยูํในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  4  ปี ของโรงเรียน รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหารราชการอยํางมีประสิทธิภาพให๎เกิดความค๎ุมคําในเชิงภารกิจท่ีก าหนดเกี่ยวกับการใช๎จําย
งบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข๎อ 16(ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
วําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2554  ได๎ก าหนดให๎จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพื่อใช๎เป็นคํูมือในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเชํนกัน โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยยาง จึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการนี้ขึ้น โดยผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแล๎วเมื่อ  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 ขอขอบคุณคณะผ๎ูจัดท าผ๎ูท่ีเกี่ยวกับข๎องทุกฝุายเป็นอยํางสูงไว๎ ณ วันนี้ 
   
     
         โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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3 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558  

ค าอนมุตัิโครงการ 
 

โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2558  ของโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ประกอบด๎วย  

1) งบด๎านวิชาการ จ านวน  313,180  คิดเป็นร๎อยละ 60.20  (เกณฑ์ร๎อยละ  60  – 70) 
                   (วิชาการ+กิจการนักเรียน) 

2) งบด๎านบริหารทั่วไป  จ านวน  155,000  คิดเป็นร๎อยละ  29.80 (เกณฑ์ร๎อยละ  20 - 30) 
                   (บุคคล+งบประมาณ+ท่ัวไป) 

3) งบส ารองจําย จ านวน  52,020   คิดเป็นร๎อยละ 10  (เกณฑ์ร๎อยละ 10 - 20) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  เมื่อวันท่ี  1  เดือน  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2558  ได๎พิจารณาแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียน           
บ๎านห๎วยยางแล๎ว อนุมัติเห็นชอบให๎ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  2558  ได๎ท้ังนี้ สามารถปรับ
โครงการและกิจกรรมตลอดจน งบประมาณได๎ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตํอสถานการณ์ได๎โดยมอบให๎  
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป 
 

 
 

       (ลงช่ือ)  ........................................................ 
                    (นายหวล  ยางธิสาร) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

          โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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7 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558  

สํวนที ่ 1 

บทน า 

 

1) สภาพทัว่ไป 
      

1.1  ขอ๎มูลทัว่ไป 
  ช่ือโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ท่ีต้ัง 256  หมูํ 6  ต าบลเหลําโพนค๎อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  โทร 042-720-072 โทรสาร…-….E – mail;nanbass๒๕๐๗@hotmail.com 
Website http://www.thaischool.in.th/huayyang/main/ เปิดสอนระดับช้ัน กํอนประถมศึกษา ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เนื้อท่ีมี  33  ไรํ  2  งาน  54  ตารางวาตารางวา   เขตพื้นท่ีบริการมี 2  
หมูํบ๎านได๎แกํ บ๎านห๎วยยาง หมูํท่ี 6  และบ๎านห๎วยยางเหนือ หมูํท่ี 9   ต าบลเหลําโพนค๎อ อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร จัดต้ังและเปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2475  นับรวมถึงปี
การศึกษา 2558  เป็นเวลา  63  ปี 

ประวตัโิรงเรยีนโดยยอํ 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  เดิมช่ือวําโรงเรียนวัดบ๎านหว๎ยยาง “วัดโพธิ์ชัย” เดิมนักเรียนไปเรียนอยูํท่ี
โรงเรียนประชาบาลต าบลเหลําโพนค๎อราษฎร์เหลําบ ารุง (บ๎านหนองเหียน) แยกมาเรียนท่ีวัด เรียกช่ือ
โรงเรียนวํา โรงเรียนประชาบาลต าบลเหลําโพนค๎อ 2  “วัดโพธิ์ชัยบ๎านห๎วยยาง”  เป็นโรงเรียนล าดับท่ี 2 ใน
ต าบลนี้  ตํอมานายเห็บ  ยางธิสาร ผ๎ูเป็นโยมปูุของพระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนติโก  ยางธิสาร)  เป็น
บริจาคท่ีดิน จ านวน 30  ไรํ จึงย๎ายมาต้ังโรงเรียน ซึ่งเป็นท่ีต้ังโรงเรียนบ๎านห๎วยยางในปัจจุบัน ต้ังแตํวันท่ี 
15 สิงหาคม 2475 รองอ ามาตย์เอกขุนศรีนครานุรักษ ์ นายอ าเภอธาตุเชิงชุมเป็นผ๎ูจัดต้ัง  และด ารงอยูํ
ด๎วยเงินการศึกษา (เงินชํวยการประถมศึกษา) จัดการสอนตามหลักสูตรการประถมศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เครื่องใช๎และส่ิงของตําง ๆ ได๎มาจากโรงเรียนเดิมบ๎าง ทางนายอ าเภอสํงมาให๎บ๎าง  เมื่อเริ่มแรก
ทางราชการได๎สํงครูมาท าการสอน  1  คน  คือ นายศรีลาน  วงศ์กาฬสินธุ์  ตํอจากนั้นได๎สํงครูมาท าการ
สอน  2  คน  คือ นายแดง  กิ่งโก๎  เป็นครูใหญํ  นายวงศ์  ราชกรม  เป็นครูประจ าช้ัน  มีการจัดการเรียน
การสอนตํอเนื่องมามิได๎ขาด 

 ครั้นถึง ปี พ.ศ.  2532  นางสาววารุณี  งอยผาลา  มาด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํโรงเรียน           
บ๎านห๎วยยาง  จนถึงวันท่ี  27 ธันวาคม 2550  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร  เขต 1  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1  มีมติอนุมัติการย๎ายและแตํงต้ังข๎าราชการครู  
ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1  ท่ี  777/2550  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 
2550  ให๎นางสาววารุณี  งอยผาลา  ไปด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านจันทร์เพ็ญ  อ าเภอเตํางอย  
และมีค าส่ังให๎  นางสุนันท์  หลวงศรี  มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  จนถึงปัจจุบัน 
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ท่ีต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ จดบ๎านโพนค๎อ  และบ๎านโพนสูง 

  ทิศใต๎  จดบ๎านดงขวาง  บ๎านโพนงาม  และเทือกเขาภูพาน 
  ทิศตะวันออก จดบ๎านเหลํา  บ๎านเหลําเหนือ  บ๎านโพนไฮ  บ๎านนากุง  และบ๎านยางค า  

จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันต า จดบ๎านห๎วยหีบ  และเทือกเขาภูพาน 

พื้นท่ีเขตบริการ มีเขตบริการ  2  หมูํบ๎าน  คือ  บ๎านห๎วยยาง  และบ๎านห๎วยยางเหนือ 
   -  บ๎านห๎วยยาง  หมูํท่ี  6  มีการแบํงค๎ุม  จ านวน  3  ค๎ุม  คือ  ค๎ุมวัดโพธิ์ชัย  ค๎ุมแสงสวําง   
              ค๎ุมโรงเรียน 
   -  บ๎านห๎วยยางเหนือ  หมูํท่ี  9  มีการแบํงค๎ุม  จ านวน  2  ค๎ุม  คือ  ค๎ุมกลางใหญํ  ค๎ุมหนองไผํ 

ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต๎องการด๎านตําง ๆ  ดังนี้ 
  -  สภาพชุมชน  รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ี ลํุมๆ ดอนๆ ติดกับเชิงเขาภูพาน   

มีล าห๎วยสองสายท่ีมีแหลํงก าเนิดบนสันเขาภูพาน  ไหลผํานพื้นท่ีท าการเกษตรของราษฎรท้ังสองหมูํบ๎าน  มี
ประชากรท้ังหมด  1,787  คน  ชาย  892  คน  หญิง  895  คน  จ านวนครัวเรือน  348  ครัวเรือน  
บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได๎แกํ  ทิศเหนือ  และทิศใต๎ของโรเรียนจดท่ีนา  ทิศตะวันออกจดปุาช๎า  
ทิศตะวันตกติดกับหมูํบ๎านในเขตบริการ  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ท าการเกษตรกรรม  เนื่องจา เป็นอาชีพ
ด้ังเดิมท่ีเคยท ามาต้ังแตํบรรพบุรุษ  อาชีพรองลงมาคือการเล้ียงสัตว์  การเพาะกล๎าไม๎  การค๎าขายเบ็ดเตล็ด  
และการหัตถกรรมในครัวเรือน  สํวนใหญํนับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จัก
โดยท่ัวไปคือ  หมอเหยา  บุญมหาชาติ  การท าบุญหํอข๎าวประดับดิน  บุญแจกข๎าวประเพณีการเล้ียงผีปูุตา 
หรือเหมือนชนชาวตะวันออกเฉียงเหนือโดยท่ัวไป  คือมีความเป็นอยูํอยําง เรียบงําย  รักความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  ประชาชนในชุมชนรักถิ่นเกิดมีความเป็นชาตินิยม  อนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น มีความสามัคคี        
ในหมูํคณะ 

เมื่อวันท่ี  24  เมษายน  พ.ศ. 2544  พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็น
ประธานในการวางศิลาฤกษ์การสร๎างอุโบสถดิน ณ วัดปุาพุทธนิมิตสถิตสีมาราม ซึ่งอยูํหํางโรงเรียนไปทางทิศ
ตะวันออก  500  เมตร ซึ่งทางโรงเรียนมีสํวนรํวมในการน านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการรับเสด็จ  และร า
บายศรีสํูขวัญหน๎าพระท่ีนั่งในคราเสด็จสํวนพระองค์ในเดือนกรกฎาคม 2554 

เมื่อวันท่ี  24 กรกฎาคม  2555 พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธาน         
ในการวางศิลาฤกษ์การกํอสร๎างห๎องสมุดดิน ณ โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  

- เช้ือสาย  สํวนใหญํเป็นชาวภูไท 
- ภาษา ใช๎ภาษาท๎องถิ่นคือภาษาภูไท 
- ขนบธรรมเนียมประเพณี  คล๎ายกับคนภูไทนครพนม  หรือภูไทกาฬสินธุ์  เชํน  การร าภูไท 
  ประเพณีเล้ียงผีปูุตา สํูขวัญบายศรี บุญเดือนสามสํูขวัญวัวควาย บุญพระเวสสันดร หมอเหยา ฯลฯ 
- รายได๎ของผ๎ูปกครอง ชุมชน น๎อย จึงขาดปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในด๎านตําง ๆ 

เชํน อาคารสถานท่ีซึ่งยังไมํเพียงพอ โดยเฉพาะ  ห๎องพิเศษ ได๎แกํ  ห๎องสมุด  ห๎องพยาบาล  ห๎องอนุบาล 
ห๎องคอมพิวเตอร์  ห๎องประชุมใหญํ เป็นต๎น  อยูํในเขตบริการขององค์การบริหารสํวนต าบลเหลําโพนค๎อ  
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 ปัจจุบันโรงเรียนบ๎านห๎วยยางเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดท าการสอน  3  ระดับ  คือ               
ระดับกํอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ในรอบ  4  ปี การศึกษาท่ี
ผํานมามีนักเรียนเฉล่ีย ปีการศึกษาละ  236 คน   และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข๎างหน๎าจะมีนักเรียน
เฉล่ียปีการศึกษาละ  250  คน 
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได๎ถูกก าหนดให๎จัดต้ังเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล รุํนท่ี 3 ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมี
ความมุํงหมายให๎มีการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อ 
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 

แผนผงัโรงเรยีนบา๎นหว๎ยยาง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) โครงสร๎างการบรหิารงาน/ขอบขาํยภารกจิ 
 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยางได๎จัดระบบโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น  4 กลํุมงาน   
ตามแนวทางการแบํงสํวนราชการของ สพฐ. และ สปพ.สกลนคร เขต 1 ดังนี ้

(1)  การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน 
(2)  การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
(3)  การบริหารงานบุคคล 
(4)  การบริหารงานท่ัวไป 
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โครงสรา๎งการบริหารจัดการศกึษา/ขอบขาํยภารกจิ 

แผนภมูกิารบรหิารจดัการศกึษาโรงเรยีนบา๎นห๎วยยาง 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

1.  การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให๎
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท๎องถิ่น 

2.  การวางแผนด๎านการ
วิชาการ 

3.  การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ๎

6.  การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 

 
 

1.  การจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอต้ัง
งบประมาณ เพื่อเสนอตํอ
เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

2.  การจัดท าแผนการใช๎
จํายเงิน ตามท่ีได๎รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

 
 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลัง

ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุ
แตํงต้ัง   

4.  การเปล่ียนต าแหนํงให๎
สูงขึ้น การย๎าย
ข๎าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5.  การด าเนินการเกี่ยวกับ
การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 

1,  การพัฒนาระบบ
เครือขํายข๎อมูล
สารสนเทศ 

2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือขําย
สถานศึกษา 

3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 

5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

6.  การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

7.  งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการ
โรงเรยีน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน สมาคมศษิย์เก่า 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

คณะครู/บคุลากรทางการศึกษา 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 11 
 

11 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558  

โครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษา/ขอบขํายภารกิจ (ตํอ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

8.  การพัฒนาและสํงเสริมให๎มี
แหลํงเรียนรู ๎

9.  การนิเทศการศึกษา   
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

12.  การสํงเสริมชุมชนให๎มีความ
เข๎มแข็งทางวิชาการ 

13.  การประสานความรํวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

14.  การสํงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกํบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน 
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัด
การศึกษา 

15.  การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานด๎าน
วิชาการของสถานศึกษา 

16.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช๎ใน
สถานศึกษา 

17.  การพัฒนาสื่อ และใช๎สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

18.  งานกิจการนักเรียน 
 

3.  การอนุมัติการจํายงบประมาณ
ที่ได๎รับจัดสรร 

4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5.  การรายงานผลการเบิกจําย
งบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช๎งบประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช๎ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 

9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ได๎รับมอบหมายเก่ียวกับ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

10.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

11.  การวางแผนพัสดุ 
12.  การก าหนดรูปแบบรายการ 

หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างที่ใช๎
งบประมาณเพ่ือเสนอตํอ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

13.  การพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

14.  การจัดหาพัสดุ 
15.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา

และจ าหนํายพัสดุ 
16.  การจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน 
17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการจํายเงิน 
19.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
20.  การจัดท ารายงานทางการ

เงิน และงบการเงิน 
21.  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์

บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
8.  การด าเนินการทางวินัย

และการลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการและการ

สั่งให๎ออกจากราชการไว๎
กํอน 

10.  การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 

11.  การอุทธรณ์และการร๎อง
ทุกข์ 

12.  การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัติ 

13.  การจัดท าบัญชีรายชื่อ
และการให๎ความเห็น
เก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

14.  การสํงเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

15.  การสํงเสริมและยกยํอง
เชิดชูเกียรติ 

16.  การสํงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

17.  การสํงเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ข๎าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

18.  การริเริ่มสํงเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

19.  การพัฒนาข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

8.  การด าเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล๎อม 
10.  การจัดท าส ามะโน

ประชากร 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 

13.  การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

14.  การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

15.  การทัศนศึกษา 
16.งานสํงเสริมสนับสนุนกิจการ

นักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษา 
18.  การสํงเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หนํวยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา 

19.  งานประสานราชการสํวน
ภูมิภาคและสํวนท๎องถ่ิน 

20.  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

21.  การจัดระบบการควบคุม
ภายในหนํวยงาน 

22.  แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน 

 



พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

8  กลุํมสาระฯ กิจการพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ภาษาไทย         

นายกงจักร  อุทัยวัฒน์ (ประถม) 

นายประชุม เรียมแสน (มัธยม)                        

คณิตศาสตร์ 

นางประไพ  สุพร (ประถม), 

นางสุทธิกานต์ (มัธยม) 

วิทยาศาสตร์ 

นายพงษ์เพชร ค าสงค์ (ประถม)  

นางศิริวรรณ ยตะโคตร (มัธยม) 

สังคมศึกษาฯ 

นายพงษ์เพชร ค าสงค์ (ประถม) 

นายธนกร  ธนะค าดี (มัธยม) 

กิจกรรมแนะแนว 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2.ซื่อสัตย์สุจริต 

3.มีวินัย 

4.ใฝุเรียนรู ๎

5.อยํูอยํางพอเพียง 

1.กิจกรรมการอําน 

2.กิจกรรมการคิดวิเคราะห ์ 

3.กิจกรรมการเขียน สื่อ 

   ความหมาย  

- การวิจัยชั้นเรียน 

- การวิจัยในสถานศึกษา 

- การประเมินรายชั้น/ราย 

กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

กิจกรรมลูกเสือ 

กิจกรรมชุมนุม 

                           6 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนบ้านห้วยยาง 



 

4) วสิยัทศัน ์(Mission) /พนัธกจิ (Mission)/เปาูประสงค์ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 

วสิัยทัศน ์(Mission)  
“ภายในปี  2557  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง จะเป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนอยํางท่ัวถึง            

มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีความรู๎ มีทักษะในการด ารงชีวิต ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริม
แหลํงการเรียนรู๎  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ควบคํูเทคโนโลยี  โดยทุกฝุายมีสํวนรํวมประสาน บริหารงาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ”  
 
พนัธกจิ (Mission) 
 

1. จัดการศึกษาอยํางท่ัวถึง มีคุณภาพ และได๎มาตรฐาน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎วยกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

2. สํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง อบรม ให๎นักเรียน
เป็นคนดี ยึดมั่นและด ารงชีวิตตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีสุขภาพกายและใจท่ีดี 

3. พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ สํงเสริมการใช๎ส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหลํงเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 

4. รํวมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท๎องถิน่และความ
เป็นไทย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5. จัดสภาพแวดล๎อม บรรยากาศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 
6. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างภาคเครือขํายการมีสํวนรํวมของชุมชนและทุกภาคสํวน                  

ในการจัดการและพัฒนาการศึกษา เพื่อชีวิตท่ีดีของชุมชน 
 
เปาูประสงค์ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 (1)  สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
       - พัฒนาความพร๎อมของนักเรียนปฐมวัยให๎มีความพร๎อมท่ีจะเข๎าเรียนระดับการศึกษา 
                  ภาคบังคับได๎อยํางมีคุณภาพ ร๎อยละ 100 
       - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ  ได๎เข๎าเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางท่ัวถึง /  
                  มีคุณภาพ ร๎อยละ 100 
 (2) พัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       - นักเรียนร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียน มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์การประเมิน 
                  ทุกรายวิชา 
       - นักเรียนร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียน มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 

- นักเรียนร๎อยละ 90 ของผ๎ูเรียน มีสุขภาพจิต สุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
- นักเรียนร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียน ท่ีรํวมกิจกรรมด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ 
- นักเรียนร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียน มีทักษะการอํานคลํอง  เขียนคลํอง  มีทักษะการหาความรู๎ 
  และมีนิสัยรักการอําน 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 23 
 

23 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

       - นักเรียนร๎อยละ 85 ของผ๎ูเรียน มีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ 
                  ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ สมเหตุผล 
       - นักเรียนร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียน มีความสามารถในการอํานคิดวิเคราะห์ และเขียน 
                  ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า 

- นักเรียนร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียน มีทักษะและสามารถใช๎คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน 
  และสามารถใช๎อินเตอร์ สืบค๎นข๎อมูลได๎ 

       - นักเรียนร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดใน 
                  ระดับดีขึ้นไป 

- นักเรียนร๎อยละ 90 ของผ๎ูเรียน รู๎และเข๎าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง  

 (3) พัฒนาครูให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
       - ครูร๎อยละ 100  มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
       - ครูร๎อยละ 100 มีเครื่องมือวัดและประเมนิผลตามสภาพจริง 
       - ครูร๎อยละ 100  มีรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน คนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
       - ครูร๎อยละ 80 สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (4) พัฒนาสถานศึกษาให๎มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       - สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให๎มีความพร๎อม 
       - ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานท่ีของโรงเรียนให๎มีความสะอาด รํมรื่น สวยงาม  และจัดแหลํง 
                  การเรียนรู๎  เพื่อให๎นักเรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางเต็มท่ี 

- พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นการเรียนรู๎ /ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน 
(5)  สร๎างภาคเครือขํายการมีสํวนรํวมของชุมชนและทุกภาคสํวน ในการจัดการและพัฒนาการศึกษา 
      - สถานศึกษาน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาเป็นวิทยากรให๎ความรู๎ และรํวมจัดการเรียนการสอน 

                  อยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
      - สถานศึกษาใช๎แหลํงเรียนรู๎อยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 
กลยทุธ ์(Strategy) 
 

กลยุทธ์ที่  1  ขยายโอกาสทางการศึกษาอยํางท่ัวถึง และเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก 
                 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรสํูมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปฐมวัยและ 
                 หลักสูตรท๎องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  6  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสังกัดและโรงเรียน 
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5)  อตัตลกัษณ ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 
อตัลกัษณข์องสถานศกึษา โรงเรยีนบา๎นหว๎ยยาง 
    “ อยูํอยํางพอเพียง  หลีกเล่ียงอบายมุข  สนุกการงานอาชีพ”  

 เอกลกัษณข์องสถานศกึษา โรงเรยีนบา๎นหว๎ยยาง 
    “ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

6)  ภาระงานและปรมิาณงาน 

ขอ๎มูลบุคลากรคร ูปกีารศกึษา 2558  (ข๎อมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2558 ) 

ต าแหนํง 
อันดับเงินเดือน/คําจ๎าง วุฒิการศึกษา 

ป. คศ.1 คศ2 คศ.3 คศ.4 
ต่ ากวํา 
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

สูงกวํา  
ป.โท 

รวม 

1 .ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน -  - 1 - - - 1 - 1 
2. รองผ๎ูอ านวยการ 
    โรงเรียน 

-  - - - - - - - - 

3. ครูประจ าการ - 1 1 13 - - 13 2 - 15 
4. ครูพนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
5. ครูอัตราจ๎าง 2 - - - - - 2 - - 2 
6. ครูพี่เล้ียง/พิเศษ  - - - - - - - - - 
7. ธุรการ 1 - - - - - 1 - - 1 
8. นักการภารโรง 1 - - - - 1 - - - 1 

รวม 4 1 1 14 - 1 16 3 - 20 

ขอ๎มูลการจดัจ านวนครตูามแผนจดัการเรยีนการสอน 

ช้ันเรียน 
จ านวนห๎องเรียน จ านวนครูสอน

ประจ าห๎องเรียน 
จ านวนครูสอน 

ประจ ากลํุมสาระ 
จ านวนบุคลากร

สนับสนุน 
การสอน 

1.อนุบาลปีท่ี 1 1 1 1 - 
2.อนุบาลปีท่ี 2 1 1 1 - 

รวม 2 2 2 - 
3.ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 1 1 - 
4.ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 1 1 - 
5.ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 1 1 - 
6.ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 2 2 - 
7.ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 1 1 - 
8.ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 1 1 1 

รวม 6 7 7 1 
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9.มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 2 2 - 
10.มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 2 2 - 
11.มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 2 2 - 

รวม 3 6 6 1 
รวมท้ังส้ิน 11 15 15 2 

ขอ๎มูลนกัเรยีน ปกีารศกึษา 2558 (ข๎อมูล ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2558) 

ช้ันเรียน 
นักเรียนท้ังหมด นักเรียนท่ีมีสภาพ 

พิการบกพรํอง 
นักเรียนท่ีอําน 

ไมํออกเขียนไมไํด๎ 
นักเรียนท่ีได๎รับจัดสรร
งบอุดหนุปัจจัยพื้นฐาน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ 1 7 10 17 - - - - - - - - - 

อนุบาลปีที่ 2 13 8 21 - - - - - - - - - 

รวม 20 18 38 - - - - - - - - - 

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 10 23 - - - - - - 5 4 9 

ประถมศึกษาปีที่ 2 24 13 37 - - - - - - 10 5 15 

ประถมศึกษาปีที่ 3 15 9 24 - - - - - - 6 4 10 

ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12 - - - - - - 3 2 5 

ประถมศึกษาปีที่ 5 13 16 29 - - - - - - 5 6 11 

ประถมศึกษาปีที่ 6 9 10 19 - - - - - - 4 4 8 

รวม 81 63 144 - - - - - - 33 25 58 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 17 - - - - - - 3 3 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 7 14 - - - - - - 2 3 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 10 21 - - - - - - 3 4 7 

รวม 27 25 52 - - - - - - 8 10 18 

รวมทั้งสิ้น 128 106 234 - - - - - - 41 35 76 
 

ส ารวจ  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2558  ท่ีมา  ฝุายทะเบียน 
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7) ผลงานทีป่ระสบผลส าเรจ็ปกีารศกึษาที่ผาํนมา 

7.1 เกยีรตยิศและผลงานดเีดนํในรอบปกีารศกึษา 2557 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชื่อรางวลัทีไ่ดร๎บั หนวํยงานทีม่อบรางวลั 

สถานศกึษา ผลการสอบระดับชาติสูงกวํา
ระดับประเทศ 
 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ผู๎บรหิาร นางสุนันท์  หลวงศรี ผ๎ูบริหารดีเดํน 
 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 

ครู  
๑.นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช 
 
๒.นางมณีวรรณ เจริญชัย 
 
 
๓.นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
 
๔.นางศิริวรรณ  ยตะโคตร 

 
ครูผ๎ูอุทิศตน 
 
รางวัลวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด๎านส่ือ
นวัตกรรม 
 
ครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นท่ี 
 
ครูผ๎ูอุทิศตน 
 

 
สพป.สกลนคร เขต 1 
 
สพป.สกลนคร เขต 1 
 
 
สพป.สกลนคร เขต 1 
 
สพป.สกลนคร เขต 1 

นกัเรยีน  
๑) เด็กชายพูลทวี  ยางธิสาร 
    เด็กหญิงรุํงทิวา  เมฆโสภล 
 
๒) เด็กหญิงอริศรา จันททร์มะโฮง 
    เด็กหญิงโชติมณี  ยางธิสาร 
 
๓) เด็กชายจิรพงษ์ สูญราช 
    เด็กหญิงนิภาพร  ชาลีพร 
    เด็กหญิงน้ าทิพย์  ยางธิสาร 
 
๔) เด็กหญิงกฤษธรักษ์  แสนธิจักร 
    เด็กหญิงกิตติวรรณ  ยางธิสาร 
    เด็กหญิงปรียารัตน์  เสาะแสวง 
 
๕) เด็กชายทินกร  โต๏ะชาลี 
    เด็กชายพิทักษ์  ค ามะเทพ 
 

 
๑) รางวัลเหรียญเงินการแตํงบทร๎อย
กรอง กาพย์ยานี ๑๑  ป.๔ - ๖ 
 
๒) รางวัลเหรียญทองแดงการแตํงบท
ร๎อยกรอง กลอนสุภาพ ม. ๑ – ๓  
 
๓) เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท ๒ ป.๔ – ๖ 
 
 
๔) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท ๒  ม. ๑ – ๓ 
 
๕) รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑  การแขํงขันสร๎างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 

 
สพป.สกลนคร เขต 1 
 
 
“.................................” 
 
 
“.................................” 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 
“.................................” 
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 GSP ป. ๔ - ๖ 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชื่อรางวลัทีไ่ดร๎บั หนวํยงานทีม่อบรางวลั 

นกัเรยีน (ตอํ) 
๖) เด็กชายธนายุทธ  ยางธิสาร 
    เด็กชายเลิศสรร  จันทะผอง 
 
 
๗) เด็กชายประกายเพชร  มีภูค า 
 
 
๘) เด็กหญิงสุชานันท์  ฉลวยแสง 
    เด็กหญิงอินทร์ธิดา ยางธิสาร 
    เด็กหญิงแพใบ  ทัพละมํอม 
 
๙) เด็กชายธีรายุ  ค าเครือ 
    เด็กชายรสิทธิ์  ยางธิสาร 
    นางสาวลลิตา  ประทูลทอด 
 
๑๐) นายสุเมธ   สุวรรณเพชร์ 
      นายเอกบดินทร์  นิลวงศ์ 
 
 
๑๑) เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทเสน 
      เด็กหญิงนิธินันท์  โต๏ะชาลี 
      เด็กหญิงบุญญิตา  วงศ์ศรียา 
      เด็กหญิงวชิรินญา  ภูเฆม 
      เด็กหญิงสุนันทินี  วงศ์อินพํอ 
 
๑๒) เด็กหญิงทิพรัตน์  เทือกตาถา 
      เด็กหญิงปาณนภา  เทือกตาทอง 
      เด็กหญิงวิมลมณี  ราศี 
      เด็กหญิงศุภัชญา  มุํงไธสง 
      เด็กหญิงเกษฤดี  โต๏ะชาลี 
 
 
 
 

 
๖) เข๎ารํวมการแขํงขันสร๎างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม 
GSP ม. ๑ – ๓ 
 
๗) เข๎ารํวมการแขํงขันคิดเลขเร็ว  
ม. ๑ – ๓ 
 
๘) เข๎ารํวมการแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  ป. ๔ – ๖ 
 
 
๙) รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม. ๑-๓ 
 
 
๑๐) รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ การประกวดผลงงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑–๓ 
 
11) รางวัลเหรียญทองกาประกวด
เพลงคุณธรรม  ป.๑ – ๓ 
 
 
 
 
12) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ การประกวดเพลงคุณธรรม 
ป. ๔ – ๖ 
 
 
 
 

 
สพป.สกลนคร เขต 1 
 
 
 
“.................................” 
 
 
“.................................” 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 
 
 
“.................................” 
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ประเภท ระดบัรางวลั/ชื่อรางวลัทีไ่ดร๎บั หนวํยงานทีม่อบรางวลั 

นกัเรยีน(ตอํ) 
๑๓) เด็กหญิงนันทิกานต์  ล าภา 
      เด็กหญิงปุณยาพร  ยอดบุรุษ 
      เด็กหญิงสุภาวดี  เทือกตาถา 
      เด็กหญิงเพชรลดา  ยางธิสาร 
      เด็กหญิงโฉมธิดา  ผุดผํอง 
 
๑๔) นางสาวกรกนก  ชาลีพร 
      นางสาวดารกา  ค าภูษา 
      นางสาวรุํงเรือง  ปิ่นทอง 
      นางสาวลลิตา  ประทูลทอด 
      นางสาววารีรัตน์  นนธิสิงห์ 
 
๑๕) เด็กชายจิรายุ  เพ็งสวําง 
      เด็กชายชินวัตร  พรมวงศ์ 
      เด็กชายพิเชฐ  ยางธิสาร 
      เด็กชายภานุพงษ์  ยางธิสาร 
      เด็กหญิงพลอยแพรวา  ยางธิสาร 
 
๑๖) เด็กหญิงทิพวรรณ  เพียรธรรม 
      เด็กหญิงพรธิดา  ค ามะเทพ 
 
 
๑๗) เด็กชายโชคทวี  โต๏ะชาลี 
 
 
๑๘) เด็กชายจีรโรจน์  ยางธิสาร 
 
 
๑๙) เด็กหญิงศิริยากร  ยางธิสาร 
 
 
 
๒๐) นางสาวไอลดา  พิมพ์แสน 
 

 
13) รางวัลเหรียญทองการประกวด
เพลงคุณธรรม  ม.๑ – ๓ 
 
 
 
 
14) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ การประกวดภาพยนตร์ส้ัน 
ม. ๑ – ๓ 
 
 
 
15) รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ภาพยนตร์ส้ัน ป. ๑ – ๖ 
 
 
 
 
16) รางวัลเหรียญทองแดง การ
แขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม. ๑ – ๓ 
 
17) รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันเขียน
ภาพประเพณีไทย ม. ๑ – ๓ 
 
18) รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวาด
ภาพลายเส๎น ม. ๑ – ๓ 
 
19) รางวัลเหรียญทองการแขํงขันขับ
ร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ  
ม.๑ – ๓ 
 
20) รางวัลเหรียญทองการแขํงขันพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 

 
สพป.สกลนคร เขต 1 
 
 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 
“.................................” 
 
 
“.................................” 
 
 
“.................................” 
 
 
 
“.................................” 
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 ม. ๑ – ๓  
 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชื่อรางวลัทีไ่ดร๎บั หนวํยงานทีม่อบรางวลั 

นกัเรยีน(ตอํ) 
๒๑) เด็กชายนันทวัฒน์ พรมวงศ์ 
      เด็กชายศรัณญ์  ราชสินธุ์ 
 
 
๒๒) เด็กชายธนัทเทพ  วงค์ศรียา 
 
 
๒๓) เด็กชายกันตพงษ์  ยางธิสาร 
 
 
 
 
๒๔) เด็กหญิงกรรณิการ์  ยางธิสาร 
      เด็กชายกิตตินันท์  นนทบุตร 
      เด็กชายอิทธิเดช  สุภาทอง 
 
 
 
๒๕) เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมพินิจ 
      เด็กชายบรรหาญ  พิศป้ัน 
 

 
21) รางวัลเหรียญทอง การสร๎าง
การ์ตูนแอนิเมช่ัน (๒D Animation)  
ม. ๑ – ๓ 
 
22) รางวัลเหรียญทองการวาดภาพ
ด๎วยสีเทียนปฐมวัย 
 
23) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑  การแขํงขันการเลํานิทาน 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ ม. ๑ – ๓ 
 
24) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ การแขํงขันการประดิษฐ์
ของใช๎จากเศษวัสดุเหลือใช๎ ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพรํองทางการ
เรียนรู๎ ป. ๑ – ๖ 
 
25) รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวาด
ภาพด๎วยโปรแกรม Paint  ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพรํองด๎านการ
เรียนรู๎ ป. ๑ – ๖ 

 
สพป.สกลนคร เขต 1 
 
 
 
“.................................” 
 
 
“.................................” 
 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 
 
 
“.................................” 
 
 
 

8  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย    

 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒    

พัฒนาการด้าน จ านวนเด็กที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๒๓ ๒๒ ๑ - 

๒. ด้านอารมณ์ - จิตใจ ๒๓ ๒๓   
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๓. ด้านสังคม ๒๓ ๒๓   

๔. ด้านสติปัญญา ๒๓ ๒๓   
  8.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน  (ป.๑ -๖, ม.๑-๓)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖  ๒   ๑ ๒ ๒ ๒๙ ๓๓ ๙๑.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖  ๒    ๑ ๑ ๓๒ ๓๔ ๙๔.๔๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๖  ๒    ๒ ๒ ๓๐ ๓๔ ๙๔.๔๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๖  ๒    ๓ ๔ ๒๗ ๓๔ ๙๔.๔๔ 
ประวัติ ๓๖  ๒  ๑  ๓ ๗ ๒๕ ๓๕ ๙๗.๒๒ 
ศิลปะ ๓๖  ๒     ๔ ๓๐ ๓๔ ๙๔.๔๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๖  ๒   ๒ ๑๐ ๖ ๑๖ ๓๒ ๘๘.๘๙ 
การงานอาชีพฯ ๓๖   ๒   ๑ ๓ ๓๐ ๓๔ ๙๔.๔๔ 
ภาษาตํางประเทศ ๓๖   ๒ ๕ ๙ ๓ ๗ ๑๐ ๒๐ ๕๕.๕๖ 
หน๎าท่ีพลเมือง ๓๖  ๒   ๓ ๑๐ ๗ ๑๔ ๓๑ ๘๖.๑๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๔     ๑ ๖ ๙ ๘ ๒๓ ๙๕.๘๓ 

วิทยาศาสตร์ ๒๔     ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๘ ๘๓.๓๓ 

คณิตศาสตร์ ๒๔     ๒ ๖ ๙ ๗ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๔     ๔ ๒ ๓ ๑๕ ๒๐ ๘๓.๓๓ 

ประวัติ ๒๔     ๑ ๖ ๖ ๑๑ ๒๓ ๙๕.๘๓ 

ศิลปะ ๒๔   ๑ ๔ ๓ ๓ ๗ ๖ ๑๖ ๖๖.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔      ๑ ๘ ๑๕ ๒๔ ๑๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๒๔      ๖ ๑๑ ๗ ๒๔ ๑๐๐ 
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ภาษาต่างประเทศ ๒๔    ๓ ๕ ๕ ๖ ๕ ๑๖ ๖๖.๖๗ 

หน้าท่ีพลเมือง ๒๔      ๔ ๖ ๑๔ ๒๔ ๑๐๐ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๒    ๑  ๑ ๒ ๘ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒     ๑  ๑ ๑๐ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๒  ๑    ๑ ๒ ๘ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒     ๑ ๑ ๓ ๗ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
ประวัติ ๑๒    ๑  ๒ ๒ ๗ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
ศิลปะ ๑๒      ๑  ๑๑ ๑๒ ๑๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒      ๑  ๑๑ ๑๒ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๒    ๑   ๒ ๙ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒   ๑   ๓  ๘ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
หน้าท่ี ๑๒       ๑ ๑๑ ๑๒ ๑๐๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๙    ๔ ๑๑ ๕ ๕ ๔ ๑๔ ๔๘.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙  ๙ ๒ ๑  ๕ ๑ ๑๑ ๑๗ ๕๘.๖๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๙    ๒ ๓ ๘ ๗ ๙ ๒๔ ๘๒.๗๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๙  ๙ ๑ ๑ ๒ ๕  ๑๑ ๑๖ ๕๕.๑๗ 
ประวัติ ๒๙  ๑๒  ๒ ๑ ๑ ๔ ๙ ๑๔ ๔๘.๒๖ 
ศิลปะ ๒๙  ๕ ๓ ๕ ๓ ๑ ๓ ๙ ๑๓ ๔๔.๓๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๙    ๒ ๔ ๖ ๓ ๑๔ ๒๓ ๗๙.๓๑ 
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การงานอาชีพฯ ๒๙    ๓ ๘ ๕ ๗ ๖ ๑๘ ๖๒.๐๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๙   ๕ ๓ ๖ ๓ ๔ ๘ ๑๕ ๕๑.๗๒ 
หน้าท่ี ๒๙     ๒ ๘ ๑๒ ๗ ๒๗ ๙๓.๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๘     ๑ ๗ ๕ ๕ ๑๗ ๙๔.๔๔ 
วิทยาศาสตร์ ๑๘  ๔ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๔ ๗ ๓๘.๘๙ 
คณิตศาสตร์ ๑๘  ๓ ๒ ๔ ๒ ๒ ๑ ๔ ๗ ๓๘.๘๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๘  ๖ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๕ ๘ ๔๔.๔๔ 
ประวัติ ๑๘  ๕ ๕ ๒ ๒  ๔  ๔ ๒๒.๒๒ 
ศิลปะ ๑๘   ๒  ๑ ๑ ๗ ๗ ๑๕ ๘๓.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๘    ๑ ๓ ๕ ๗ ๒ ๑๔ ๗๗.๗๘ 
การงานอาชีพฯ ๑๘     ๕ ๗ ๒ ๔ ๑๓ ๗๒.๒๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๘    ๑ ๑ ๗ ๒ ๑ ๑๐ ๘๘.๘๙ 
หน้าท่ี ๑๘     ๔  ๖ ๘ ๑๔ ๗๗.๗๘ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๙    ๑ ๔ ๓ ๕ ๖ ๑๔ ๗๓.๖๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๙    ๘ ๑ ๑ ๓ ๖ ๑๐ ๕๒.๖๓ 
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คณิตศาสตร์ ๑๙  ๓ ๑  ๑ ๔ ๒ ๘ ๑๔ ๗๓.๖๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๙    ๕ ๑ ๓ ๖ ๔ ๑๓ ๖๘.๔๒ 
ประวัติ ๑๙    ๗ ๖ ๕ ๑  ๖ ๓๑.๕๘ 
ศิลปะ ๑๙    ๒ ๒ ๕ ๕ ๓ ๑๓ ๗๘.๙๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙    ๒ ๓ ๒ ๓ ๙ ๑๔ ๗๓.๖๘ 
การงานอาชีพฯ ๑๙    ๑ ๕ ๖ ๓ ๔ ๑๓ ๖๘.๔๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๙   ๒ ๑ ๓ ๓ ๑ ๙ ๑๓ ๖๘.๔๒ 
หน้าท่ี ๑๙    ๘ ๔ ๖ ๑  ๗ ๓๖.๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี ๑ 
จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔  ๑   ๔ ๔ ๕  ๖๔.๒๙ ๗๑.๔๓ 
วิทยาศาสตร์ ๑๔  ๑  ๔ ๓ ๓ ๒ ๑ ๔๒.๘๖ ๖๖.๔๖ 
คณิตศาสตร์ ๑๔  ๑ ๓   ๔  ๖ ๗๑.๔๓ ๗๐.๖๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๔  ๕ ๒ ๑ ๕ ๑   ๗.๑๔ ๕๙.๙๒ 
ประวัติศาสตร์ ๑๔  ๑  ๓ ๕ ๓  ๒ ๓๕.๗๑ ๖๓.๓๕ 
ศิลปะ ๑๔   ๑ ๑  ๓ ๒ ๗ ๘๕.๗๑ ๗๕.๕๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔    ๑ ๑ ๒ ๓ ๗ ๘๕.๗๑ ๘๑.๗๘ 
การงานอาชีพฯ ๑๔  ๑ ๑  ๑ ๓ ๓ ๕ ๗๘.๕๗ ๗๗.๒๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔  ๑  ๒  ๓ ๑ ๗ ๗๘.๕๗ ๗๓.๑๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔  ๑   ๓ ๖ ๒ ๒ ๑๐ ๗๑.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๔ ๑ ๔  ๒  ๕ ๒  ๗ ๗๘.๕๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๔   ๒ ๑  ๒ ๖ ๓ ๑๑ ๕๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๔  ๕ ๒ ๔ ๑ ๒   ๒ ๑๔.๒๙ 
ประวัติศาสตร์ ๑๔  ๓  ๕ ๔ ๒   ๒ ๑๔.๒๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔    ๑ ๑ ๒ ๓ ๗ ๑๒ ๘๕.๗๑ 
ศิลปะ ๑๔   ๑ ๑  ๓ ๔ ๕ ๑๒ ๘๕.๗๑ 
การงานอาชีพฯ ๑๔    ๑ ๑ ๓ ๔ ๕ ๑๒ ๘๕.๗๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔  ๓ ๑ ๕ ๓ ๒   ๒ ๑๔.๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑ 
จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๐   ๑ ๗ ๒ ๓ ๒ ๕ ๑๐ ๕๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐  ๒ ๑ ๒ ๔ ๑  ๑๐ ๑๑ ๔๕.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐  ๓ ๓ ๓ ๒ ๑ ๖ ๒ ๙ ๕๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๐  ๒ ๒ ๓ ๗ ๖   ๖ ๓๐ 
ประวัติศาสตร์ ๒๐  ๒  ๑  ๑๒ ๔ ๑ ๑๗ ๘๕ 
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สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐    ๒  ๖ ๔ ๘ ๑๘ ๙๐ 
ศิลปะ ๒๐     ๒ ๑ ๕ ๑๒ ๑๘ ๙๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๐   ๑ ๑ ๔ ๔ ๓ ๗ ๑๐ ๗๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐  ๑ ๒ ๔ ๒ ๔  ๗ ๑๑ ๕๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๐  ๒ ๒ ๕ ๒ ๒  ๗ ๙ ๔๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๐ ๑ ๒ ๑  ๑ ๒ ๑ ๑๒ ๒๕ ๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๑ ๑ ๓  ๒ ๖ ๔ ๓ ๑๓ ๖๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๐  ๕ ๓  ๘ ๔   ๔ ๒๐ 
ประวัติศาสตร์ ๒๐   ๒ ๒ ๓ ๒ ๔ ๗ ๑๓ ๖๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐     ๒ ๑ ๕ ๑๒ ๑๘ ๙๐ 
ศิลปะ ๒๐     ๒ ๑ ๕ ๑๒ ๑๘ ๙๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๐    ๒ ๓ ๔ ๓ ๘ ๑๕ ๗๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐  ๙ ๒ ๑  ๔ ๓ ๑ ๘ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑ 
จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
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ภาษาไทย ๑๐     ๒ ๓ ๔ ๑ ๘ ๘๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๐    ๒ ๓ ๒ ๑ ๒ ๕ ๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐     ๑ ๔  ๕ ๙ ๙๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐  ๑  ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๔ ๔๐ 
ประวัติศาสตร์ ๑๐  ๒ ๓ ๒ ๑ ๒   ๒ ๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐      ๔ ๓ ๓ ๑๐ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๑๐      ๖ ๑ ๓ ๑๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๐      ๔ ๓ ๓ ๑๐ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐     ๑ ๖ ๑ ๒ ๙ ๙๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๐   ๑ ๑ ๔ ๓  ๑ ๔ ๔๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๐   ๑ ๑ ๒ ๓  ๓ ๖ ๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐    ๑ ๔ ๑ ๒ ๒ ๕ ๕๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐  ๑ ๔ ๑ ๒ ๑ ๑  ๒ ๒๐ 
ประวัติศาสตร์ ๑๐  ๓ ๓ ๒  ๒   ๒ ๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐      ๔ ๓ ๓ ๑๐ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๑๐   ๑ ๑ ๒  ๓ ๓ ๖ ๖๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๐     ๒ ๔ ๑ ๓ ๘ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐    ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ ๔ ๔๐ 
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8.3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับชาติ (O – NET) 

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อยละ 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

ด้านภาษา ๑๑ ๒๑.๐๐ ๕.๒๐ ๖๐.๐๐ ๒๔.๒๖ 

ด้านคิดค านวณ ๑๑ ๑๕.๕๕ ๗.๐๕ ๔๔.๔๓ ๔๕.๓๔ 

ด้านเหตุผล ๑๑ ๒๐.๐๐ ๕.๘๑ ๕๑.๑๔ ๒๙.๐๕ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อย
ละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๑๖ ๓๐ ๑๒.๒๕ ๓๐ ๕๐ 

ภาษาไทย ๑๖ ๔๐.๖๓ ๑๐.๒๖ ๔๐.๖๓ ๖๖ 

วิทยาศาสตร์ ๑๖ ๔๒.๓๘ ๑๑.๒๒ ๔๒.๓๘ ๖๕ 

ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๔๗.๒๕ ๘.๕๑ ๔๗.๒๕ ๖๔ 

สุขศึกษาและพลฯ ๑๖ ๕๑.๗๕ ๑๐.๗๒ ๕๑.๗๕ ๖๔ 

ศิลปะ ๑๖ ๔๓.๗๕ ๑๐.๘๓ ๔๓.๗๕ ๖๕ 

การงานอาชีพฯ ๑๖ ๕๘ ๑๗.๖๑ ๕๘ ๘๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๖ ๓๙.๙๑ ๑๒.๒๑ ๓๓.๙๑ ๖๗.๕๐ 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   (O - NET) 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อยละ 
 

จ านวนละร้อยของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๑๐ ๒๙.๓๖ ๑๑.๑๘ ๒๙.๓๖ ๔๘.๘๐ 

ภาษาไทย ๑๐ ๔๐.๕๖ ๔.๕๗ ๔๐.๕๖ ๔๗.๕๐ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐ ๔๓.๐๐ ๙.๖๐ ๔๓.๐๐ ๕๘.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๐ ๕๓.๐๐ ๕.๘๗ ๕๓.๔๐ ๖๒.๐๐ 
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สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐ ๖๘.๗๕ ๘.๐๘ ๖๘.๗๕ ๘๒.๕๐ 

ศิลปะ ๑๐ ๔๖.๒๕ ๘.๐๐ ๔๖.๒๕ ๕๗.๕๐ 

การงานอาชีพฯ ๑๐ ๕๑.๐๐ ๑๑.๑๔ ๕๑.๐๐ ๖๖.๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐ ๒๖.๖๐ ๕.๖๖ ๒๖.๖๐ ๔๐.๐๐ 

 
 
8.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน (LAS) 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๒๐ ๑๔.๘๖ ๑.๕๙ ๗๔.๒๙ - ๑๙.๐๕ ๘๐.๙๕ 

ภาษาไทย ๒๐ ๑๗.๑๒ ๒.๑๕ ๖๘.๔๗ - ๔๗.๐๖ ๕๒.๙๔ 

วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๑๒.๑๘ ๒.๐๑ ๖๐.๘๘ - ๗๖.๔๗ ๒๓.๕๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๐ ๙.๗๑ ๑.๑๙ ๖๔.๗๖ - ๗๖.๑๙ ๒๓.๘๑ 

สังคม ๒๐ ๑๐.๔๓ ๓.๒๗ ๖๙.๕๒ ๔.๖๗ ๔๗.๖๒ ๔๗.๖๒ 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๒๐ ๑๗ ๑.๑๒ ๘๕.๐๐ - - ๑๐๐ 

ศิลปะ ๒๐ ๑๑ ๑.๖๗ ๗๖.๐๐ - ๔๐ ๖๐ 

การงาน ๒๐ ๙.๘๕ ๑.๗๖ ๖๗.๖๗ - ๖๐ ๔๐ 
 

 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อย
ละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๓๕ ๑๕.๑๑ ๒.๘๕ ๕๐.๓๘ ๒.๘๖ ๙๔.๒๙ - 

ภาษาไทย ๓๕ ๑๖.๖๔ ๒.๕๓ ๕๑.๙๙ - ๙๗.๙๒ - 

วิทยาศาสตร์ ๓๕ ๑๕.๖๙ ๒.๘๙ ๕๒.๒๙ - ๙๑.๖๗ ๕.๒๑ 

ภาษาอังกฤษ ๓๕ ๑๑.๐๙ ๒.๗๕ ๕๕.๔๓ - ๘๒.๘๖ ๑๑.๔๓ 

สังคม ๓๕ ๑๒.๖๐ ๓.๑๑ ๔๒.๐๐ ๒.๘๖ ๘๐.๐๐ - 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อย
ละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๑๙ ๗.๕๓ ๒.๘๔ ๒๕.๐๙ ๕.๒๖ ๒๑.๐๕ - 

ภาษาไทย ๑๙ ๑๖.๔๖ ๒.๘๕ ๕๔.๘๗ - ๙๒.๓๑ ๗.๖๙ 

วิทยาศาสตร์ ๑๙ ๑๒.๖๙ ๒.๑๔ ๔๒.๓๑ - ๙๒.๓๑ - 

ภาษาอังกฤษ ๑๙ ๑๑.๑๖ ๓.๗๓ ๓๗.๑๙ - ๗๓.๖๘ - 
สังคม ๑๙ ๑๑.๖๘ ๓.๐๗ ๓๘.๙๕ ๕.๒๖ ๘๔.๒๑ - 
สุขศึกษา ๑๙ ๗.๐๕ ๑.๗๘ ๓๕.๒๖ ๑๕.๗๙ ๖๘.๔๒ - 
ศิลปะ ๑๙ ๑๐.๙๕ ๒.๐๑ ๕๔.๗๔ - ๘๙.๔๗ ๑๐.๘๓ 
การงาน ๑๙ ๑๒.๑๑ ๒.๗๙ ๖๐.๕๓ - ๖๓.๑๖ ๓๖.๘๔ 

8.5  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร. 

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๖ ๒๖ ๑๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๕ ๒๐ ๕ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒ ๑๐ ๒ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๙ ๒๔ ๕ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๘ ๑๔ ๔ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๙ ๑๕ ๔ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔ ๑๐ ๔ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๑ ๑๔ ๗ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓ ๑๐ ๓ - - 

รวม ๑๘๗ ๑๔๓ ๔๔ - - 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๗๖.๔๗ ๒๓.๕๓ - - 

8.6  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๖ ๒๖ ๑๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๕ ๒๐ ๕ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒ ๑๐ ๒ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๙ ๒๔ ๕ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๘ ๑๔ ๔ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๙ ๑๕ ๔ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔ ๑๐ ๔ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๑ ๑๔ ๗ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓ ๑๐ ๓ - - 

รวม ๑๘๗ ๑๔๓ ๔๔ - - 

เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๗๖.๔๗ ๒๓.๕๓ - - 

      

 
 
 
 
 

8.6  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร. 

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๖ ๓๖  

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๕ ๒๕  

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒ ๑๒  

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๙ ๒๙  

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๘ ๑๘  

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๙ ๑๙  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๔ ๑๔  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๑ ๒๑  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓ ๑๓  
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รวม ๑๘๗ ๑๘๗  

เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

9)  ความรวํมจากภาคีเครอืขํายในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

ผลความรวํมมอืในการพฒันาคุณภาพการศกึษาจากผูป๎กครอง  ชมุชน และองคก์รปกครองสวํน 
ท๎องถิน่ ในปกีารศกึษา 2557 ดงันี ้
  1)  ได๎รับงบประมาณอุดหนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก องค์การบริหารสํวนต าบล         
เหลําโพนค๎อ ปี 2557  โครงการพัฒนาห๎องสมุดโครงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ จ านวนท้ังส้ิน  25,000  บาท  

2) ได๎รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ ทําแรํ สกลนคร มูลนิธิ CCF. 
3)  ได๎รับเงินบริจาคจากคณะครู ผ๎ูปกครอง คณะศิษย์เกํา ในการสร๎างตํอเติมห๎องสมุดดิน 
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สํวนที ่2  
 

วิเคราะหก์รอบวงเงนิงบประมาณ  ป ี พ.ศ.2558-2559 
 

******************************** 
รายรบัสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2558 

รายการ จ านวนเงินท่ีได๎รับจัดสรร หมายเหตุ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว 

    - ระดับกํอนประถมศึกษา  38 * 1,700 
    - ระดับประถมศึกษา      144 * 1,900 
    - ระดับประถมศึกษา        52 * 3,500 
 

 

64,600 
273,600 
182,000 

 

 

ระดับกํอนประถม 
ท าแผนฯ แยก
ตํางหาก 
 

รวม 520,200  

2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 

 

58,000 
54,000 

 

 

รวม 112,000  

3.  เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย      
15  ปี 

   3.1  คําหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 

- ระดับกํอนประถมศึกษา      38 * 200 
- ระดับประถมศึกษา 
         1) ช้ัน ป.1              36 * 561 
         2) ช้ัน ป.2              25 * 605 
         3) ช้ัน ป.3              12 * 622 
         4) ช้ัน ป.4              29 * 653 
         5) ช้ัน ป.5              18 * 785 
         6) ช้ัน ป.6              19 * 818 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

         1) ช้ัน ม.1                14 * 700 
         2) ช้ัน ม.2                21 * 863 
         3) ช้ัน ม.3                13 * 949 

 
 

 

7,600 
(96,359) 
12,903 
22,385 
14,928 
7,836 

22,765 
15,542 

(43,911) 

11,900 
12,082 
19,929 
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รายการ จ านวนเงินท่ีได๎รับจัดสรร หมายเหตุ 

  3.2  คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน  

- คํายติวเตอร์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมคํายสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมสํงเสริม ICT 
- ทัศนศึกษา 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 

(65,200) 

20,000 
10,000 
10,000 
20,000 
5,200 

 

  3.3  คําอุปกรณ์การเรียน 

- ระดับกํอนประถมศึกษา     38 * 100 
- ระดับประถมศึกษา          144 * 195 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   52 * 210 
 

(85,600) 

7,600 
56,160 
21,840 

ภาคเรียนท่ี 1-2 

  3.4  คําเครื่องแบบนักเรียน 

- ระดับกํอนประถมศึกษา     38 * 300 
- ระดับประถมศึกษา          144 * 360 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   52 * 450 
 

(86,640) 

11,400 
51,840 
23,400 

 

รวมงบ 15  ปีเรียนฟรีท้ังส้ิน  385,310  

4. คําอาหารกลางวัน หัวละ 20 *182*200 728,000 งบจาก อบต. 

5. คําอาหารเสริม (นม) 174,000 งบจาก อบต. 

6. รายได๎สถานศึกษา - - 

7. เงินบริจาค - - 

รวมงบประมาณท่ีได๎รับท้ังส้ิน 1,017,510.00 ไมํรวมงบอบต. 
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การจัดสรรงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติประจ าปี พ.ศ. 2558 
โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ในสํวนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
( จ านวนเงิน  520,200.00  บาท ) 

 

ล าดับท่ี แผนงาน งบประมาณ ร๎อยละ หมายเหตุ 

1 กลํุมบริหารวิชาการ  219,580 42.21 งบด๎านวิชาการ 

2 กลํุมแผนงานและงบประมาณ 2,000 0.38 งบด๎านบริหารทั่วไป 

3 กลํุมบริหารงานบุคคล 108,000 20.77 งบด๎านบริหารทั่วไป 

4 กลํุมบริหารงานท่ัวไป 45,000 8.65 งบด๎านบริหารทั่วไป 

5 กลํุมกิจการนักเรียน 93,600 17.99 งบด๎านวิชาการ 

6 ส ารองจําย(เงินรายได๎/สาธารณูปโภค) 52,020 10.00 ส ารองจําย 

รวมงบประมาณ 520,200 100  

 
หมายเหตุ  ไมํนับรวมงบประมาณ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/เงนิอุดหนุนตามนโยบาย 15 ปีเรียนฟรี 

   และเงินอุดหนุนจาก อบต. 

งบด๎านวิชาการ จ านวน  313,180  คิดเป็นร๎อยละ 60.20 (วิชาการ+กิจการนักเรียน) 
   (เกณฑ์ร๎อยละ  60  – 70) 

งบด๎านบริหารทั่วไป  จ านวน  155,000  คิดเป็นร๎อยละ  29.80 (บุคคล+งบประมาณ+ท่ัวไป) 
   (เกณฑ์ร๎อยละ  20 - 30) 

งบส ารองจําย จ านวน  52,020  คิดเป็นร๎อยละ 10 

(เกณฑ์ร๎อยละ 10 - 20) 

รวมงบประมาณทัง้สิน้  520,200.00  คิดเปน็รอ๎ยละ 100 
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สภาพความส าเรจ็ทีค่าดวาํจะเกดิขึน้ เมือ่สิน้ปกีารศกึษา 2557  ตามกลยุทธก์ารจัดการศกึษา 
 

กลยทุธท์ี่ 1 ขยายโอกาสทางการศกึษาอยาํงทัว่ถงึ และเปน็ธรรม 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ

และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว

บํงชี้) 
1. สานสัมพันธ์กับชุมชน 
 
2. ส ารวจส ามะโนนักเรียน/ 
    รับนักเรียน 
 
3.ประชาสัมพันธ์ 
 
4.เรียนฟรี 15  ปีอยํางมี 
   คุณภาพ 
5.เย่ียมบ๎านนักเรียน 
 
6.บริหารจัดการโดยใช ๎
   โรงเรียนเป็นฐาน 

-เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
-เพ่ือให๎นักเรียนที่อยํูในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได๎เรียน
อยํางทั่วถึง 
-เพ่ือประชาสัมพันธ์ขําวสาร
ของโรงเรียนสูํชมชน 
-เพ่ือลดภาระคําใช๎จํายคํา
หนังสือและอุปกรณ์การเรียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการดูแล
ชํวยเหลืออยํางทั่วถึง 
-เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของ
โรงเรียน 

ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 100 
 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 90 

มฐ.ที่ 11/ต.ช.ที่  7 
 
มฐ.ที่ 8/ต.ช.ที่ 11,12 

 
 
มฐ.ที่ 11/ต.ช.ที่ 2, 7 
 
มฐ.ที่ 8/ต.ช.ที่ 1 
 
มฐ.ที่ 8/ต.ช.ที่ 1, 7 
 
มฐ.ที่ 11/ต.ช.ที่ 7, 9 

 
กลยทุธท์ี ่ 2  พฒันาผูเ๎รยีนใหม๎คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว
บํงชี้) 

1. โครงการโรงเรียนสํงเสริม 
    สุขภาพ 
2. โครงการมหกรรมศิลปะ 
    ดนตรี กีฬานันทนาการ 
    ตํอต๎านยาเสพติด 
2. โครงการเสริมสร๎าง
ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
3. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
   และศิลปะดนตรีพ้ืนเมือง 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพรําง
การสมบูรณ์แข็งแรง 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และ
ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของ
ยาเสพติด 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎พ้ืนฐาน
ด๎านประชาธิปไตย 
-เพ่ือให๎นักเรียนรักและชื่นชมใน
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนของตน 

ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 90 
 

มฐ.ที่ 2/ต.ช.ที่ 1 
 

มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 1 
 
 
มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 1 

 
มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 1 
 

4. โครงการดุริยางค์เมโรเดียน 
 
5. โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม 
   จริยธรรมและคํานิยมที่พึง 
   ประสงค ์
6. โครงการวันส าคัญ 
 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติการดนตรีสากล 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค ์
-เพ่ือปลูกจิตส านึกให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฏิบัติ

ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 

 

มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 9, 10 
 
มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 9, 10 
 
 
มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 2 
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7. โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม 
    ในสถานศึกษา 

ตามหลักธรรมศาสนา 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎คูํ
คุณธรรม 

 
ร๎อยละ 90 

 
มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 2, 9, 10 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัว

บํงชี้) 
8. โครงการวันอ าลาสถาบัน  
   “คนดีศรีห๎วยยาง” 
 
10. โครงการปลูกจิตส านึกรักษ ์
      สิ่งแวดล๎อม 
 
11. โครงการเดินทางไกลและ
เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 
 
12.โครงการทัศนศึกษาเย่ียมชม 
     แหลํงเรียนรู๎ 
 
13. โครงการยุวเกษตรกรใน 
      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 
14.  โครงการแก๎ปัญหา 
       การอํานไมํออกเขียนไมํได๎ 
 
15. โครงการจัดบริการ 
     สารสนเทศและICT 
 
 
16.โครงการยกระดับ 
     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
     คณิตศาสตร์ 
 
17. โครงการห๎องสมุดมีชีวิต 
 
 
18. โครงการระบบดูแล 
     ชํวยเหลือนักเรียน 
19. โครงการแนะแนว 
 
 
20. โครงการจัดกิจกรรม 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรมและ
กตัญญูตํอสถาบัน 
 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 
-เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสํวนรวมและ
ท างานรํวมกับหมูํคณะได๎ 
 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎
และประสบการณ์ตรง 
 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และ
ประสบการณ์ตรงในการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์ 
 
-เพ่ือแก๎ปัญหานักเรียนที่อํานไมํ
ออกเขียนไมํได๎ 
 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และ
ทักษะในการใช๎ IT ในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
สูงข้ึน 
 
-เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัย
รักการอําน การฟัง การพูดและ
การเขียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการดูแล
ดูแลชํวยเหลืออยํางทั่วถึง 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎พัฒนาตนเอง 
และรู๎จักปรับตัวให๎เข๎ากับสังคม 
สิ่งแวดล๎อมที่ดี 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และ

ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 

 
 
 

ร๎อยละ 90 
 
 

    ร๎อยละ 90 
 
 
 

ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 100 

 
 

ร๎อยละ 90 

มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 2 
 
 
มฐ.ที่ 8/ต.ช.ที่ 4 
 
 
มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 2 
 
 
 
มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 7 
 
 
มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 9, 10 
 
 
 
มฐ.ที่ 3/ต.ช.ที่ 2.1, 3.2 
 
 
มฐ.ที่ 11(3.1)/ต.ช.ที่ 7 
 
 
 
มฐ.ที่ 8/ต.ช.ที่ 4 
 
 
 
มฐ.ที่ 8.2,8.3,9.3/ต.ช. 
ที่ 7 
 
มฐ.ที่ 8.1/ต.ช.ที่ 7 
 
มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 6 
 
 
มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 2 
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      สหกรณ์/โรงเรียนธนาคาร 
      บ๎านห๎วยยาง 
 

เข๎าใจในหลักการสหกรณ์/       
รู๎จักการประหยัดอดออมและ
ปฏิบัติได๎ 

 
 

 
 
 

กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาครแูละบคุลากรสูมําตรฐานวชิาชพี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /

ตัวบํงชี้) 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
2. โครงการสํงเสริมพัฒนาการท า 
    วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
3. โครงการนิเทศภายใน 
 
4. โครงการจัดหาผลิตและใช๎สื่อ 
    การเรียนการสอน 
 

- เพ่ือให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและเทคนิค
วิธีการสอนที่ทันสมัย 

 
- เพ่ือให๎ครูมีความรู๎และ

สามารถแก๎ปัญหานักเรียน
ด๎วยการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนให๎สูงข้ึน 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนให๎สูงข้ึน 
 

ร๎อยละ 90 
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 90 
 

มฐ.ที่ 11.3/ต.ช.ที่ 7 
 
 
 
มฐ.ที่ 11/ต.ช.ที่ 6, 7 
 
 
 
มฐ.ที่ 8/ต.ช.ที่ 7 
 
มฐ.ที่ 7(4)/ต.ช.ที่ 6.2 
 

5. โครงการวัดผลประเมินผล 
    โรงเรียน 
 
6. โครงการประชุมประจ าเดือน 
   ข๎าราชการครูและบคุลากร 

- เพ่ือให๎ครูใช๎วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย 

 
- เพ่ือให๎ได๎รับขําวสารความ

เคลื่อนไหวทางการศึกษา
และเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีและ
งานพิเศษ 

 

ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 

มฐ.ที่ 2/ต.ช.ที่ 6 (2) 
 
 
มฐ.ที่11.3(3.2)/ต.ช.ที่ 7 

กลยทุธท์ี่  4  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารและจดัการศกึษาโดยใชโ๎รงเรยีนเปน็ฐาน 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 48 
 

48 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /

ตัวบํงชี้) 
1. โครงการพัฒนา บ ารุงรักษา 
    อาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
    ในโรงเรียน 
2. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
 
3. โครงการเสริมสร๎าง 
    ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
    ธุรการโรงเรียน 
4. โครงการบริหารจัดการโรงเรียน 
    เป็นฐาน 
 

-เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียน 

-เพ่ือสร๎างความเข๎าใจอันดี
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 

-เพ่ือสร๎างและเก็บข๎อมูลอยําง
เป็นระบบและเป็น
หมวดหมูํ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของโรงเรียน-  

ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 

มฐ.ที่ 9.1/ต.ช.ที่ 7 
 
 
มฐ.ที่ 11/ต.ช.ที่ 7 

 
มฐ.ที่ 10,11/ต.ช.ที่ 7 

 
 
มฐ.ที่ 11/ต.ช.ที่ 7, 9 
 

กลยทุธท์ี่  4  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารและจดัการศกึษาโดยใชโ๎รงเรยีนเปน็ฐาน(ตอํ) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /

ตัวบํงชี้) 
5. โครงการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ 
    และซํอมแซมพัสดุครุภัณฑ์ 
 
6. โครงการจัดจ๎างบุคลากร 
(ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการโรงเรียน) 
 
7. โครงการพัฒนาการจัดระบบ 
    ควบคุมภายในสถานศึกษา 

- เพ่ือให๎มีการเก็บ ท าบัญชี
การใช๎ การส ารวจ การ
ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

- เพ่ือจัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว
มาท าหน๎าท่ีผู๎ชํวยงาน
ธุรการโรงเรียน 

- เพ่ือให๎บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ เต็มหลักสูตร 

 

ร๎อยละ 90 
 
 

ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 

มฐ.ที่ 9.4/ต.ช.ที่ 7  
 
 
มฐ.ที่ 11/ต.ช.ที่ 7 
 
 
มฐ.ที่ 10/ต.ช.ที่ 7 
 

กลยทุธท์ี่  5  เพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ปฐมวยัและหลกัสูตรท๎องถิน่   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /

ตัวบํงชี้) 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษาและหลักสูตร 
    ท๎องถ่ิน 
2. โครงการพัฒนาวิชาการ 
 
 
 
 
3. โครงการพัฒนาการศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ให๎ทันสมัย 

 
- เพ่ือให๎นักเรียนมี

ความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

 
-เพ่ือนักเรียนระดับปฐมวัย

ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 

 
 

ร๎อยละ 90 

มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 7 
 
 
มฐ.ที่ 3,4,5/ต.ช.ที่ 5, 7 
 
 
 
 
มฐ.ที่ 1-6/ต.ช.ที่ 1-4 
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    ปฐมวัย 
 

ได๎รับการพัฒนาท้ังทางด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

 

  
 

กลยทุธท์ี่  6  บรหิารจดัการศกึษาตามนโยบายสงักดัและโรงเรยีน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /

ตัวบํงชี้) 
1.  โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
 
 
 

-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ 
การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จาก
ประสบการณจ์ริง 
 

ร๎อยละ 90 
 

 
 

มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 9, 10 
 
 
 

กลยทุธท์ี่  6  บรหิารจดัการศกึษาตามนโยบายสงักดัและโรงเรยีน(ตอํ) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /

ตัวบํงชี้) 
2. โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม 
    ในสถานศึกษา 
 
 
3.  โครงการมหกรรมศิลปะ  ดนตรี  
   กีฬา นันทนาการตํอต๎านยาเสพติด 
 
 
4. โครงการการใช๎แหลํงเรียนรู ๎
    ในและนอกสถานศึกษา 
 
5.  โครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพ่ือ 
     อาหารกลางวัน 
 
 
 
6.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
     ศิลปะดนตรีพ้ืนเมือง 
 
 
7.  โครงการพัฒนาจิตส านึกอนุรักษ์ 
     สิ่งแวดล๎อม 
 
8.  โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีคารวะธรรม 
มีสามัคคีธรรม และมีปัญญา
ธรรม รู๎สิทธิและหน๎าท่ี  

 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ มี

ความเข๎าใจถึงพิษภัยและ
โทษของสารเสพติด 

 
-เพ่ือให๎นักเรียนไดรับความรู๎

จากประสบการณ์ตรง 
 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติ

เก่ียวกับการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูป
อาหาร 

 
-เพ่ือให๎นักเรียนอนุรักษ์ ชื่นชม

และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมของชุมชนได๎ 

 
- เพ่ือให๎นักเรียนได๎รู๎คุณคํา 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 
- เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรม 

ร๎อยละ 90 
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
 
ร๎อยละ 90 
 
 
ร๎อยละ 90 

มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 2, 9, 10 
 
 
 
มฐ.ที ่1/ต.ช.ที่ 1 
 
 
 
มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 7 
 
 
มฐ.ที่ 3/ต.ช.ที่ 9, 10 
 
 
 
 
มฐ.ที่ 1/ต.ช.ที่ 1 
 
 
 
มฐ.ที่ 8/ต.ช.ที่ 4 
 
 
มฐ.ที่ 7/ต.ช.ที่ 9, 10  
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9.โครงการจัดบริการปัจจัยพ้ืนฐาน 
   ส าหรับนักเรียนยากจนขาดแคลน 
 
 
10. โครงการจัดบริการคําอุปกรณ ์
      การเรียนส าหรับนักเรียน 
 
11. โครงการจัดบริการเงินคํา 
      เครื่องแบบนักเรียน 
12. โครงการจัดบริการหนังสือ 
      ยืมเรียนและแบบฝึกหัด 

จริยธรรมโดยผํานฐาน
กิจกรรม 5 ห๎องชีวิต 

 
- เพ่ือจัดหาและให๎บริการ

อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ๎าให๎
นักเรียนที่ขาดแคลน 

 
- เพ่ือลดภาระคําใช๎จํายแกํ

ปกครองนักเรียน 
 
- เพ่ือลดภาระคําใช๎จํายแกํ

ปกครองนักเรียน 
- เพ่ือลดภาระคําใช๎จํายแกํ

ปกครองนักเรียน 

 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
ร๎อยละ 100 
 

 
 
 
มฐ.ที่ 8.1/ต.ช.ที่ 7 
 
 
 
มฐ.ที่ 8.1/ต.ช.ที่ 7 
 
 
มฐ.ที่ 8,1/ต.ช.ที่ 7 
 
มฐ.ที่ 11(3.1)/ต.ช.ที่ 7 
 

กลยทุธท์ี่  6  บรหิารจดัการศกึษาตามนโยบายสงักดัและโรงเรยีน(ตอํ) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /

ตัวบํงชี้) 
13. โครงการอาหารกลางวัน 
      อบ.1-ป.6 
 
 
 
14. โครงการอาหารเสริม(นม) 
 
 
 
15. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 
      การเรียน 
 
 
16. โครงการแขํงขันทักษะทาง 
      วิชาการ 
 
 

--เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารครบ 5 
หมูํและมีน้ าหนัก-สํวนสูง
ตามเกณฑ์ 

 
- เพ่ือให๎นักเรียนมีรํางการ

สมบูรณ์แข็งแรงและมี
น้ าหนัก-สํวนสูงตามเกณฑ์ 

 
- เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะการ

ฟัง การพูด การอําน การ
เขียน และการคิดค านวณ 

 
- เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน

แสดงความสามารถ
ทางด๎านวิชาการ 

ร๎อยละ 100 
 
 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 
 
 
 

ร๎อยละ 90 
 

มฐ.ที่ 8.1/ต.ช.ที่ 7 
 
 
 
 
มฐ.ที่ 8.1/ต.ช.ที่ 7 
 
 
 
มฐ.ที่ 8/ต.ช.ที่ 4 
 
 
 
มฐ.ที่ 3/ต.ช.ที่ 3.1, 3.2 
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เปาูหมายและตัวชีว้ดัที่สอดคลอ๎งกบักลยทุธ์ 
กลยทุธท์ี่  1  ขยายโอกาสทางการศกึษา อยาํงทัว่ถงึ และเปน็ธรรม 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 

1. เพื่อให๎เด็กกลํุมอายุ         
5 - 6  ปีทุกคน ในเขต
บริการให๎ได๎รับการเตรียม
ความพร๎อมกํอนเข๎าเรียน
ช้ันประถม ศึกษาปีท่ี  1 

 

- เด็กกลํุมอายุ  5 - 6  ปี  
ในเขตบริการได๎รับ      
การเตรียมความพร๎อม
ร๎อยละ 100 

- เด็กกลํุมอายุ  5 - 6  ปี  
ในเขตบริการได๎รับการ
เตรียมความพร๎อมมีความ
พร๎อมร๎อยละ 100 

 

-  ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/
ผ๎ูปกครองนักเรียน 

- ส ารวจเด็ก 
- จัดท าทะเบียนเด็ก 
- ประชาสัมพันธ์ 
 

- ค าส่ังแตํงต้ังกรรมการ      
/มอบหมายงาน 

- แบบส ารวจนักเรียน
รายบุคคล 

- แบบบันทึกการเกณฑ์
เด็กเข๎าเรียน 

- ทะเบียนนักเรียน 
- แบบบันทึกพัฒนา         

การของนักเรียน 
2. เพื่อให๎นักเรียนกลํุมอายุ

ยํางเข๎าปท่ีี 7 – 16 ปีใน
เขตบริการให๎ได๎รับ
การศึกษาภาคบังคับอยําง
เทําเทียมกัน 

 

- นักเรียนท้ังเด็กท่ัวไป          
ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อยโอกาส         
ในเขตบริการท่ีได๎รับ
การศึกษาภาคบังคับ        
ร๎อยละ  100 

- ผ๎ูเรียนออกกลางคัน         
ไมํเกินร๎อยละ 3 

- ประชุมผ๎ูปกครอง/
กรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

- จัดท าทะเบียนนักเรียน 
- ส ารวจการเข๎าเรียนของ

นักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ๎าน 
- การประชาสัมพันธ์ 

- ค าส่ังแตํงต้ัง/มอบหมาย
งาน 

- แบบส ารวจเด็กเข๎าเรียน 
- แบบบันทึกการเกณฑ์ 

เด็กเข๎าเรียน 
- ทะเบียนนักเรียน 
 

3. เพื่อพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ประชากรในวัยเรียนใน
เขตบริการ 

- การจัดให๎มีฐานข๎อมูล
ประชากรอายุ 4 – 16  
ปีท่ีถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 
ร๎อยละ 100 

-การพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศนักเรียน 

-ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน 
 

- ข๎อมูลสารสนเทศ          
การเกณฑ์เด็กเข๎าเรียน 

- ทะเบียนนักเรียน 
- ข๎อมูลOBEC 
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  - แบบส ารวจข๎อมูลเด็ก 
ในเขตบริการ 

กลยทุธท์ี ่ 2  พฒันาผูเ๎รยีนใหม๎คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
1. ผ๎ูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ

มีสุนทรียภาพ 
 

-ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ ร๎อยละ 90 

- ผ๎ูเรียนท่ีมีสุขภาพดีมี
น้ าหนัก สํวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ร๎อยละ 90 

-กิจกรรมการออกก าลังกาย 
-การปฏิบัติตนตามสุข

บัญญัติ  10  ประการ 
สม่ าเสมอ 

-ความเป็นผ๎ูน า รณรงค์ 
เผยแพรํการดูแลสุขภาพ 

-กิจกรรมชุมนุม 

-แบบบันทึกน้ าหนัก
สํวนสูงและ         
การพัฒนาการ 

-แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพ 

 
 

กลยทุธท์ี ่ 2  พฒันาผูเ๎รยีนใหม๎คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(ตอํ) 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
1. ผ๎ูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ 
   มีสุนทรียภาพ(ตํอ) 
 

- ผ๎ูเรียนรู๎จักปูองกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด สภาวะ
เส่ียง ตําง ๆ ร๎อยละ 90 

- ผ๎ูเรียนมีสุขภาพจิตดีมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอผ๎ูอื่น 
และมีสุนทรียภาพ       
ร๎อยละ 90 

 
 
 
 
 

- กิจกรรม To Be 
Number One 

- การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดนตรี 

- กิจกรรมวงดุริยางค์            
เมโรเดียน 

- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
- กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริม

สุขภาพ 
- กิจกรรมหกรรมศิลปะ 

ดนตรี กีฬา นันทนาการฯ 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม           
การสัมภาษณ์  

- ข๎อมูลในการบันทึก
และประเมินพฤต
กรรม 

- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ 

- รายงานโครงการ/
กิจกรรม 

 
 

2. ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม 
   จริยธรรมและคํานิยม 
   ท่ีพึงประสงค์ 
 

- ผ๎ูเรียนปฏิบัติตนเป็น
นักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  
เป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ  
ผ๎ูปกครองและเป็นสมาชิก
ท่ีดีของชุมชมและสังคม
ร๎อยละ 90 

 

- เข๎าคํายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  

- กิจกรรมโรงเรียน 
คุณธรรมช้ันน า 

- กิจกรรมเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 

- โครงการวันส าคัญ 
- โครงการวันอ าลาสถาบัน 

“คนดีศรีห๎วยยาง” 
- กิจกรรมจิตอาสา- 

- รายงานบันทึกการ
สังเกต 

- สรุปผลการจัดกิจกรรม 
- ผลงานของผ๎ูเรียน       

-รูปภาพ 
- ระเบียบ ค าส่ัง 
- โลํ เกียรติบัตร รางวัล  
- รายงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
- รายงานคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 
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กิจกรรมศึกษาแหลํง      
การเรียนรู๎ทั้งภายใน
ภายนอกสถานศึกษา 

- รายงานโครงการ/ 
- บันทึกความดี 
 

3. ผ๎ูเรียนมีทักษะใน         
การแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองและพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

- ผ๎ูเรียนมีนิสัยรักการอําน 
สนใจ แสวงหาความรู๎จาก
แหลํงตําง ๆ รอบตัว และ
สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
ได๎  ร๎อยละ  90 

- ผ๎ูเรียนมีทักษะในการอําน 
ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติมได๎         
ร๎อยละ90 

- กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
การฟัง การพูดและ        
การเขียน 

- กิจกรรมการท างานโดยใช๎
กระบวนการกลํุม 

- กิจกรรมการสืบค๎น ข๎อมูล
โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยี 

 

- ทะเบียนแหลํง      
การเรียนรู ๎

- บันทึกการใช๎แหลํง 
การเรียนรู๎และ
เทคโนโลยี 

- บันทึกรักการอําน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- โครงงานของผ๎ูเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- โครงการ/กิจกรรม 

กลยทุธท์ี ่ 2  พฒันาผูเ๎รยีนใหม๎คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(ตอํ) 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
3. ผ๎ูเรียนมีทักษะใน         

การแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองและพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง(ตํอ) 

 

- ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎        
เป็นทีม  ร๎อยละ 90 

- ผ๎ูเรียนสามารถใช๎
เทคโนโลยีฯ  ร๎อยละ 90 

  

4. ผ๎ูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยํางเป็นระบบ 
คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาได๎อยํางมีเหตุผล 

- ผ๎ูเรียนท่ีมีความ สามารถ
ในการคิดเป็นระบบ  คิด
สร๎างสรรค์คิดแก๎ปัญหา
ร๎อยละ 90 

 

- กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
โครงงาน 

- กิจกรรมบันทึกรักการอําน 
- กิจกรรมเรื่องเลําเช๎านี้ 
- กิจกรรมหนังสือเลํมเล็ก 

- โครงงานของผ๎ูเรียน 
- ผลงาน ช้ินงาน 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- รายงานโครงการ/

กิจกรรม 
 

5. ผ๎ูเรียนมีความรู๎และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

 

- ผ๎ูเรียนระดับปฐมวัยมี
ความพร๎อมในการเรียนใน
ระดับประถมศึกษา         
ร๎อยละ 90   

- ผ๎ูเรียนท่ีสอบผํานขีดจ ากัด
ลํางใน 8 กลํุมสาระการ
เรียนรู๎ ระดับ ช้ัน ป.3   
ป.6  ม.3  ร๎อยละ 45          
ในการสอบระดับชาติ 

- ผ๎ูเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ

- จัดกิจกรรมท่ีเน๎นผ๎ูเรียน
เป็นส าคัญและ
หลากหลาย 

- จัดกิจกรรมสํงเสริมการใช๎
แหลํงการเรียนรู๎ 

 

- รายงานผลทดสอบ  
NT  O-net  GAT  8  
กลํุมสาระการเรียนรู๎  

- ผลการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนช้ัน ป. 1-ม.3 

- ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 

- ผลการประเมินการ
อํานคิด วิเคราะห์  
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ตามหลักสูตร ร๎อยละ 75 - แบบ ปพ.5 
 - ผ๎ูเรียนผํานเกณฑ์การ

ประเมินการอํานคิด 
วิเคราะห ์ ร๎อยละ 90 

  

6. ผ๎ูเรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานรํวมกับ
ผ๎ูอื่นได๎และมีเจตคติท่ีดีตํอ
อาชีพสุจริต 

 

- ผ๎ูเรียนรู๎จักการวาง
แผนการท างาน ,มุํงมั่นใน
การท างาน และมีเจตคติท่ี
ดีตํออาชีพ ร๎อยละ 90 

 

- กิจกรรมโครงการ
แลกเปล่ียนเพื่ออาหาร
กลางวัน 

- กิจกรรมยุวเกษตรกร      
ในโรงเรียน 

- บันทึกกิจกรรม        
กลํุมยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 

 

 

กลยทุธท์ี่ 3  พฒันาครแูละบุคลากรสูมําตรฐานวชิาชพี 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ

ครูในจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

 

- ครูศึกษาวิเคราะห์ผ๎ูเรียน
เป็นรายบุคคล               
ร๎อยละ 100 

- ครูออกแบบการเรียนรู๎
และจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ใช๎ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
และวัดผลประเมินผลท่ี
หลากหลายร๎อยละ 90 

- ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอ
การเรียนรู๎ร๎อยละ 100 

- ศึกษาค๎นคว๎า วิจัย การ
จัดการเรียนรู๎ใน              
8 กลํุมสาระ  ร๎อยละ 90 

- การจัดกิจกรรม       
การเรียนรู๎ การวัดผล
และประเมินผล 

- การผลิต จัดหาและ
ใช๎ส่ือเทคโนโลยี 

- อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- ทัศนศึกษาดูงาน 
 

- ข๎อมูลสารสนเทศผ๎ูเรียน
รายบุคคล 

- รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- แผนการจัดการเรียนรู๎บันทึก
หลังสอน 

- ทะเบียนการใช๎ส่ือและ
เทคโนโลยี 

- ทะเบียนการใช๎แหลํง       
การเรียนรู ๎

- เกียรติบัตร/ภาพถําย 
- แผนการนิเทศภายใน 
- รายงานการค๎นคว๎า วิจัย 
- รายงานโครงการ 
- สมุดนิเทศภายใน 
- รายงานการปฏิบัติงานและ

ผลการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล (SAR)   

2. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มีคุณธรรม
จริยธรรม และ

-ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะ
จรรยาบรรณของครู         

- การอบรม 
ประชุมสัมมนา    -
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ทะเบียนการอบรม 
- ทะเบียนเกีรติบัตรครู 
- บันทึกการประชุม 
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จรรยาบรรณ 
 

ร๎อยละ 100 
 

- การนิเทศ ก ากับและ
ติดตามผล 

- การประเมินผล 
 

- แบบประเมินพฤติกรรม 
- ภาพถํายกิจกรรม 
- การรายงานผลการปฏิบัติ

หน๎าท่ีครู 
- แบบรายงานครูพอเพียง 

กลยทุธท์ี่ 4  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารและจัดการศกึษาโดยใชโ๎รงเรยีนเปน็ฐาน 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
1. เพื่อก าหนดขอบเขต 

บทบาท หน๎าท่ี ความ
รับผิดชอบและมาตรฐาน
การปฏิบัติของผ๎ูมีสํวนรํวม
ในการบริหารและจัด
การศึกษา 

-ระดับความส าเร็จการ
ก าหนดบทบาทหน๎าท่ีของ
บุคลากรใสถานศึกษา 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผ๎ูเรียน 
ผ๎ูปกครองนักเรียน 

 

- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และผ๎ูปกครองนักเรียน 

 

- ค าส่ังแตํงต้ังคณะท างาน 
- บันทึกการประชุม 
- คํูมือการบริหารจัด

การศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

กลยทุธท์ี่ 4  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารและจัดการศกึษาโดยใชโ๎รงเรยีนเปน็ฐาน(ตอํ) 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
1. เพื่อก าหนดขอบเขต 

บทบาท หน๎าท่ี ความ
รับผิดชอบและมาตรฐาน
การปฏิบัติของผ๎ูมีสํวนรํวม
ในการบริหารและจัด
การศึกษา(ตํอ) 

- ระดับความส าเร็จของ ผ๎ูมี
สํวนรํวมในการเข๎ารํวม
บริหารและจัดการศึกษา
ตามบทบาทหน๎าท่ี 

- ระดับการเข๎ารํวมจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

  

2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี
สํวนรํวมในการบริหาร
และจัดการศึกษา 

 

- ระดับความส าเร็จการ
ก ากับดูแลตามบทบาท
หน๎าท่ี ท่ีระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 

 

- การประสานงาน 
- จัดประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

-การติดตามผล 
การด าเนินการ 
-การประเมินผล 

- ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการก ากับติดตาม 
-แบบบันทึกการระดม

ทรัพยากร 
-รายงานโครงการ 

3. ประสิทธิผลของการ
บริหารและจัดการศึกษา 

 

-ระดับความส าเร็จของการ
บริหารงานตามนโยบาย 

-ระดับความส าเร็จของการ
บริหารงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้น /
ผ๎ูปกครอง 

- มีระบบตรวจสอบ 

- ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม 
- ข๎อมูลสารสนเทศ 
- รายงานโครงการ 
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-ระดับความส าเร็จของการ
บริหารสถานศึกษา 

-ระดับความส าเร็จการ
บริหารและสารสนเทศ 

การปฏิบัติตามแผน 
- การประเมินผล 
- จัดจ๎างผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ี

ธุรการโรงเรียน 

- รายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-หลักฐานการจ๎าง 

4. สถานศึกษาเป็นสังคม
แหํงการเรียนรู ๎ 

 

- ระดับความส าเร็จของการ
บริการทางวิชาการ 

- ระดับความส าเร็จของการ
สร๎างและพัฒนาแหลํงการ
เรียนรู๎ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

- ระดับความส าเร็จของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวําง
บุคคลและชุมชน 

- ระดับความส าเร็จของของ
การยกยํองเชิดชูเกียรติผ๎ูมี
ผลงานใฝุรู๎ใฝุเรียนดีเดํน 

- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้น /
ผ๎ูปกครอง/ชุมชน 

- การระดมทรัพยากร 
- การสร๎างและพัฒนา

แหลํงการเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
- กิจกรรมยกยํองเชิดชู

เกียรติ/ประชาสัมพันธ์ 

- ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการรํวมกับ
ชุมชน 

- บันทึกการประชุม 
- ข๎อมูลสารสนเทศ 
- ภาพถํายกิจกรรม 
- เกียรติบัตรโรงเรียน 
- เกียรติบัตรครู 
- รายงานโครงการ 
- สรุปรายงานผ๎ูมีศึกษา      

ดูงาน 
 

กลยทุธท์ี่ 5  สงํเสรมิการมสีวํนรวํมของชมุชนและทอ๎งถิน่ในการจัดการศกึษา โดยเนน๎ภมูปิญัญาทอ๎งถิน่และ
แหลงํเรยีนรูใ๎นชมุชน 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและจัดท า
สาระหลักสูตร
สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของท๎องถิ่น 

 

- ระดับความส าเร็จ    
การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล๎องกับท๎องถิ่น 

- ระดับความส าเร็จของ   
คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
บทบาทหน๎าท่ี ระเบียบ 
กฎหมายท่ีก าหนด 

- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- การจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ปฐมวัย และหลักสูตร
ท๎องถิ่น 

 

- ค าส่ังแตํงต้ังคณะท างาน
จัดท าหลักสูตร 

- บันทึกการประชุม 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรท๎องถิ่น 
- เอกสารประกอบหลักสูตร 
- รายงานโครงการ 
 

2. การน าหลักสูตรไปใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎ 

 

- ครูน าหลักสูตรมาใช๎ ใน
การจัดการเรียนรู๎       
ร๎อยละ 90 

- ครูที่มีแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญร๎อยละ 90 

- แผนการจัดการเรียนรู๎
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

- ทัศนศึกษาแหลํงการ
เรียนรู๎ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

- นิเทศ ติดตาม ก ากับ
และประเมินผล 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- บันทึกหลังสอน 
- ทะเบียนแหลํงการเรียนรู๎ 
- ทะเบียนภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- การรายงานโครงการ 

3. การประเมินผลการ 
ใช๎หลักสูตร ทบทวน

- ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุงและ

- ประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ค าส่ังแตํงต้ัง 
- บันทึกการประชุม 
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ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 

 

พัฒนาหลักสูตรศึกษา 
- ระดับความส าเร็จของ

สถานศึกษามีหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง 

- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- การประเมินผลการใช๎
หลักสูตร 

- รายงานผลการพัฒนา
หลักสูตร 

- หลักสูตรสถานศึกษาฉบับ
ปรับปรุง 

กลยทุธท์ี่  6  บรหิารจดัการศกึษาตามนโยบายสงักดัและโรงเรยีน 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
1. นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช๎
ในการด ารงชีวิต 

 
 
 

-นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาให๎เป็นผ๎ูมี
คุณธรรมจริยธรรม 
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช๎ท าให๎อยูํอยําง
พอเพียง         
ร๎อยละ 90 

 
 

- จัดกิจกรรมยุวเกษตร       
ในโรงเรียน 

- จัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬา 
- จัดกิจกรรมคํายศิลปะ 
- จัดกิจกรรมการแตํงกาย         

ภูไททุกวันศุกร์ 
- จัดคํายพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม โดยผําน ฐาน
การเรียนรู๎กิจกรรม              
5 ห๎องชีวิต  

1. รายงานโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ศิลปะดนตรีพื้นเมือง 

2. รายงานโครงการ        
ยุวเกษตรกรในโรงเรียน 

3. รายงานโครงการ
เสริมสร๎างคุณธรรม       
ในสถานศึกษา 

 
 

กลยทุธท์ี่  6  บรหิารจดัการศกึษาตามนโยบายสงักดัและโรงเรยีน(ตอํ) 

เปาูหมาย ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ กจิกรรมหลกั แหลงํขอ๎มูล 
2. นักเรียนมี

ความสามารถด๎าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬารู๎จัก
หลีกเล่ียงส่ิงเสพติดให๎
โทษตําง ๆ 

 

- นกัเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และ
วัฒนธรรม รู๎จัก
หลีกเล่ียงส่ิงเสพติด
ให๎โทษตําง ๆ        
ร๎อยละ 90 

- จัดกิจกรรมวงดุริยางค์       
เมโลเดียน 

 

4. รายงานโครงการศิลปะ
ดนตรีกีฬานันทนาการฯ 

5. รายงานโครงการ 
   วงดุริยางค์เมโลเดียน 
 

3. นักเรียนได๎ปฏิบัติจริง
ด๎านกิจกรรม
การเกษตร การเล้ียง
สัตว์ และการแปรรูป
ผลผลิต สามารถน าไป
เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได๎ 

- นักเรียนได๎รับ
ความรู๎สามารถน า
ความรู๎จากการ
ปฏิบัติจริงไปเป็น
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
เบ้ืองต๎นร๎อยละ 90 

- จัดกิจกรรมยุวเกษตร       
ในโรงเรียน 

 

6. รายงานโครงการ
พัฒนาจิตส านึกอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อม 

7. รายงานโครงการ        
ยุวเกษตรกรในโรงเรียน 

4. ผ๎ูปกครองนักเรียน
ลดคําใช๎จํายใน
การศึกษา 

 

- ผ๎ูเรียนได๎รับ
เครื่องแบบนักเรียน 
อุปกรณ์การเรยีน
และหนังสือเรียน

- นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
 

- หลักฐานการจํายเงิน 
- หลักฐานการยืมหนังสือ 
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ร๎อยละ 100 
 

5. เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน
อํานไมํออกเขียนไมไํด๎ 

 

-ผ๎ูเรียนอํานไมํออก
เขียนไมํได๎ระดับช้ัน 
ป.2-ป.6             
ไมํเกินร๎อยละ 10 

 

- กิจกรรมแก๎ปัญหานักเรียน
อํานไมํออกเขียนไมไํด๎ 

- Best Practice 
- เกียรติบัตรครูดีเดํน 
- เกียรติบัตรนักเรียน

ดีเดํน 
- เกียรติบัตรผลงานทาง

วิชาการ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนทุกช้ัน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 
 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

- การวิจัยชั้นเรียน 

- การวิจัยในสถานศึกษา 

-การประเมินรายชั้น/ราย 

                           8 
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สํวนที ่3 

รายละเอยีดของแผนงาน โครงการ/กจิกรรม  
จ าแนกตามโครงสร๎างการบรหิารงานของสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2558 

 

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

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ จ าแนกตาม 

โครงสร๎างการบริหารงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หัวหน๎าผ๎ูรับผิดชอบ 

1.  ดา๎นการบรหิารวชิาการ 
1.1  โครงการจัดบริการหนังสือยืมเรียนและ 
       แบบฝึกหัด 
1.2  โครงการจัดบริการสารสนเทศ และICT 
1.3  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
       หลักสูตรท๎องถิ่น 
1.4  โครงการจัดหาและสํงเสริมการใช๎ส่ือการเรียน 
       การสอน  
1.5  โครงการวัดและประเมินผล 
1.6  โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
1.7  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.8  โครงการพัฒนาทักษะการคิด 
1.9  โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
1.10  โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1.11  โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมแหลํงเรียนรู๎ 
1.12  โครงการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 
1.13  โครงการนิเทศภายใน 
1.14  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 
1.15  โครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในและ 
         นอกสถานศึกษา 
1.16  โครงการสํงเสริมพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 

2.  ดา๎นการบรหิารงบประมาณ 
2.1  โครงการบริหารงบประมาณ 
2.2  โครงการพัฒนาการจัดระบบควบคุมภายใน 
       สถานศึกษา 

 
155,470 

 
10,000 
1,000 

 
31,000 

 
5,000 

25,000 
20,000 
5,000 

64,600 
30,000 
27,980 
5,000 
1,000 
2,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
 

1,000 
1,000 

 
นางพันมณี/นายกงจักร 
 
นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 
นางพันมณี/นางมณีวรรณ 
 
นางพันมณี  เรียมแสน 
 
นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 
นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 
นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 
นางทิพา/นางอรญัญา 
นายอุดมศักดิ์ /สุทธีกานต์ 
นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
นายกงจักร/นางพันมณี 
นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 
นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
 
นายประชุม/นางศิริวรรณ 
 
นางพันมณี  เรียมแสน 
 
 
นายวิษณุ  เจริญชัย 
นายวิษณุ/นายพงษ์เพชร 
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การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หัวหน๎าผ๎ูรับผิดชอบ 

3.  ดา๎นการบรหิารบุคคล 
3.1  โครงการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
3.2  โครงการประชุมประจ าเดือนข๎าราชการครูและ 
       บุคลากร 
3.3  โครงการจัดจ๎างบุคลากร(ผ๎ูชํวยธุรการโรงเรยีน) 
 

4.  ดา๎นบริหารงานทัว่ไป 
4.1  โครงการจัดบริการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน 
       ยากจนขาดแคลน 
4.2  โครงการจัดบริการเงินคําอุปกรณ์การเรียน 
       ส าหรับนักเรียน 
4.3  โครงการจัดบริการเงินคําเครื่องแบบนักเรียน 

 
4.4  โครงการจัดบริการอาหารกลางวันส าหรับ 
       นักเรียน 
4.5  โครงการอาหารเสริม(นม) 

 
4.6  โครงการพัฒนา บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
       และส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
4.7  โครงการความสัมพันธ์ระหวํางชุมชน 
4.8  โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพงานธุรการ 
       โรงเรียน 
4.9  โครงการประชาสัมพันธ์ 
 
4.10  โครงการจัดหา จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์และ 
         ซํอมแซมพัสดุครุภัณฑ์ 
4.11  โครงการส ารวจส ามะโนนักเรียน/รับนักเรยีน 
4.12  โครงการบริหารจัดการศึกษาท่ีใช๎โรงเรียน 
         เป็นฐาน 
 

5.  ดา๎นการบรหิารงานกจิการนกัเรยีน 
5.1  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะดนตรี 
      พื้นเมือง 
 
5.2  โครงการวันอ าลาสถาบัน“คนดีศรีห๎วยยาง” 
5.3  โครงการวันส าคัญ 

 
35,000 
1,000 

 
72,000 

 
 

112,000 
 

85,600 
 

86,640 
 

728,000 
 

176,600 
 

15,000 
 

1,000 
10,000 

 
1,000 

 
16,000 

 
1,000 
1,000 

 
 
 

2,000 
 
 

5,000 
9,600 

 
นางสุนันท์  หลวงศรี 
นางสุนันท์  หลวงศรี 
 
นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 
 
 
นายวิษณุ  เจริญชัย/ 
นายพงษ์เพชร  ค าสงค์ 
นายพงษ์เพชร  ค าสงค์ 
 
นายพงษ์เพชร/ 
นางศิริวรรณ 
นายกงจักร/ 
นางทรงจิตรัตน ์
นางอรัญญา/ 
นางทรงจิตรัตน ์
นายจันดี/นายธนกร/ 
นายสุระชัย 
นายประชุม/นายธนกร 
นางอรัญญา  ค าภูษา 
 
นายวิษณุ/นายประชุม/ 
นายสุระชัย 
นายพงษ์เพชร/นายธนกร 
นายจันดี 
นางสุทธีกานต์/นางอรญัญา 
นางสุนันท์  หลวงศรี 
 
 
 
นายกงจักร/นางทิพา/ 
นางศิริวรรณ/นายประชุม 
 
นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
นายประชุมและคณะครู 
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   ทุกคน 
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หัวหน๎าผ๎ูรับผิดชอบ 

5.4  โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและ 
       คํานิยมอันพึงประสงค์ 
5.5  โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
5.6  โครงการมหกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา  
       นันทนาการตํอต๎านยาเสพติด 
5.7  โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5.8  โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 
5.9  โครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์และโรงเรียน 
       ธนาคาร 
5.10  โครงการแนะแนวการศึกษา 
5.11  โครงการสํงเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนาร ี
 
5.12  โครงการแขํงขันกีฬา 
 
5.13  โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
5.14  โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
5.15  โครงการธนาคารขยะ 
 
5.16  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

 
 
6. ด๎านการบรหิารงานโครงการพเิศษ/ตามจดุเนน๎ 
    ของสถานศกึษา 

6.1  โครงการพัฒนาวงเมโรเดียน 
6.2  โครงการจัดท าสนาม BBL 
6.3  โครงการสํงเสริมกิจกรรมการเรียนรู๎ BBL 
 

5,000 
 

5,000 
5,000 

 
1,000 
2,000 

 
1,000 

 
1,000 

20,000 
 

25,000 
 

2,000 
5,000 
3,000 

 
2,000 

 
 
 
 

25,000 
85,000 
50,000 

 

นายประชุม/นายจันดี/
นางสาวประไพ 
นางมณีวรรณ เจริญชัย 
นายประชุม/นายจันดี/ 
นายสุระชัย/นายอุดมศักดิ ์
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
นายกงจักร/นางมณีวรรณ/ 
นางสุทธีกานต์ 
นางทิพา/นางมณีวรรณ 
 
นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร/
นายประชุม 
นายจันดี/นายสุระชัย/         
นายอุดมศักดิ์ 
นางทิพา  ชาชัย 
นายประชุมและคณะ 
นายจันดี/นางทิพา 
นายสุระชัย 
นายประชุม/นายจันดี/      
คณะครู 
 
 
 
นายประชุม  เรียมแสน 
นายธนกร/นายประชุม 
นางทิพา/นางมณีวรรณ 
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แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการจัดบริการหนังสือยืมเรียนและแบบฝึกหัด 
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.   โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …15…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี  …11,12.. 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางพันมณี  เรียมแสน/นายกงจักร  อุทัยวัฒน์ 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน  2558 – พฤษภาคม  2559 
งบประมาณ   155,470  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนนอกจากครูผ๎ูสอนจะเป็นผ๎ูท่ีมีบทบาทส าคัญในฐานะผ๎ูจัดการให๎นักเรียน  
เกิดการเรียนรู๎  กลําวคือ เป็นผ๎ูวางแผนท่ีจัดล าดับขั้นตอนให๎เกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์การเรียนรู๎ส าหรับ
นักเรียนทุกคนให๎เข๎าใจงํายท่ีสุด  นําสนใจและสนุกท่ีสุด  มีบรรยากาศท่ีนําเรียนท่ีสุดและมีเครื่องมือหรือส่ือ   
ท่ีดี  มีประสิทธิภาพชํวยในการสอน 
 ส่ือชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดีและมีประสิทธิภาพนี้  สํวนใหญํและส าคัญยิ่ง  หมายถึง  หนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด  ฉะนั้นเป็นความจ าเป็นของผ๎ูปกครองท่ีจะจัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให๎แกํบุตรหลานของ
ตนเอง  การจัดหานี้เป็นภาระคําใช๎จํายสํวนหนึ่งหรืออาจเป็นสํวนใหญํของรายได๎เกือบท้ังหมดของผ๎ูปกครอง
บางกลํุม  โครงการเรียนฟรี  15  ปี อยํางมีคุณภาพที่โรงเรียนได๎รับงบประมาณ  เพื่อการจัดหาหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัดนี้  จึงเป็นการสนับสนุนการลดภาระผ๎ูปกครองทางตรง 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อลดภาระรายจํายแกํผ๎ูปกครองนักเรียน 
 2.  เพื่อจัดหาหนังสือเรียนส าหรับการยืมเรียนและแบบฝึกหัดให๎แกํนักเรียนทุกคน  หรือทุกกลํุม
กิจกรรมได๎ใช๎ประกอบการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3.  เปูาหมาย 

นักเรียนทุกคนได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการซื้อหนังสือยืมเรียนและแบบฝึกหัดใช๎ประกอบการ
เรียนรู๎และใช๎เสริมประสบการณ์ครบทุกคนในบางกลํุม/สาระการเรียนรู๎  ครบทุกกลํุมกิจกรรมในบางกลํุม/
สาระการเรียนรู๎  มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและใช๎ประกอบการเรียนการสอนได๎ตลอดปีการศึกษา 

4.  วิธีด าเนินการ  กิจกรรมและระยะเวลา 

 1.  ตรวจสอบรายการและจ านวนงบประมาณ                 1  มีนาคม  2558 
 2.  ประชุมช้ีแจงคณะครู                    5  มีนาคม  2558 
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 3.  มอบหมายให๎ครูส ารวจและจัดท ารายการต๎องการ                10  มีนาคม 2558 
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายช้ัน/ห๎องเรียน 
 4.  เสนอรายการและจ านวนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด               15  มีนาคม  2558 
ให๎คณะกรรมการภาคี  4  ฝุาย  คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
 5.  แจ๎งครูพัสดุด าเนินการจัดซื้อ/ตรวจรับ                24  เมษายน  2558 
 6.  ลงบัญชี  พ.18  และประทับตราหนังสือ     10  พฤษภาคม  2558 
               ยืมเรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี 
 7.  ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชาเบิกและจํายหนังสือยืมเรียน              16  พฤษภาคม  2558 
               และแบบฝึกหัดให๎นักเรียน  พร๎อมจัดท าทะเบียนคุม 
 8.  ติดตามการใช๎หนังสือยืมเรียน   16  พฤษภาคม  2558 – มีนาคม  2559 
 9.  ประเมินผลและรายงาน                                 25  มีนาคม  2559 

5.  งบประมาณด าเนินการ  แผนงานการจัดการเรียนการสอน 

     จากโครงการเรียนฟรี  15  ปีอยํางมีคุณภาพ  ปีงบประมาณ  2558-2559 จ านวน  155,470  บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

จัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด
ส าหรับนักเรียนได๎ยืมเรียนและใช๎
ฝึกกิจกรรมเป็นรายบุคคลและ
รายกลํุม 
-เรียนฟรี  15  งบฯ  2557 
-เรียนฟรี  15  งบฯ  2558 
-ปัจจัยพื้นฐานฯ งบฯ  2557 
-ปัจจัยพื้นฐานฯ งบฯ  2558 
 

 
 

 
 
 
 

155,470 
 

 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 

 
 
 
 
155,470 

 

 

รวมงบประมาณ 155,470 - - 155,470  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. นักเรียนได๎รับหนงัสือและ
แบบฝึกหัดร๎อยละ 100  
 
2. ผ๎ูปกครองนักเรียนมีความ 
พึงพอใจในระดับดีตํอระบบบริการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  90 

1. ตรวจสอบรายการและจ านวน
หนังสือและแบบฝึกหัดกับบัญชี
จ านวนนักเรียน 
 
2. ส ารวจความพึงพอใจ 

1. บัญชีจัดสรรหนังสือ 
2. บัญชีหรือนักเรียน 
 
 
3. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 1.  นักเรียนและครูมีความพร๎อมในกิจกรรมการเรยีนการสอน  นักเรียนและผ๎ูปกครอง                   
มีความพึงพอใจ  ให๎ความสนใจและรํวมมือชํวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น 
 2.  นักเรียนทุกคนได๎รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นางพันมณี  เรียมแสน)           (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 

ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 65 
 

65 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการจัดบริการสารสนเทศและ ICT 
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.   โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี .1..  สพท. ข๎อท่ี ..1...   โรงเรียน ข๎อท่ี…4 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …11.3 , 15  
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี  …   11,12  
ผ๎ูรับผิดชอบ นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   10,000  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นมากมายทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นนักเรียนจ าเป็นต๎อง
มีความรู๎เกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงและเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎ในด๎านตํางๆ   

โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญดังกลําวจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสเรียนรู ๎
และแสวงหาความรู๎โดยการใช๎เทคโนโลยีในด๎านตํางๆ   

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับบริการสารสนเทศและ ICT มีความรู๎และทักษะการใช๎สารสนเทศ           
และ ICT  ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

1. สนใจและกระตือรือร๎นในการท างาน  มีทักษะในการจัดการและท างานท่ีได๎รับ 
มอบหมายจากการเรียนและฝึกปฏิบัติให๎ส าเร็จ 

2. เลํนและปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  และท างานอยํางมีความสุข 
3. ช้ินงานแสดงถึงความมีจินตนาการ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
4. มีความสนใจแสวงหาความรู๎จากส่ือ  IT  และ  Internet 

3.  เปูาหมาย   

 จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศและ ICT ให๎กับนักเรียนทุกคนเพิ่มเติมนอกเวลาการจัดการเรียนการ
สอน  เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันเรียนและวัยของนักเรียน  คนละ 40 ช่ัวโมงตํอปีการศึกษา  
นักเรียนมีความรู๎  ทักษะการปฏิบัติงานตามกิจกรรมมอบหมายไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 95 และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว๎ในวัตถุประสงค์  แตํละรายการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 95 
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4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน งบส ารองจําย โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 
2558-2559  จ านวน  10,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผ๎ูรับผิดชอบ
โครงการ ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. เสนอโครงการ     พ.ค.58 นายอุดมศักดิ์ 
2. ประชุมแตํงต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน   

    พ.ค.58 ผ๎ูบริหาร 
 

3. ด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนโดยใช๎ ICT 
-ฝึกให๎นักเรียนใช๎เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู๎ด๎าน
ตํางๆ 
-คําใช๎จํายเป็นคําบริการ
อินเตอร์เน็ต รายเดือน  
เดือนละ 2,000  บาท      
(รวมภาษีมูลคําเพิ่ม) 

  
 
 
 
 
 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 

พ.ค.58 – 
มี.ค. 59 

นายอุดมศักดิ์ 

4. ติดตาม  ประเมินผล     มี.ค. 59 ผ๎ูบริหาร 
5. สรุป  รายงานผล     มี.ค. 59 นายอุดมศักดิ์ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  10,000 - 10,000   

5.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

ผลผลิต  (Outputs) 
1.  นักเรียนทุกระดับช้ันได๎ฝึกทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.  นักเรียนอยํางน๎อยร๎อยละ 90  สามารถใช๎
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ได๎ 
 
3.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-ม.3 
อยํางน๎อยร๎อยละ  90  มีความสามารถด๎าน
เทคโนโลยี 
 
 

 
1. พิจารณาจากสถิติการใช๎
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
1.  การทดสอบ 
2.  การสังเกต 
 
1.  การทดสอบ 
2.  การสังเกต 

 
สมุดสถิติการใช๎
ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
1.  แบบทดสอบ 
2.  แบบสังเกต 
 
1.  แบบทดสอบ 
2.  แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.  นักเรียนมีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีและการ
แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
 
2.  นักเรียนสามารถน าความรู๎ในการใช๎
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน และ
เทําทันตํอความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 

 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 

 
1. แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
 
1. แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 

6.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนมีความสามารถในการใช๎สารสนเทศและระบบ ICT ในการเรียนรู๎และการท างานท่ีโรงเรียน
และท่ีบ๎านได๎เป็นอยํางดี  และมีผลการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 

ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 

ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท๎องถิ่น 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี .1...  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…5 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …10…. 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …10…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี     … 7……. 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางพันมณี  เรียมแสน/นางมณีวรรณ  เจริญชัย 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน  2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดสาระในการเรียนรู๎ในหลักสูตรใหมํ นอกจากก าหนดตามมาตรฐานการเรียนรู๎ในแตํละกลํุม ตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ของแตํละชํวงช้ันแล๎วสถานศึกษาน าโครงสร๎างท่ีวางไว๎ในหลักสูตรแกนกลางอยํางกว๎างๆ 
ไปจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโดยค านึงถึงสภาพปัญหา  ความพร๎อม  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สถานศึกษาต๎องจัดท ารายวิชาในแตํละกลํุมสาระให๎ครบถ๎วน
ตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ของโรงเรียน 
2.2  เพื่อให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลํุมสาระ 
      การเรียนรู๎ 
2.3  เพื่อโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎และหลักสูตรท๎องถิ่น 

3.  เปูาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

    - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น 

3.2  เชิงคุณภาพ 

  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น มีรายวิชา กิจกรรมท่ีหลากหลายให๎
ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจมีการสํงเสริมให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผ๎ูเรียน  มีการสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อ
ตํอการเรียนรูมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสํงตํอข๎อมูลของผ๎ูเรียน 
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4.  วิธีการด าเนินงาน กิจกรรมและระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุมวางแผนแตํงต้ังคณะท างานจัดท า
หลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรท๎องถิ่น 

2. ครูทุกคนเข๎ารับการอบรม/ศึกษาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

3. เชิญผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ารํวมจัดท าหลักสูตร 
4. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
หลักสูตรท๎องถิ่นตามจุดเน๎นของสถานศึกษา 

5. น าหลักสูตรไปใช๎ 
5. ติดตามประเมินผล 
6. สรุปรายงานผล 

เม.ย. 2558 
 
เม.ย. 2558 
 
เม.ย.2558 
เม.ย.2558-พ.ค.
2559 
 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
มี.ค. 2559 
มี.ค. 2559 

ผ๎ูบริหาร 
 
ครูทุกคน 
ผ๎ูบริหาร 
คณะครูแตํละกลํุมสาระ 
และผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 
 
คณะครูทุกคน 
ผ๎ูบริหาร 
นางพันมณี/นางมณีวรรณ 
 

5.  งบประมาณด าเนินการ แผนงานบริหารวิชาการ 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2557-2558  

จ านวน  1,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุในการจัดท าหลักสูตร  1,000 - - 1,000  
รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียน และ
ท๎องถิ่น ร๎อยละ 90   

2. สถานศึกษามีรายวิชา กิจกรรมท่ีหลากหลาย ให๎
ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ร๎อยละ 90 

3. สถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผ๎ูเรียน ร๎อยละ 90 

4. สถานศึกษามีการสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู๎และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู ๎ร๎อยละ 90 

5. สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงาน
ผลและการสํงตํอข๎อมูลของผ๎ูเรียนร๎อยละ 90  

ตรวจสอบหลักสูตร 
 
สอบถาม  สัมภาษณ์ 
 
ตรวจสอบแผนการจัด        
การเรียนรู ๎

 
 

แบบบันทึกการตรวจ 
 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกการตรวจ 
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ /หลักสูตรท๎องถิ่น         
พร๎อมใช๎ในปีการศึกษา 2558 

7.2  ครูทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลํุมสาระ       การ
เรียนรู ๎

7.3  โรงเรียนมีหลักสูตรท๎องถิ่น โดยเฉพาะกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นางพันมณี  เรียมแสน)          (นางมณีวรรณ  เจริญชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 

ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการจัดหาและสํงเสริมการใช๎ส่ือการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี 5...  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี…4 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …7 (4) , 13 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สพฐ. มาตรฐานท่ี  …7 (4) ,13 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี     …6.4,8 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางพันมณี  เรียมแสน 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  -  มีนาคม  2559 
งบประมาณ   31,000 บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช  2542  มาตรา  22  และมาตรา  23  และหมวด  
9  มาตรา  63  และมาตรา  64  ได๎ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา  กระบวนการเรียนรู๎และเทคโนโลยี  
การจัดการศึกษาท่ีเน๎นถึงบทบาทและความส าคัญของการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแหลํงเรียนรู๎เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของผ๎ูเรียนและผ๎ูสอนให๎สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ 

ส่ือการเรียนหรือส่ือการเรียนการสอน  เป็นเครื่องมือท่ีครูก าหนดขึ้น  เพื่อใช๎ท าหน๎าท่ีถํายทอดและ
แลกเปล่ียนเนื้อหา  ประสบการณ์  แนวคิดทักษะและเจตคติระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน  โดยให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูใช๎ส่ือ
เพื่อให๎เกิดความรู๎  ฝึกทักษะกระบวนการและสร๎างเสริมความรู๎สึกนึกคิดจนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู๎ 
ดังนั้น โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจึงได๎จัดท าโครงการผลิตและใช๎ส่ือการเรียนการสอนขึ้นเพื่อให๎ผ๎ูเรียนใช๎ส่ือได๎
เหมาะสมดังจุดประสงค์  เนื้อหาสาระเหมาะสมกับท๎องถิ่นและใช๎ส่ือการสอนให๎เกิดประโยชน์ตํอผ๎ูเรียนมาก
ท่ีสุด 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อจัดหาส่ือการสอนและใช๎ส่ืออยํางมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อให๎เกิดความความรู๎  ฝึกทักษะกระบวนการและสร๎างเสริมความรู๎สึกนึกคิดของผ๎ูเรียน 
2.3  เพื่อได๎บรรลุผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง 

3.  เปูาหมาย 

3.1  ผลผลิต (Outputs) 

  3.1.1  ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยยางผลิตส่ือการเรียนการสอนแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎อยํางน๎อย  
ภาคเรียนละ 5 ช้ิน 

  3.1.2  ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยยางไมํน๎อยวํา ร๎อยละ 90 จัดหาส่ือการสอนและใช๎ส่ือประกอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ 

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  3.2.1  ครูผ๎ูสอนจัดหาส่ือ  และเตรียมส่ือกํอนท าการสอนทุกครั้ง 
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  3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.  แตํงต้ังคณะท างาน 
3.  ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเสนแนะแนวทางแก๎ไข
จากการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาท่ีผํานมา 
4.  ศึกษาแนวทางในการผลิตส่ือการเรียนการสอนให๎
ด าเนินการ ดังนี้ 
  -  ก าหนดจุดประสงค์จากผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง 
  -  ศึกษาผ๎ูเรียนโดยพิจารณาถึงวัย  ระดับช้ัน  ความรู๎  
ประสบการณ์และความแตกตํางระหวํางบุคคล 
  -  ศึกษาธรรมชาติของเนื้อหาสาระท่ีต๎องให๎ผ๎ูเรียนเกิด
การเรียนรู ๎
  -  พิจารณาประโยชน์และความค๎ุมคําของส่ือการเรียน
การสอน 
  -  หาประสิทธิภาพของส่ือโดยปรับปรุงและพัฒนาส่ือท่ี
จัดท าไว๎ 
5.  เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ 
6.  ใช๎ส่ือและพัฒนาส่ือท่ีได๎จัดท าไว๎ 
7.  ประเมินผล 

พ.ค. 58 
พ.ค. 58 
พ.ค. 58 
 
พ.ค. -มิ.ย.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย.58 
มิ.ย.58-15 ก.พ.59 
มี.ค. 59 

นางพันมณี 
ผ๎ูบริหาร 
ผ๎ูบริหาร 
 
ครูปฏิบัติ 
การสอนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูปฏิบัติ 
การสอนทุกคน 
นางพันมณี 

5. งบประมาณด าเนินการ แผนบริหารงานวิชาการ 

 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2556-2557 
จ านวน  31,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุในการจัดท าส่ือ  
นวัตกรรม ส าหรับการเรียนการสอน  

31,000 
 

- - 31,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 31,000 - - 31,000  

6.  การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
ผลผลิต (Outputs) 
-  ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยยางผลิตส่ือการเรียน 
การสอนแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎อยํางนอ๎ย  

 
- ตรวจผลงาน 
 

 
- แบบประเมินผลงาน 
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5 ช้ิน/ภาคเรียน   
6.  การประเมินผล(ตํอ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
ผลผลิต (Outputs) 
-  ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยยางไมํน๎อยวํา ร๎อยละ 90 
จัดหาส่ือการสอนและใช๎ส่ือประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตํละแผนการจัด การ
เรียนรู ๎
 

 
- ช้ินงาน/การใช๎ 
 
- สังเกตการสอน 

 
- บันทึกการผลิตส่ือ/บันทึก   
  การใช๎ส่ือ 
- แบบนิเทศการสอน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
-  ครูผ๎ูสอนจัดหาส่ือ  และเตรียมส่ือกํอนท า 
การสอนทุกครั้ง 
-  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู๎สูง  

 
- ช้ินงาน/การใช๎ 
 

- บันทึกผลการพัฒนา 
ของผ๎ูเรียน 
 

 
- บันทึกการผลิตส่ือ/บันทึก   
  การใช๎ส่ือ 
- แบบ ปพ. 1,5,6,9 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยยางผลิตส่ือการเรียนการสอนแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎อยํางน๎อย        ภาค
เรียนละ  5  ช้ิน  ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 

ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 

ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการวัดผลประเมินผล  
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี 1...  สพท. ข๎อท่ี ..1...   โรงเรียน ข๎อท่ี..2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …7 …. 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …7…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี    …...6 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางพันมณี เรียมแสน/นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   5,000  บาท 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดย
ยึดหลักการเรียนรู๎วําผ๎ูเรียนทุกคนต๎องมีความส าคัญ สามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และเพื่อให๎นักเรียน
สามารถบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ท่ีผํานมาพบวําครูไมํมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการวัดผล เครื่องมือ
ท่ีใช๎วัดพฤติกรรมตํางๆของนักเรียน สถานศึกษายังขาดเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพ 

ดังนั้น เพื่อให๎ครู บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรให๎
เข๎าใจถํองแท๎ เพื่อจัดสร๎างเครื่องมือวัดผลประเมินผลให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์ ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังราย
ปี/รายภาค ท่ีก าหนดไว๎และเป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  ครู บุคลากรทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตร คํูมือครู แผนการจักการเรียนรู๎  
2.2  ครู บุคลากร สามารถสร๎างเครื่องมือวัดผล ได๎อยํางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
2.3  นักเรียน ได๎รับการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง สามารถผํานจุดประสงค์/ผลการ 

เรียนรู๎ที่คาดหวัง รายภาค/รายปี ตามหลักสูตร 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต (Outputs) 

ครู /บุคลากรโรงเรียนบ๎านห๎วยยางไมํน๎อยวํา ร๎อยละ 85 มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักสูตรและมี
ทักษะในการสร๎าง เครื่องมือวัดผลประเมินผลอยํางมีคุณภาพ 

 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

3.2.1  ครูศึกษาหลักสูตร สร๎างเครื่องมือวัดพฤติกรรมตํางๆของนักเรียน 
3.2.2  ครูจัดท าสถิติ การประเมินตํางๆแล๎วน าผลไปปรับปรุงพัฒนาวิธีสอน ตลอดจน 
         จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 
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4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
3. แตํงต้ังคณะท างาน 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 

นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 
ผ๎ูบริหาร 
ผ๎ูบริหาร 

4. จัดท าแบบทดสอบตามตัวช้ีวัด 
5. น าแบบทดสอบไปใช๎ 
6. รวบรวมปัญหา/อุปสรรค 
7. ประชุมแลกเปล่ียนความรู๎และแก๎ไข 
    ปัญหารํวมกัน 
8. ประเมินสรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558-ก.พ.2559 
มี.ค. 2559 
 
 
มี.ค. 2559 
 

ครูปฏิบัติงานสอนทุกคน 
ครูวิชาการ/ครูทุกคน 
ครูวิชาการ/ครูทุกคน 
ครูวิชาการ/ครูทุกคน 
 
นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 
 

5. งบประมาณด าเนินการ แผนบริหารงานวิชาการ 

 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559
จ านวน  5,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําถํายเอกสารในการจัดท า
แบบ ปพ. ตําง ๆในการวัด
ประเมินผล 

2. คําวัสดุในการจัดท า 
แบบทดสอบ เครื่องมือ
วัดผล ประเมินผล แบบ
ประเมินหรือแบบบันทึก 
ตําง ๆ  

 

 
 
 
5,000 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 76 
 

76 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. ครูผ๎ูสอนทุกคนใช๎การวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริงและสอดคล๎องกับการ
สํงเสริมกระบวนการเรียนรู ๎

2. โรงเรียนมีเอกสารในการวัดผลประเมินผล
ครบถ๎วน รวมท้ังมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 

3. นักเรียนร๎อยละ  90  สามารถเก็บรวบรวม
ผลงานของตนเอง และสามารถรํวมในการ
ประเมินชิ้นงานและแฟูมสะสมงานของตน 

 
1. พิจารณาจากแผนการสอน
และวิธีการวัดผลประเมินผล 
 
1.  พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานในการวัดผล
ประเมินผล 
1. ตรวจสอบแฟูมสะสมงาน
นักเรียน  และผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
1. แบบบันทึกรายการ 
 
 
1. แบบส ารวจ 
2. คํูมือในการวัดผล
ประเมินผลของโรงเรียน 
1. แบบบันทึกรายการ/แบบ
ส ารวจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน๎น

ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
2. การวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเป็น

ระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3.  ครูผ๎ูสอนมีข๎อมูลท่ีเกิดจากความสามารถ

จริงของผ๎ูเรียนพอเพียงในการประเมินผล 

 
1. การสังเกต/ตรวจแผนการ

สอน 
1. การสังเกต 
 
1.พิจารณาจากข๎อมูลผ๎ูเรียน 
ผลการวัดและประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
1. แบบประเมิน 
2. แบบสังเกต 
 
1. แบบบันทึกรายการ 
2. แบบประเมินผล 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
ครู บุคลากรทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตร คํูมือครู แผนการจักการเรียนรู๎  

สามารถสร๎างเครื่องมือวัดผล ได๎อยํางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ นักเรียน ได๎รับการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง สามารถผํานจุดประสงค์/ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง รายภาค/รายปี ตามหลักสูตร และนักเรียน    ทุกคน
ได๎รับการวัดผลประเมินผล ไมํน๎อยวําร๎อยละ 100 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นางพันมณี  เรียมแสน)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นางพันมณี  เรียมแสน) 

ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
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ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  3,4,5,6,10,11…. 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …3,4,5,6,10,11…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี     …3 ,4,5,6,7 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางพันมณี เรียมแสน/นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  -  ธันวาคม  2559 
งบประมาณ   25,000 บาท 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนมวีิชาการท่ีหลากหลาย  วิธีการหนึ่งท่ีได๎ผลดีกํอให๎เกิดการพัฒนานักเรียนโดย 
สํวนรวมและกระต๎ุนให๎นักเรียนมีการพัฒนาความรู๎ความสามารถทางวิชาการคือการให๎นักเรียนได๎มีโอกาส
แขํงขันทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับท่ีสูงขึ้น  อนึ่งโรงเรียนได๎ตระหนักถึงความ
จ าเป็นท่ีจะต๎องปฏิบัติตามนโยบายในระดับกระทรวงท่ีต๎องการพฒันาในด๎านทักษะ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ให๎สํูความเป็นเลิศ ทางโรงเรียน 
จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให๎นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  90  มีความกระตือรือร๎นตํอการเรียน 
 2.2  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.3  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงออกตามความสามารถของตนเอง 
 2.4  เพื่อน าช่ือเสียงจากผลการประกวดทางวิชาการมาสํูโรงเรียน 

3.  เปูาหมาย 

3.1  ผลผลิต (Outputs) 

1.  เพื่อให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยูํเสมอ 
2.  เพื่อให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาความรู๎ความสามารถทางวิชาการให๎เหมาะสมกับช้ันเรียน 
3.  เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาศักยภาพของตนเองสํูความเป็นเลิศระดับสากล 
4.  เพื่อพัฒนานักเรียนด๎านวิชาการตามความถนัดและสนใจ 

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  90 มีความรู๎  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  โรงเรียนหรือนักเรียน มีผลงาน/รางวัลด๎านวิชาการในระดับภาค ไมํน๎อยกวํา 2 รายการ 
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3.  โรงเรียนหรือนักเรียนมีผลงาน/รางวัลด๎านวิชาการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ไมํน๎อยกวํา  10 
รายการ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.  แตํงต้ังคณะท างาน 
3.  วางแผน ก าหนดเวลากิจกรรม 
4.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์/ฝึกซ๎อม 
5.  น านักเรียนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
    - ระดับศูนย์เครือขําย 
    - ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 
 
มิ.ย. - ส.ค. 2558 
ก.ย. - ธ.ค.2558 
 
 
ธ.ค. 2558 
 

นางพันมณี 
ผ๎ูบริหาร/ 
นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 
 
ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
 
นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 
นางมณีวรรณ 
 

5. งบประมาณด าเนินการ แผนบริหารงานวิชาการ 

 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  25,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

 1. คําวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการ 
     แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
2. คําจัดจ๎างรถรับจ๎าง น านักเรียนเข๎า 
   แขํงขันทักษะวิชาการทุกระดับ 
3. คําอาหารของนักเรียนท่ีเข๎า 
   แขํงขันทักษะวิชาการทุกระดับ 
 

10,000 
 

  7,000 
 
      8,000 
 

 

- 
 
- 
 
- 

- 
 

7,000 
 

8,000 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 25,000 - 15,000 10,000  
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
6.1 นักเรียนไมนํ๎อยวําร๎อยละ 90  มีความกระตือรือร๎น

ตํอการเรียน 
6.2 นักเรียนไมนํ๎อยวําร๎อยละ 90  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น 
6.3  นักเรียนไมํน๎อยวําร๎อยละ 90  สามารถน าช่ือเสียง

มาสํูโรงเรียน 
6.4 โรงเรียนมีผลงาน/รางวัลด๎านวิชาการในระดับภาค 

ไมํน๎อยกวํา 2 รายการ 
6.5 โรงเรียนมีผลงาน/รางวัลด๎านวิชาการในระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษา 10 ไมํน๎อยกวํา 2 รายการ 
 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
ผลการเรียน 
 
ตรวจนับจ านวน 
 
ตรวจนับจ านวน 
 

แบบสังเกต/การสัมภาษณ์ 
 
แบบ ปพ.1,2 
 
รายช่ือผ๎ูเข๎าแขํงขัน 
 
รายการท่ีชนะการแขํงขัน 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 7.1 นักเรียน มีความกระตือรือร๎นตํอการเรียนสํงผลให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7.2 นักเรียนสามารถน าช่ือเสียงมาสํูโรงเรียน ท าให๎เป็นที่รู๎จักตํอชุมชน 
 7.3 โรงเรียนมีผลงาน/รางวัลด๎านวิชาการ และแสดงออกชื่นชมความส าเร็จ  
 

 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นางพันมณี  เรียมแสน)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี   5 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี   5 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      5 
ผ๎ูรับผิดชอบ    นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ํ
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ   20,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงพฒันาผ๎ูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุํงเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ และจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาปีพุทธศักราช 2555 ตัวบํงช้ีท่ี 5  ของโรงเรียนอยูํในระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงพร๎อม
ข๎อเสนอแนะให๎โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมผ๎ูเรียนเพื่อเข๎าสอบระดับชาติให๎ครอบคลุม
ความสามารถในการเรียนรู๎ทั้งความรู๎ ความจ า  ความเข๎าใจ การน าไปใช๎การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคํา 
โดยดาวน์โหลดข๎อสอบจากเว็ปไซต์ส านักงานทดสอบแหํงชาติมาฝึกทดสอบ 

จากผลการประเมินดังกลําวท าให๎โรงเรียนต๎องวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET พร๎อมระดมความคิดจาก
บุคลากรของโรงเรียนและผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องเพื่อหาแนวทางและวิธีการท่ีจะท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-
NET)ของนักเรียนสูงขึ้นดงันั้นโรงเรียนบ๎านห๎วยยางจึงได๎วางแผนหาแนวทางและด าเนินการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ของนักเรียนในปีตํอไปให๎สูงขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ในปีการศึกษา 
2558  ให๎สูงขึ้นกวําปีการศึกษา 2557  อยํางนอ๎ยร๎อยละ 5 

2.  เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาด๎านผ๎ูเรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
3.  เปูาหมาย 

3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(O-NET)  สูงขึ้น ร๎อยละ 5  
2. นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
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นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง มีความรู ๎ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการเรียนรู๎ทุกกลํุมสาระ       การ
เรียนรู ๎
4. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
พ.ศ.2557 2558 

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 
1.เสนอโครงการ/คณะท างาน             
2.ประชุมชีแ้จง/กิจกรรม             
3. การด าเนนิกิจกรรม 
  3.1  วิเคราะห์ผลการทดสอบ 
O-NET ทุกกลุํมสาระการเรียนรู ๎
ปีการศึกษา 2557 
  3.2 ก าหนดจดุพฒันาในตัวชี้วัด
ท่ีต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
  3.3 น าตัวชี้วัดท่ีต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน วิเคราะห์สร๎างนวัตกรรม 
เพื่อปรับวิธีเรียนของนักเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอนของครูให๎
สอดคล๎องกับการวัดประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลาง และ
แนวทางการประเมนิของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหํงชาต ิ
  3.4 จัดครูท่ีมคีวามรู ๎
ความสามารถในแตลํะกลุํมสาระ
การเรียนรู๎เข๎าสอนซํอมเสริมชํวง
หลังเลิกเรียน 
3.5 น าตัวอยํางข๎อสอบในปีท่ี
ผํานมา และดาวน์โหลดข๎อสอบ
จากเว็ปไซต์ส านักงานทดสอบ
แหํงชาติมาฝึกทดสอบและคิด
วิเคราะห์ข๎อสอบ 
3.6 จดัคํายวิชาการอยํางเข๎มทุก
วันเสาร์ของเดือนธันวาคมและ
มกราคม 
3.7 จดัสอบ  Pre-0-NET  
3.8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
8 กลุํมสาระ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ประเมินผล / สรุปผล             
5.รายงานผล             
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5. งบประมาณ 
ใช๎งบประมาณจากแผนงานวิชาการจ านวน  20,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช๎จํายดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจําย 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ 
1 เสนอโครงการ/คณะท างาน - - - - - 
2 ประชุมช้ีแจง/กิจกรรม - - - - - 
3 วิเคราะห์ผลการทดสอบ     O-

NET ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ปี 
2557 

1,000 - - 1,000 - 

4 ก าหนดจุดพัฒนาในตัวชี้วัด 
ท่ีต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

- - - - - 

5 จัดครูที่มีความรู๎ ความสามารถ
ในแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎
เข๎าสอนซํอมเสริมชํวงหลังเลิก
เรียน 

- - - - - 

6 น าตัวอยํางข๎อสอบในปีท่ีผําน
มา และดาวน์โหลดข๎อสอบ
จากเว็ปไซต์ส านักงานทดสอบ
แหํงชาติมาฝึกทดสอบและคิด
วิเคราะห์ข๎อสอบ 

4,000 - - 4,000 - 

7 จัดคํายวิชาการอยํางเข๎มทุกวัน
เสาร์ของเดือนธันวาคมและ
มกราคม 

1,000 - - 1,000 - 

8 จัดสอบ  Pre-0-NET 2,000 - - 2,000 - 
9 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์   

8 กลํุมสาระ 
12,000   12,000  

10 4.ประเมินผล / สรุปผล - - - - - 
11 5.รายงานผล - - - - - 

รวมงบประมาณ 20,000 - - 20,000 - 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. ผลการทดสอบ(O-NET)นักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ของ สทศ. 

- ใช๎การวัดผลประเมินผล 
จาก สทศ. 

แบบทดสอบของ สทศ. 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6และ - ใช๎การวัดผลประเมินผลจาก เครื่องมือวัดผลจากทุกกลํุม
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในปีการศึกษา 2558 สูงกวําปี 57 

ทุกกลํุมสาระ สาระ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)           
ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ในปีการศึกษา 2558  สูงขึ้นกวําปีการศึกษา 2557 ร๎อยละ 5 

2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สูงขึ้น 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาทักษะการคิด 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …4… 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …4… 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี    …  4.. 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางพันมณี  เรียมแสน/นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   5,000  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร๎างสรรค์
คิดไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์  ในการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  โดยการคิดเป็น  ท าเป็นแก๎ปัญหาเป็น  และ
ท างานอยํางเป็นระบบขั้นตอน  มีความคิดสร๎างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ท่ีดี  สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมี
ความสุข  โรงเรียนจึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  สรุปความ  อยํางเป็นระบบและ 
                มีความคิดแบบองค์รวม 
 2.2  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเปูาหมายอยํางมีวิจารณญาณ 
 2.3  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาอยํางมีสติ 
 2.4  เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มองโลกในแงํดี  และมีจินตนาการ 

3.  เปูาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 

 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด สามารถคาดการณ์ ก าหนด
เปูาหมาย ตัดสินใจแก๎ปัญหาอยํางมีสติ และมีความคิดสร๎างสรรค์ มองโลกในแงํดีมีจินตนาการ 
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4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุมวางแผน แตํงต้ังคณะท างาน 
2. ส ารวจข๎อมูลนักเรียนด๎านการอํานคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
3. ด าเนินการตามท่ีวางแผน 
    3.1 สํงเสริมการคิดสังเคราะห์   
     - กิจกรรมวาดภาพแปลความจากเรื่อง 
     - กิจกรรมฝึกแปลความจากเรื่อง 
     - กิจกรรมการเขียนเรียงความ 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 
 
ตลอดปีการศึกษา  2558 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ครูปฏิบัติการสอนทุกช้ัน
เรียน 
ครูปฏิบัติการสอน 
ทุกช้ันเรียน 

    3.2  สํงเสริมการคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
     - กิจกรรมฝึกการคิดจากภาพ 
     - สร๎างสรรค์จากส่ิงพิมพ์ 
     - แผนผังความคิด 
     - การค๎นคว๎าทางอินเตอร์เน็ต 
     - การท าหนังสือหน๎าเดียว หนังสือเลํมเล็ก 
       ปะติด   
    - การศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
4. ติดตามประเมินผล 
5. สรุปผลการด าเนินการ 

ตลอดปีการศึกษา  2558 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค. 2559 
มี.ค. 2559 
 

ครูปฏิบัติการสอน 
ทุกช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางพันมณี/นายอุดมศักดิ์ 

5.  งบประมาณ 

 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559  
จ านวน  5,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ (ขอถัวจํายทุกรายการ) ดังนี้ 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุอุปกรณ์ประกอบใน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ      
การคิด 
 

5,000 - 
 

- 
 

5,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 5,000   - - 5,000    
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะการคิดวิเคราะห์     

คิดสังเคราะห์  สรุปความ  อยํางเป็นระบบและ   
มีความคิดแบบองค์รวม อยูํในระดับดีขึ้นไป 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในการปฏิบัติงาน 

-  แบบประเมิน 

2. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90  สามารถคาดการณ์ ก าหนด
เปูาหมายอยํางมีวิจารณญาณ 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในการปฏิบัติงาน 

-  แบบประเมิน 

3. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90  สามารถประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาอยําง             
มีสติ 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในการปฏิบัติงาน 

-  แบบสังเกต 
-  แบบประเมิน 

4. ผ๎ูเรียนร๎อยละ 90  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์   
มองโลกในแงํดี  และมีจินตนาการ 

 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในการปฏิบัติงาน 

-  แบบสังเกต 
-  แบบประเมิน 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนมีความสามารถในการอําน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์   
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นางพันมณี  เรียมแสน)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
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 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 

 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …1-6 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …1-6… 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี  …   1-5…. 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ        นางทิพา  ชาชัย / นางอรญัญา  ค าภูษา 
สถานท่ีด าเนินการ                  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน       พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559 
งบประมาณ   64,600 บาท 

 

1.  หลักการและเหตุผล   

 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546 เป็นการจัด
ประสบการณ์ส าคัญท่ีสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญาและจัดสาระท่ีควร
เรียนรู๎ได๎แกํเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว   บุคคลและสถานท่ีรอบตัว  และส่ิงตํางๆ  รอบตัว 
ให๎กับเด็กอายุ 4 ปี  ถึง 5  ปี  11  เดือน  29  วัน  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพมีความพร๎อม
ในการเรียนรู๎ในชํวงช้ันท่ี 1 ตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดประสบการณ์ให๎เด็กตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
2.2 เพื่อจัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมพัฒนาด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา

ของเด็กอายุ  4  ปี  ถึง  5  ปี  11  เดือน  29  วัน 
2.3 เพื่อเด็กอายุ  4 ปีถึง  5  ปี 11 เดือน  29  วัน เจริญเติบโตและมีพัฒนาการเหมาะสม

กับวัย 

3. เปูาหมาย 

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
3.1.1  ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตร นักเรียนและท๎องถิ่น 
3.1.2  นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1-2  ได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและ

สติปัญญาอยํางเต็มศักยภาพ 
3.1.3  นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2  มีความพร๎อมในการเรียนรู๎ในชํวงช้ันท่ี 1  ตํอไป 

3.2  ผลลัพธ์(Outcomes)  
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3.2.1  เพื่อครูจัดประสบการณ์ให๎เด็กอายุ  4  ปี ถึง  5ปี  11  เดือน  29  วันได๎อยําง
เหมาะสมกับวัย 

3.2.2  เพื่อครูจัดประสบการณ์ให๎เด็กได๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546  
นักเรียน และท๎องถิ่น 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
    โครงการ 
2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  
    ปัญหาความต๎อง 
3. รวบรวมข๎อมูลวิเคราะห์จุดเดํนจุดด๎อย 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
- ประชุมผ๎ูปกครอง 
- ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ 
- ครูจัดประสบการณ์ให๎เด็กตามแผนฯ 
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 
- จัดประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
5. สรุปโครงการ 
6. ประเมินผลและรายงานผลตํอผ๎ูเกี่ยวข๎อง  

พ.ค. 2558 
 
พ.ค. 2558 
 
พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 –มี.ค. 59 
 
 
 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
 
นางทิพา/นางอรัญญา 
 
นางทิพา/นางอรัญญา 
นางทิพา/นางอรัญญา 
 
 
 
 
 
นางทิพา/นางอรัญญา 
นางทิพา/นางอรัญญา 
 

5.  งบประมาณด าเนินการ แผนบริหารงานวิชาการ 

เงินอุดหนุน (รายหัว) นักเรียนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2558-2559 จ านวนเงิน 64,600 บาท 
(แยกรายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. คําวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการจัด

ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
2. คําใช๎สอยในการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาเด็ก (แผนปฏิบัติราชการ 
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558) 

 

20,000 
 

44,600   

- 
 
 

- 
 

44,600   

20,000 
 
 
- 

 
 

รวมงบประมาณ 64,600   - 44,600 20,000    
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
ผลผลิต (Outputs) 
1.ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล๎องกับ
หลักสูตร    นักเรียนและท๎องถิ่น 
 
2.นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1-2  ได๎รับการพัฒนา
ด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา
อยํางเต็มศักยภาพ 
3.นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2  มีความพร๎อมในการ
เรียนรู๎ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ตํอไป                   

        
-ตรวจสอบแผนการจัด
ประสบการณ์/การวิเคราะห์
หลักสูตรหนํวยการเรียนรู๎  
-การสังเกต 
การทดสอบ 
ตรวจผลงาน 
-การสังเกต 
การทดสอบ 
ตรวจผลงาน 

      
-แผนการจัด
ประสบการณ์ 
ตารางวิเคราะห์
หลักสูตร 
-หนํวยการเรียนรู ๎
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
-แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
ผลงานนักเรียน 

ผลลัพธ์(Outcomes)  
1. เพื่อครูจัดประสบการณ์ให๎เด็กอายุ  4  ปี ถึง   
5 ปี  11  เดือน  29  วันได๎อยํางเหมาะสมกับวัย 
 

 
การสังเกต 
การนิเทศ 
การตรวจสอบ/ทดสอบ 

 
แบบสังเกต 
แบบนิเทศ 
แบบตรวจสอบ/ทดสอบ 

2.เพื่อครูจัดประสบการณ์ให๎เด็กได๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546  นักเรียน และ
ท๎องถิ่น 

ตรวจสอบแผนการจัด
ประสบการณ์/การวิเคราะห์
หลักสูตร/หนํวยการเรียนรู ๎

แผนจัดประสบการณ์ 
ตารางวิเคราะห์
หลักสูตร               
หนํวยการเรียนรู ๎

7. ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
         1.ครูร๎อยละ 100 มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตร นักเรียนและท๎องถิ่น 

2.นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1-2  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95 ได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  
สังคมและสติปัญญาอยํางเต็มศักยภาพ 

3.นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95  มีความพร๎อมในการเรียนรู๎ในช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ตํอไป       
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
          (นางทิพา  ชาชัย)            (นางอรัญญา  ค าภูษา) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
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 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…4. 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …7,10,11,13… 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …7,10,11,13… 
             ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี        6,7,8 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายอุดมศักดิ์  มีภูค า/นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   30,000 บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากนโยบายปฏิรูปการเรียนรู๎ ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักเรียนให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น 
จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีโรงเรียนจะต๎องด าเนินการจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อบริการในการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียน และครูอยํางเพียงพอ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันในทุกระบบเป็นอยํางมาก  ดังนั้นนักเรียนจึงจ าเป็นต๎องมีท้ังความรู๎และประสบการณ์
ในการใช๎งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช๎เป็นพื้นฐานในการเรียน การใช๎ชีวิตในยุคปัจจุบันได๎อยํางมีความสุข  
และสํงเสริมให๎ครู  นักเรียนได๎ท าการผลิตส่ือ นวัตกรรม  ซึ่งเป็นสํวนส าคัญในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียน
การสอนให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ในเนื้อหาสาระของบทเรียนได๎ดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา  ฝึกความคิดสร๎างสรรค์
ในการผลิตส่ือ นวัตกรรมให๎เหมาะสมกับการเรียนการสอน สอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ ทางโรงเรียน
จึงจัดหาเทคโนโลยี  อุปกรณ์ด๎านคอมพิวเตอร์ และจัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรม เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนได๎อยํางเพียงพอ นักเรียนสามารถน าความรู๎และประสบการณ์ในการเรียนรู๎จากส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนทุกกลํุมสาระ การศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้นและในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

ดังนั้น ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นต๎องสร๎างและผลิตส่ือการเรียนให๎สอดคล๎องกับ
เนื้อหาท่ีจะเรียน  รวมถึงส่ือเทคโนโลยีตําง ๆ ท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้เพื่อการสํงเสริมให๎
ครูมีการผลิตและใช๎ส่ือมากขึ้น ควรมีการอ านวยความสะดวกให๎แกํครู 
ท่ีเข๎ามาใช๎บริการส่ือจากศูนย์ส่ือการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกจากส่ือท่ีผลิตขึ้น จะท าให๎ครูต๎องการใช๎ส่ือ
มากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพื่อจัดหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนอยํางเพียงพอ 
2.2  เพื่อจัดหาอุปกรณ์ส าหรับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช๎งานการเรียนการสอน 
2.3  มีการสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู๎และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อตํอ        

การเรียนรู๎  
          2.4  มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด พื้นท่ีสีเขียวและส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอและอยูํใน
สภาพใช๎การได๎ดี  

2.5 เป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน  

3.  เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 

โรงเรียนมีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงท่ีใช๎ในการเรียนการสอน 

3.2 ด๎านคุณภาพ 

               3.2.1 โรงเรียนมีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห๎องสมุด พื้นท่ีสีเขียวและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี  

  3.2.2 โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช๎งานและจัดการเรียนการสอน 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุมครูเพื่อช้ีแจงวางแผนการด าเนิน
โครงการ 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ก าหนดการจัดหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ ซอฟแวร์ 
4. ด าเนินการจัดหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ผลิตส่ือนวัตกรรม 
5. จัดบริการใช๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /
ห๎องสมุด  
6. ติดตามประเมินผล 
7. สรุปรายงานผล 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
มิ.ย. – ก.ย. 2558 
 
พ.ค.2558 - มี.ค.2559 
 
พ.ค.2558 - มี.ค.2559 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์ ค าภูษา 
 
ฝุายการเงินและพัสดุ 
 
นายอุดมศักดิ์ ค าภูษา 
ผ๎ูบริหาร 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์ ค าภูษา 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  30,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
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1. คําวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
   ซอฟแวร์  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  

30,000 
 

 

- 
 

 

- 
 
 

30,000  
 

รวมงบประมาณ 30,000 - - 30,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1 นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถใช๎เทคโนโลยี   

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ๎
2. โรงเรียนมีการสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการ   

จัดการเรียนรู๎ และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อตํอ   
การเรียนรู ๎ร๎อยละ 90 

-สังเกต, สัมภาษณ์ 
 
-ดูสภาพจริง 
 
 

-แบบสังเกต, 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบบันทึกการใช๎ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ 
 

3. โรงเรียนมีการให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ทุกรูปแบบท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และ   
การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ร๎อยละ 90 

4. โรงเรียนมีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห๎องสมุด พื้นท่ีสีเขียวและส่ิงอ านวยความสะดวก
เพียงพอและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี     ร๎อยละ 
100  

5 โรงเรียนเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหา
ความรู๎และบริการชุมชน ร๎อยละ 90 

-สังเกต 
 
 
-สังเกต 
 
 
 
-บันทึกการใช๎อินเทอร์เน็ต
สืบค๎นข๎อมูล 
 

-แบบบันทึกการผลิตส่ือ/   
 นวัตกรรม 
 
-แบบบันทึกการใช๎ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ 
 
 
-แบบบันทึกการใช๎
อินเทอร์เน็ตสืบค๎นข๎อมูล 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  โรงเรียนสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู๎และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อ 
ตํอการเรียนรู๎  
          7.2 โรงเรียนมีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห๎องสมุด พื้นท่ีสีเขียวและส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพียงพอและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี  
          7.3 โรงเรียนเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน 

7.4 โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช๎งานและจัดการเรียนการสอน 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)         (นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
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 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ   โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมแหลํงเรียนรู๎ 
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2. 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …10,11… 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …10,11… 
             ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี       7 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายอุดมศักดิ์  มีภูค า /นางศิริวรรณ  ยตะโคตร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   37,980 บาท 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาหาความรู๎อยูํประจ า  ยํอมชํวยให๎การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์
อยูํเสมอ  ท าให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ใหมํ ๆ รักและเคารพ  ภูมิใจในครูของตนเอง  อาจเป็นผลให๎เด็กนักเรียน
เรียนดีขึ้น  การศึกษานอกจากหาความรู๎จากแหลํงวิทยาการ เชํน หนังสือ ครู อาจารย์ วิทยุ โทรทัศน์แล๎ว  
การไปดูงานนอกสถานท่ี  เป็นสํวนหนึ่งจะท าให๎ครูได๎รับประสบการณ์ความรู๎ใหมํ ๆ น ามาปรับปรุงงานใน
หน๎าท่ีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของตนได๎ 
เป็นอยํางดี 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. ครูและนักเรียนได๎มีโอกาสไปศึกษานอกสถานท่ีตามแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ 
 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรท๎องถิ่น 
 3. นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมแหลํงเรียนรู๎ 
 4. นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว๎างไกลกับการใช๎และพบเห็นเทคโนโลยีใหมํ ๆ 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

      ครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
โดยตรง พัฒนาความรู๎ตนเองให๎ก๎าวทันผ๎ูอื่นได๎ 
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 3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 

      ครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได๎มีโอกาสศึกษา      จาก
แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
 
 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต๎องการ 
3. รวบรวมข๎อมูลวิเคราะห์ จุดเดํน จุดด๎อย 
   ศึกษาวิธีเยี่ยมชมแหลํงเรียนรู ๎
4. จัดท าปฏิทินการเรียนรู๎ 
5. ด าเนินการตามโครงการเยี่ยมชม 
    แหลํงเรียนรู๎ 
    - โบราณสถาน,วัตถุ,วัด 
    - แหลํงประวัติศาสตร์ 
    - การท าไรํนาสวนผสม 
    - ศูนย์ฝึกอาชีพ ,แหลํงทํองเท่ียว 
      พิพิธภัณฑ์ 
   - โครงการงานมหกรรมวิชาการตํางๆ 
     ตามสถานท่ี ท่ีสพป.จัด 
6. ติดตามประเมินผล 
7. สรุปรายงานผล 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
 
มิ.ย. 2558 – ก.ย. 2559 
พ.ค.2558 - มี.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ีค.2559 
ม.ีค.2559 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
คณะครู 
คณะครู 
 
นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
คณะครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
 

5.  งบประมาณ 

 งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559
จ านวน  27,980  บาท   และจากโครงการเรียนฟรี  15  ปีอยํางมีคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2558-2559  
จ านวนเงิน  10,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําพาหนะ เหมาะจํายรถรับจ๎าง     
น านักเรียนศึกษาดูงาน เย่ียมชม        
แหลํงเรียนรู๎/คําประกัน 

27,980 
 
 

- 
 

 

27,980 
 
 

- 
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2. คําจัดจ๎างท าอาหาร ของนักเรียน   
ในการศึกษาดูงาน เย่ียมชมแหลํง
เรียนรู ๎

 

10,000 
 

15,000 
 

- 

รวมงบประมาณ 37,980 - 37,980 -  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

 ผลผลิต  (Outputs) 
    ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมต๎นมีความรู๎และได๎ประสบการณ์ตรง 
 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
      นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 1 ถึง ช้ัน
มัธยมปีท่ี 3 ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 ได๎มีโอกาส
ไปทัศนศึกษา เย่ียมชมแสวงหาความรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ  
 

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนร๎อยละ 90 ของนักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ได๎เย่ียมชมแหลํงเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ 
เพื่อให๎เกิดความรู๎ และได๎รับประสบการณ์ตรง 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)          (นางศิริวรรณ  ยตะโคตร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
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 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 

 
 
 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
โครงการ                               โครงการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2. 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …7,10, 11,13… 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …7,10, 11,13… 
             ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      ..6,7,8…. 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายกงจักร  อุทัยวัฒน์/นางพันมณี  เรียมแสน 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   5,000  บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา  2558  ห๎องสมุดโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ได๎จัดกิจกรรมในโครงการห๎องสมุด  เพิ่มเติม
มากขึ้นหลายกิจกรรม  โดยเฉพาะกิจกรรมสํงเสริมรักการอํานมีนักเรียนให๎ความสนใจเป็นอยํางดียิ่ง  กิจกรรม
ตํางๆมีประโยชน์ตํอผ๎ูเรียนเป็นอยํางยิ่ง  จึงต๎องด าเนินการตํอและปรับปรุงกิจกรรมท่ียังไมํสมบูรณ์ให๎สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นเพราะห๎องสมุดเป็นสถานท่ีให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง  ควรมีการจัดกิจกรรมเสริม
อยํางหลากหลายนําสนใจ  มีการแขํงขัน  มีรางวัลกระต๎ุนให๎นักเรียนเกิดความกระตือรือรน๎ท่ีจะศึกษาค๎นคว๎า
หาความรู๎เพิ่มเติมนอกเวลา  ท าให๎นักเรียนเกิดนิสัยรักการอําน 
 ดังนั้นห๎องสมุดจะต๎องมีสถานท่ีท่ีจะให๎บริการ  มีหนังสือพิมพ์  ส่ิงตีพิมพ ์โสตทัศนูปกรณ์  มีหนังสือ
เพียงพอ  พร๎อมจัดเป็นหมวดหมูํ  ครบตามกลํุมสาระการเรียนรู๎  มีความเหมาะสมกับนักเรียน  พร๎อมท่ีจะ
ให๎บริการแกํนักเรียน  ครู  ให๎ได๎รับประโยชน์ท้ังทางด๎านความรู๎  ความเพลิดเพลินตามความต๎องการ 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอําน  การเขียนและการฟัง รู๎จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล  
2.2  นักเรียนสนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆ รอบตัว ใช๎ห๎องสมุด แหลํงความรู๎และส่ือตําง ๆ ได๎

ท้ังในและนอกสถานศึกษา  
2.3  นักเรียนมีวิธีการเรียนรู๎ของตนเองเรียนรู๎รํวมกับผ๎ูอื่น  สนุกกับการเรียนรู๎และชอบมาโรงเรียน  
2.4  จัดหาหนังสือ บริการ พัฒนาสภาพแวดล๎อมห๎องสมุดให๎เป็นห๎องสมุด 3 ดีมีบรรยากาศนําใช๎ 
2.5  

3. เปูาหมาย 

        ด๎านปริมาณ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 
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ด๎านคุณภาพ 
3.1   โรงเรียนมีหนังสือค๎นคว๎าเพียงพอกับความต๎องการของนักเรียนและครู 

  3.2  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลายได๎ด๎วยตนเอง 
                            รักการเรียนรู๎และเรียนรู๎รวํมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
  3.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และเข๎าใช๎บริการห๎องสมุดเพิ่มข้ึน 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
2  เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
3. ประชุมแตํงต้ังคณะท างาน 
4. ปรับปรุงและตกแตํงห๎องสมุดพร๎อม 
    ให๎บริการ 
5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน  อยํางน๎อย 
   วันละ 1  ฉบับ 
6. จัดซื้อหนังสือค๎นคว๎าห๎องสมุด 
7. จัดกิจกรรมรักการอํานเสริมกระต๎ุนความ 
    สนใจให๎นักเรียนเข๎าใช๎บริการห๎องสมุดเป็น 
    รายวันรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรียน 
    ดังนี้ 

1)  กิจกรรมรายสัปดาห์ 
         - กิจกรรมเรื่องเลําเช๎านี้ 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 - มี.ค.2559 
 
พ.ค.2558 - มี.ค.2559 
 
พ.ค.2558 - มี.ค.2559 
 
 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางพันมณี  เรียมแสน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายกงจักร อุทัยวัฒน ์
 
นายกงจักร/นางพันมณี 
 
นายกงจักร อุทัยวัฒน ์
ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
นายกงจักร/นางพันมณี 

         - การเลํานิทานคุณธรรม/ 
           นิทานนานาชาติ 
         - แตํงค าประพันธ ์         
         - ประกวดเรื่องเลําจากภาพ 
         - ประกวดเขียนตามค าบอก 
         - สืบค๎นจากอินเทอร์เน็ต 

2)  กิจกรรมรายเดือน 
        - หนังสือหน๎าเดียว     
        - หนังสือเลํมเล็ก 
       - ประกวดเขียนเรียงความ 
       - ประกวดคัดลายมือ 
       - กิจกรรมผ๎าปุาความรู๎ 

3)  กิจกรรมรายปี 
        - บันทึกรักการอําน 
        - จัดนิทรรศการ 
        - จัดปูายนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นายกงจักร/นางพันมณี 
 
 
 
 
 
นายกงจักร/นางพันมณี 
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8.  ติดตามประเมินผล 
9.  สรุปรายงานผล 

ต.ค. 2558, มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายกงจักร/นางพันมณี 
 
 
 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  5,000  บาท   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.จัดซื้อหนังสือพิมพ ์หนังสือค๎นคว๎า  
และ คําวัสดุในการตกแตํงห๎องสมุด 
 

5,000 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

5,000 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  

6.  ติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีนิสัยรักการอําน 

การเขียน การฟัง รู๎จักต้ังค าถามเพื่อหา
เหตุผล สนใจแสวงหาความรู๎จากแหลํง
ตําง ๆ  รอบตัว และกล๎าแสดงออก 

2. นักเรียนร๎อยละ 90 มีวิธีการเรียนรู๎ของ
ตนเอง สามารถเรียนรู๎รํวมกับผ๎ูอื่น และ
สนุกกับการเรียนรู ๎

3. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถใช๎ห๎องสมุด 
ใช๎แหลํงความรู๎และส่ือตําง ๆ ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา  

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
 
 
-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
 
-สถิติการใช๎ห๎องสมุด 
 

 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-บันทึกรักการอําน 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
-แบบบันทึกข๎อมูลการใช๎ 
 ห๎องสมุด 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
        7.1  นักเรียนร๎อยละ 90  มีนิสัยรักการอําน การเขียนและการฟัง รู๎จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล 
        7.2  นักเรียนร๎อยละ 90  ใช๎บริการห๎องสมุดศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎เป็นประจ าทุกวัน 

7.3  นักเรียนร๎อยละ 90  มีวิธีการเรียนรู๎ของตนเองเรียนรู๎รํวมกับผ๎ูอื่น  สนุกกับการเรียนรู๎และชอบ
มาโรงเรียน มีหนังสือเพียงพอ บริการ พัฒนาสภาพแวดล๎อมห๎องสมุดให๎เป็นห๎องสมุด  3  ดี  มีบรรยากาศนํา
ใช๎ 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์)           (นางพันมณี  เรียมแสน) 
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ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
       (นางพันมณี  เรียมแสน)            (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
     หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ             โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี 1,4   สพท. ข๎อท่ี 1,4  โรงเรียน ข๎อท่ี…2,3. 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …7,8,12… 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …7,8,12 
             ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี       .. 6,7,8 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางพันมณี เรียมแสน/นางมณีวรรณ เจริญชัย/นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
งบประมาณ   1,000  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล   
การนิเทศภายใน หมายถึงความรํวมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียนในการท่ีจะปรับปรุงแก๎ไขหรอื

พัฒนาการสอนของครูเพื่อให๎การเรียนการสอนมีคุณภาพ ดังนั้นการนิเทศภายในจึงมีความส าคัญและจ าเป็น
เพราะเป็นการชํวยให๎ครูปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีสอนให๎มีคุณภาพ อันจะสํงผลให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎และมี
สัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรเป็นการชํวยให๎ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างานและเป็นการชํวยให๎ครู
รํวมมือกันท างานด๎วยความเต็มใจ 

2.  วัตถุประสงค์ 

    2.1  เพื่อให๎คณะครูในโรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถนิเทศกันเองได๎ 
2.2  เพื่อเรํงรัดคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 
2.3  เพื่อติดตาม ควบคุม ก ากับนิเทศและน าผลการนิเทศติดตามไปปรับปรุงการสอน 

3.  เปูาหมาย 

ด๎านปริมาณ 

 ผ๎ูบริหาร ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ทุกคน 

ด๎านคุณภาพ 

ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเปูาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการวิเคราะห์ศักยภาพผ๎ูเรียนและเข๎าใจผ๎ูเรียน        



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 100 
 

100 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

เป็นรายบุคคล มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ มีการประเมินผล
การเรียนการสอนท่ีสอดคล๎องกับสภาพเรียนรู๎ที่จัดให๎ผ๎ูเรียนและอิงพัฒนาการของผ๎ูเรียนมีการน าผล
การประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ ผ๎ูบริหาร        มี
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ และการจัดการโรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนและ           
น าผลไปปรับปรุงการสอนอยํางสม่ าเสมอ 

 
 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต๎อง 
3. รวบรวมข๎อมูลวิเคราะห์จุดเดํนจุดด๎อยศึกษา
วิธีการนิเทศ 
4. จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
5. ด าเนินการนิเทศ 

- ประชุมกํอนเปิดภาคเรียน 
- ให๎ค าปรึกษาหารือ 
- เย่ียมชมห๎องเรียน 
- สนทนาทางวิชาการ 
- บริการเอกสารทางวิชาการ 
- ครูนิเทศตนเอง 
- พาครูไปศึกษานอกสถานท่ี ฯลฯ 

6. สรุปผลการนิเทศ 
7. ประเมินผลและรายงานผลตํอผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 - มี.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการนิเทศ 
คณะกรรมการนิเทศ 
 
หัวหน๎าชํวงช้ัน 
คณะกรรมการนิเทศ 
หัวหน๎าชํวงช้ัน 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการนิเทศ 
ฝุายวิชาการ ท้ัง 3 ระดับ 
 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  1,000  บาท  โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุประกอบกิจกรรม  
    การนิเทศ 

1,000 
 

      

- 
 
 

- 
 
 

1,000 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6.  การวัดประเมินผล 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 101 
 

101 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. ครูร๎อยละ 90 มีความรู๎ความ เข๎าใจเปูาหมาย  

การจัดการศึกษาและหลักสูตร สถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 

2. ครูร๎อยละ 90 มีการวิเคราะห์ศักยภาพผ๎ูเรียนและ
เข๎าใจผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล 

สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

3. ครูร๎อยละ 90  มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

4. ครูร๎อยละ 85 มีการประเมินผลการเรียนการสอน 
ท่ีสอดคล๎องกับสภาพเรียนรู๎ที่จัดให๎ผ๎ูเรียนและอิง
พัฒนาการของผ๎ูเรียน   

5. ครูร๎อยละ 90 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎
เต็มตาม ศักยภาพ 

6. ผ๎ูบริหารมีมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ร๎อยละ 85 

7. ผ๎ูบริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผ๎ูน า
ทางวิชาการ  ร๎อยละ 90 

8. ผ๎ูบริหารมีความสามารถในการบริหารงาน    
วิชาการและการจัดการ ร๎อยละ 90 

9. ผ๎ูบริหารมีการบริหารมีประสิทธิภาพ และ   
ประสิทธิผล ผ๎ูเกี่ยวข๎องพึงพอใจ ร๎อยละ 90 

10. โรงเรียนมีระบบนิเทศการเรียนการสอนและน า
ผลไปปรับปรุงการสอนอยูํเสมอ ร๎อยละ 90 

สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
 
สอบถาม 
 
สังเกต 
 
สังเกต 
 
สังเกต 
 
สังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
 

7. ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมิใจ 
      ในการปฏิบัติงาน  
7.2  ครูมีเจตคติท่ีดีตํอการนิเทศภายในและทราบถึงการก าหนดบทบาทตัวเองได๎ 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นางพันมณี  เรียมแสน)          (นายอุดมศักด์ิ  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 102 
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 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
     หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
       (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ        โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..5,6.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …8,12,15…. 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …8,12,15…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี   ท่ี  …7,8,11,12…. 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ        นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
สถานท่ีด าเนินการ                  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      เมษายน 2558 – มีนาคม 2559 
งบประมาณ       2,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 กฎกระทรวง วําด๎วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ขึ้นเป็น
มาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียน  และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช๎เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
ให๎มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับท้ังการระบบประกัน
คุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา        ท่ีต๎อง
ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  และหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง เป็นการเปิดเผยตํอสาธารณชน เพื่อน าไปสํูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงเอกลักษณ์ของตนเอง 
2.2 เพื่อให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานตามท่ีก าหนด 
2.3 เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้น 
2.4 เพื่อให๎มีการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ ครอบคลุม และเหมาะสมกับ 

                    การใช๎งาน 
2.5 เพื่อให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่อง  

3.  เปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
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-ครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดอยํางชัดเจน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ผ๎ูเรียนมี
ความรู๎ตามมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สถานศึกษามีข๎อมูล สารสนเทศอยําง เป็น
ระบบครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช๎ และมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินการอยําง
ตํอเนื่อง 

2. วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต๎อง 
3. รวบรวมข๎อมูลวิเคราะห์จุดเดํนจุดด๎อยศึกษา 
 
4. จัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
5. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 
7. ด าเนินการตามแผน 
8. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา 
9. จัดท ารายงานประจ าปี/รายงานคุณภาพ 

มี.ค.2558 
มี.ค.2558 
มี.ค.2558 
 
มี.ค.2558 
มี.ค.2558 
มี.ค.2558 
มี.ค.2558-พ.ค.2559 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 
เม.ย.2559 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางสุทธีกานต์ 
กลํุมบริหารวิชาการ 
 
นางสุทธีกานต์ 
กลํุมบริหารวิชาการ 
กลํุมบริหารวิชาการ 
 
คณะครูทุกคน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
นางสุทธีกานต์ 
 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  2,000  บาท  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ/แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/รายงานคุณภาพ 

2,000 
 

      

- 
 
 

- 
 
 

2,000 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
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1. นักเรียนไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 75 มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 

2. ครู มีความสามารถในการจัดการเรียน        
การสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ร๎อยละ 90 

 

-ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียน 
-สังเกต 
-ตรวจสอบแผนการ  
 จัดการเรียนรู๎ 
 

- แบบทดสอบ 
 
-แบบสังเกต 
-แผนจัดการเรียนรู๎ 
 

 

6.  การประเมินผล(ตํอ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
3. สถานศึกษามีการจัดการข๎อมูลสารสนเทศ

อยํางเป็นระบบครอบคลุมและทันตํอ          
การใช๎งาน  ร๎อยละ 90 

4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน       
ท่ีด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง  ร๎อยละ 90 

 

-ตรวจสอบข๎อมูล 
 
 
-ตรวจสอบเอกสาร 
 

-ข๎อมูลส ารวจข๎อมูล 
 
 
-เอกสารตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 7.1 โรงเรียนมีมาตรฐานสถานศึกษาท่ีแสดงเอกลักษณ์ของตนเอง 
7.2 ครูจัดการเรียนการสอนได๎ตรงกับมาตรฐาน 
7.3 โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ และได๎รับการยอมรับจากผ๎ูปกครอง ประชาชนท่ัวไป 
      และหนํวยงานทีเกี่ยวข๎อง 
7.4 มีข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ ครอบคลุม และเหมาะสมกับการใช๎งาน 

          7.5 มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่อง 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

 

 

 

 

แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ     โครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในและนอกสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1,5...  สพท. ข๎อท่ี .1,5..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2,5 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี   7,10,13 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี   7,10,13 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      6,7,8 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายประชุม เรียมแสน/นางศิริวรรณ ยตะโคตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ได๎มุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎จึงจ าเป็นต๎องให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง จากประสบการณ์ตรงจากส่ือ
และแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายท้ังในและนอกสถานศึกษา  ได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง จึงจะท าให๎เกิดการเรียนรู๎
ท่ียั่งยืน  ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและนอกโรงเรียนให๎เอื้อตํอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

3. เปูาหมาย 
3.1.  ผลผลิต  (Outputs) 

        3.1.1. โรงเรียนจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในและนอกโรงเรียนหลากหลายมีคุณภาพ 
3.2  ผลลัพท์  (Outcomes) 
       3.1.2 นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมและค าช้ีแจง งบประมาณ รวมงบ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ
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ในการใช๎งบประมาณ ตอบ
แทน 

ใช๎สอย วัสดุ ประมาณ ด าเนินการ โครงการ 

1. ศึกษาและรวบรวมข๎อมูล
ประชุมเสนอโครงการ 

2. ช้ีแจงรายละเอียดในโครงการ 
3. จัดท าโครงการ 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.58 
 
พ.ค.58 
 
พ.ค.58 
 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
ผ๎ูรับผิดชอบ
โครงการ 
คณะครู/เจ๎าหน๎าท่ี
ผ๎ูรับผิดชอบ 
 

4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ(ตํอ) 

กิจกรรมและค าช้ีแจง 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผ๎ูรับผิดชอบ
โครงการ ตอบ

แทน 
ใช๎สอย วัสดุ 

4. ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาปรับปรุงและเตรียม
ความพร๎อมแหลํงเรียนรู๎
ภายในโรงเรียน 

  -ห๎องวิทยาศาสตร์ 
  - ห๎องคอมพิวเตอร์-ห๎องสมุด 
  -ห๎องโภชนาการ-ห๎องสหกรณ ์
  -ห๎องประชาธิปไตย 
  -ห๎องประชาสัมพันธ ์
  -แปลงเกษตร/กิจกรรมเกษตร 
  -ห๎องพยาบาล 
5. ด าเนินการใช๎แหลํงเรียนรู๎

นอกสถานศึกษา 
   -อุโบสถดิน 
   -อํางห๎วยโท-ห๎วยยาง 
   -ศูนย์การเรียนรู๎เกษตร

พอเพียงหมูํบ๎าน 
   -กลํุมเพาะกล๎าไม๎/แปลง

ผักหวาน 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
7. ประเมินผลและรายงานผล

ตํอผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

  1,000 1,000 พ.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ค. 58- 
ม.ีค. 59 
 
 
 
 
 
 
มี.ค. 59 
 
มี.ค. 59 

ผ๎ูท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
นายประชุม/        
นางศิริวรรณ  
นายประชุม/        
นางศิริวรรณ  

5.  งบประมาณ 
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         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ  2557-2558
จ านวน  3,500  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

-ผลผลติ  (Outputs) 
     โรงเรียนจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน
หลากหลายมีคุณภาพและส ารวจแหลํงเรียนรู๎
นอกสถานศึกษา 
-  ผลลพัธ ์ (Outcomes) 
      นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง
จากแหลํงเรียนรู๎ในและนอกสถานศึกษาท่ี
หลากหลาย 

 
- การสอบถาม/ตรวจผลงาน 
 
 
 
-  ส ารวจความพึงพอใจ 

 
- แบบสอบถาม/ทะเบียน 
  แหลํงเรียนรู๎ภายในและ 
  นอกสถานศึกษา 
 
- แบบสอบถาม 
- รายงานผล/บันทึก 
  การเรียนรู๎ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 

 

 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม เรียมแสน)          (นางศิริวรรณ  ยตะโคตร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู  
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
งาน / โครงการ   โครงการสํงเสริมพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1,4...  สพท. ข๎อท่ี .1,4.   โรงเรียน ข๎อท่ี 3,5 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี   7,10,11 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี   7,10,11 
             ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      6,7 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ            นางพันมณี เรียมแสน 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ    1,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา  24(5)  และมาตรา  30  แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  ได๎บัญญัติให๎
สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูสอนจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล๎อม  ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎  และมีความรอบรู๎  รวมทั้งสามารถใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู๎  โดยเน๎นย้ าอีกวํา  ให๎ผ๎ูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียนในแตํละระดับ
การศึกษา  อีกท้ังคุรุสภาได๎ก าหนดให๎การจัดการเกี่ยวกับการจัดท าวิจัย  เป็นคุณสมบัติหนึ่งในมาตรฐานความรู๎  
มาตรฐานวิชาชีพอีกด๎วย  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการเพื่อสํงเสริมให๎ครูได๎มีความรู๎  ความสามารถการจัดท าการ
วิจัยในช้ันเรียนนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให๎ครูทุกคนมีความรู๎  ความเข๎าใจ  และสามารถจัดท าการวิจัยและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนได๎
ถูกต๎อง 

3. เปูาหมาย 

 เชิงปริมาณ 
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     -ครูทุกคนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือ โรงเรียนมีระบบการนิเทศการเรียนการสอนท่ีเอื้อตํอการ
เรียนการสอน 

              เชิงคุณภาพ 

               -ครูผ๎ูสอน สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและน าผลไปใช๎พัฒนาผ๎ูเรียนได๎
ครูผ๎ูสอน มีรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและน าผลไปใช๎พัฒนาผ๎ูเรียนโรงเรียนมีระบบ 
การนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยํางสม่ าเสมอโรงเรียนมีการสํงเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎   
 
 
 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุมช้ีแจงคณะครู เตรียมการจัดท าการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

3.  คณะครูเสนอเค๎าโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
4. คณะครูปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได๎รับมอบหมาย 
   - ศึกษานักเรียนรายบุคคล 
   - พัฒนานวัตกรรม 
   - ทดลองใช๎นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน          

การสอน 
   - ท าวิจัยหน๎าเดียว 
5. ประชุมเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน  
 
6. สรุปและรายงานผล   

    

พ.ค. 2558 
 
พ.ค. 2558 
 
พ.ค. 2558 
พ.ค.2558-             
ก.พ.2559 
 
 
 
 
มี.ค. 2559 
 
มี.ค. 2559 
 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
 
 
 
 
ครูปฏิบัติการสอน 
ทุกคน 
นางพันมณี 
 
 

5. งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  1,000  บาท   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
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1. คําวัสดุในการจัดท านวัตกรรม
และเอกสารายงานผลการวิจัย 

1,000 
 

- 
 

- 
 

1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

 

 

 

 

 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. ครูร๎อยละ 90 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือ
และการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและน าผลไป
ใช๎พัฒนาผ๎ูเรียน 

2. โรงเรียนมีการสํงเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ๎และส่ือ
อุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อตํอ            
การเรียนรู ๎ ร๎อยละ 90 

3. โรงเรียนมีระบบนิเทศการเรียนการ
สอนและน าผลไปปรับปรุงการสอน อยูํ
เสมอ  ร๎อยละ 90 

 

-ตรวจนับ 
 
 
-การประเมินโดยกรรมการ 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
-ส ารวจ 
 
-ส ารวจ 

-รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
 
-แบบส ารวจ 
 
 
 
แบบส ารวจ 
 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  ครูร๎อยละ  90  มีงานวิจัยเพื่อพัฒนางานของตน 
7.2  นักเรียนร๎อยละ  90 รู๎จักสังเกต  บันทึก น าเสนอ ฟัง ไตํถาม ทดลอง และวิจัย(ท าโครงงาน) ได๎ 

 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 111 
 

111 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

  (นางพันมณี  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน  บริหารแผนงานและงบประมาณ 
ช่ือโครงการ โครงการบริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข๎อท่ี .5.. สพท. ข๎อท่ี .5..  โรงเรยีน ข๎อท่ี..4.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา      ระดับขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.          มาตรฐานท่ี    8,14 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.   มาตรฐานท่ี     8,14 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        7 ,9,10 

ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ นายวิษณุ เจริญชัย ,นายพงษ์เพชร  ค าสงค์ , นายกงจักร  อัทัยวัฒน ์
  นางศิริวรรณ  ยตะโคตร 
สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      พฤษภาคม  2558 – มีนาคม  2559 
งบประมาณ       1,000 บาท 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 งานงบประมาณเป็นงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการเงนิและพัสดุ เป็นงานท่ีมีความส าคัญในการสนับสนุน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงานของสถานศึกษา  งานการเงิน พัสดุ เป็นงานท่ีต๎องมี การ
พัฒนาปรับปรุงอยูํตลอดเวลา  เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูรับผิดชอบต๎องมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน             
และปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เพื่อความถูกต๎องเป็นระบบมีระเบียบ  สะดวกตํอการ
ปฏิบัติงานจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให๎โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร๎างและระบบบริหารงานท่ีมีความคลํองตัวสูง ปรับเปล่ียน
ได๎เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 2.2  เพื่อให๎โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.3  เพื่อให๎โรงเรียนมีการตรวจสอบและถํวงดุล 
          2.3  เพื่อให๎โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช๎หลักการมีสํวนรํวม  

3.  เปูาหมาย 

 ด๎านปริมาณ 
สถานศึกษามีโครงสร๎างและการบริหารงานท่ีมีความคลํองตัว มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีสํวนรํวม และมีการตรวจสอบและถํวงดุล 
ด๎านคุณภาพ 

1.  โรงเรียนจัดโครงสร๎างและการบริหารงานท่ีมีความคลํองตัว สามารถปรับเปล่ียนได๎ตาม
สถานการณ์ 

2.  โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
3.  โรงเรียนและชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
4.  โรงเรียนบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช๎หลักการมีสํวนรํวม 
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4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. กิจกรรมการเงิน การบัญชี 
1. วางแผนการจัดซื้อ – จัดจ๎าง/จัดสรร 

งบประมาณท่ีได๎รับ 
2. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
3. ด าเนินงานตามแผน 
4. จัดท าเอกสารการเบิก-จํายเงินและบัญชี 
5. จัดท าข๎อมูลสารสนเทศงานการเงิน 
6. ตรวจสอบควบคุมการใช๎จํายเงินตาม

แผนงาน 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
8. รายงานผลการด าเนินงาน  
9. เผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา นายวิษณุ  เจริญชัย/ 
นายพงษ์เพชร ค าสงค์ 
นายกงจักร อุทัยวัฒน ์
นางศิริวรรณ  ยตะโคตร 
 

2. กิจกรรมงานพัสดุ 
1. จัดซื้อจัดจ๎าง 
2. จัดท าเอกสารบัญชีวัสดุและทะเบียน

ครุภัณฑ์ 
3. จัดซํอมวัสดุครุภัณฑ์ ท่ีช ารุด 
4. จัดจ าหนํายครุภัณฑ์ท่ีใช๎การไมํได๎ไมํ

จ าเป็นต๎องใช๎ 

ตลอดปีการศึกษา นางศิริวรรณ  ยตะโคตร 
นายพงษ์เพชร ค าสงค์ 
 

5. งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  1,000  บาท   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุในการจัดท าเอกสารการ
เบิก-จํายเงินและบัญชี / ข๎อมูล
สารสนเทศงานการเงิน /เอกสาร
หลักฐานจัดซื้อจัดซื้อ/ทะเบียน
ครุภัณฑ์ /และเอกสารอื่นท่ี
เกี่ยวข๎อง 

1,000 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

1,000 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร๎างและ

ระบบบริหารงานท่ีมีความคลํองตัวสูง
ปรับเปล่ียนได๎ เหมาะสมตามสถานการณ์   ร๎อย
ละ 90 

ประเมินมาตรฐาน 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

2 .สถานศึกษามีการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยําง
เป็นระบบครอบคลุมและทันตํอการใช๎งาน   
ร๎อยละ 90  

3. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหาร         
และการจัดการศึกษา  ร๎อยละ 100 

4. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช๎
หลักการมีสํวนรํวม  ร๎อยละ 100 

5. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน  ร๎อยละ 100 

6. โรงเรียนมีการตรวจสอบและถํวงดุล          
ร๎อยละ 100 

ตรวจสอบ 
 
 
สังเกต 
 
สังเกต 
 
สังเกต 
 
สังเกต 
 

แบบตรวจสอบ 
 
 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
 

7. ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1 การปฏิบัติงาน การเงินของโรงเรียนถูกต๎องเป็นระบบ ตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน ไมํเกิดผล 
      เสียหายแกํทางราชการ 
7.2 การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.3 บุคลากรของโรงเรียนได๎รับบริการการเบิกเงินสวัสดิการตํางๆ เต็มสิทธิอันพึงได๎และรวดเร็ว 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นายวิษณุ  เจริญชัย)           (นายพงษ์เพชร  ค าสงค์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์)          (นางศิริวรรณ  ยตะโคตร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู  
 
 
ลช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
         (นายวิษณุ  เจริญชัย)            (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
   หัวหน๎ากลํุมแผนงานและงบประมาณ 
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แผนงาน    บริหารแผนงานและงบประมาณ 
ช่ือโครงการ         โครงการพัฒนาการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..5.. สพท. ข๎อท่ี ..5..  โรงเรียน ข๎อท่ี..4,5.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี    7,8,12,14,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี    7,8,12,14,15 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. มาตรฐานท่ี    6-12 

ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายวิษณุ เจริญชัย/นายพงษ์เพชร ค าสงค์ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000 บาท 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในคือเป็นงานส าคัญของการบริหารโรงเรียน การบริหารงานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น  ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและฝุายวิชาการจะต๎องควบคุม  ก ากับและติดตามประเมินผล            
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยํางสม่ าเสมอ 

2.  วัตถุประสงค์ 

บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็มความสามารถ  เต็มหลักสูตร 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต (Outputs) 
   3.1.1  บุคลากร ร๎อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรมให๎ความรํวมมือท าให๎งานประสบผลส าเร็จ 

 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   3.2.1  บุคลากรในโรงเรียนปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย 
   3.2.2  บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็มความสามรถ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
3.  แตํงต้ังคณะท างาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 
6.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ต.ค.57 
ต.ค.57 
ต.ค.57 
ต.ค.57-ก.ย.58 
ก.ย.58 
ก.ย.58 

นายวิษณุ/นายพงษ์เพชร 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
คณะท างาน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายวิษณุ /นายพงษ์เพชร 
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5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุในการจัดท าเอกสารใน 
การจัดท าระบบการควบคุมภายใน 

1,000 
      

- 
 

- 
 

1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. บุคลากร ร๎อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรม

ให๎ความรํวมมือท าให๎งานประสบ
ผลส าเร็จ 

2. บุคลากรในโรงเรียนปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนใช๎วิธีการท่ี
หลากหลาย 

3. บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
 
-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
 
-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 

-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสังเกต 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 
 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลท่ีจะได๎รับ 

บุคลากร ร๎อยละ 100  ปฏิบัติกิจกรรมให๎ความรํวมมือท าให๎งานประสบผลส าเร็จมีการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช๎วิธีการท่ีหลากหลาย  ปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็มความสามรถ 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
          (นายวิษณุ  เจริญชัย)            (นายพงษ์เพชร  ค าสงค์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายวิษณุ  เจริญชัย) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมแผนงานและงบประมาณ 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารบุคคล 
งาน/โครงการ   โครงการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..4..  สพท. ข๎อท่ี ..4..   โรงเรียน ข๎อท่ี..3.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน     มาตรฐานท่ี    7 (7),8,10 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี    7 (7),8,10 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี       6(3),7 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ     นางสุนันท์ หลวงศรี/นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   35,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
 เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปวํา  ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญท่ีสุดก็คือ  “คน”  การพัฒนา
ประสิทธิภาพของหนํวยงานจึงควรเริ่มต๎นด๎วยการพัฒนาคนกํอน  โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันกลําวได๎วําเป็นโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์  ความเจริญทางเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎มีสํวนเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการท างานเป็นอยํางมาก  จ าเป็น
ท่ีบุคลากรจะต๎องปรับเปล่ียน  พัฒนาตนเองให๎ก๎าวทันกับความเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด๎าน เพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติงานให๎มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรของโรงเรียนได๎เข๎ารับ
การอบรม  ศึกษาดูงานและประชุมทางวิชาการตําง ๆ  แล๎วน ามาพัฒนาตน  พัฒนางาน 
ให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให๎บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได๎รับมอบหมายอยํางมี 

ประสิทธิภาพ 
              2.2  เพื่อให๎ครูได๎รับการพัฒนาความรู๎   และเทคนิคใหมํ ๆในการจัดการเรียนการสอน   
และ การปฏิบัติงาน 

2.3 เพื่อสํงเสริมความประพฤติ  คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 

2.4 เพื่อให๎ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผ๎ูเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน 
2.5 เพื่อให๎ครูมีความอุดมการณ์ท่ีมุํงมั่นและอุทิศตนในการสอน 

     2.6 เพื่อเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจ ของข๎าราชการครูในโรงเรียน 
3.  เปูาหมาย 

ด๎านปริมาณ 
              ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ทุกคน 
        ด๎านคุณภาพ 
              ครูทุกคนได๎รับการประชุมอบรมสัมมนาและดูงาน มีความรู๎ความสารถด๎าน ICT เบ้ืองต๎น           
มีการแสวงหาความรู๎และเทคนิคใหมํ  ๆ ยอมรับการเปล่ียนแปลง   มีความสามารถในการจัดการเรียน          
การสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองและ  มี
ความมุํงมั่น และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผ๎ูเรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผ๎ูเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน      
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4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
3.  ด าเนินงาน 

-  จัดหาเอกสารสํงเสริมความรู๎ในการ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ี 

-  ส ารวจความต๎องการในการอบรมพัฒนา/
ศึกษาดูงาน 

-  สํงบุคลากรเข๎าอบรม/ประชุมสัมมนาตามท่ี
หนํวยงานทางการศึกษาจัดขึ้น 

-  ทัศนศึกษาดูงาน 
4.  ติดตาม  ประเมินผล 
5.  สรุป  รายงานผล 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-ก.พ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค. 2559 
มี.ค. 2559 

นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 
 
 
 
 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 
 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  35,000  บาท  โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.  คําพาหนะเดินทางไปเข๎ารับการ
อบรม/ประชุมสัมมนาตามท่ี
หนํวยงานทางการศึกษาจัดขึ้น 
เหมาจําย ไป-กลับ  เท่ียวละ 200 
บาท/คน/วัน  

2.  คําจัดจ๎างเหมาบริการรถรับจ๎าง 
น าคณะครูและบุคลากรศึกษาดู  

 

- 
 
 
 
 

35,000 
 

 

- 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

35,000 
 

 

- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 

รวมงบประมาณ 35,000 - 35,000 -  
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6.  การวัดประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. ครูร๎อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ครูร๎อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผ๎ูเรียน ผ๎ูปกครอง       

และชุมชน 
3. ครูร๎อยละ 100 มีความมุํงมั่นและอุทิศตนในการสอน        

และพัฒนาผ๎ูเรียน 

-สังเกต 
 
-สังเกต 
-สังเกต 

-แบบสังเกต 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสังเกต 

4. ครูร๎อยละ 90 มีการแสวงหาความรู๎และ เทคนิควิธีการใหมํ 
ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว๎าง  และยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 

5. ครูร๎อยละ 100 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือเทียบเทําขึ้นไป 

6. ครูร๎อยละ 90 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตาม         
ความถนัด 

7. โรงเรียนมีจ านวนครูพอเพียง (หมายรวมท้ังครูและบุคลากร
สนับสนุน) ร๎อยละ 100 

8. ผ๎ูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ร๎อยละ 100 

9. โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง
ร๎อยละ 100 

-ส ารวจ 
 
 
-ส ารวจ 
 
-ส ารวจ 
-ส ารวจ 
 
-ส ารวจ 
 
-การรายงาน 
 

-แบบส ารวจ 
 
 
-แบบส ารวจ 
 
-แบบส ารวจ 
-แบบส ารวจ 
 
-แบบส ารวจ 
 
-แบบรายงาน 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีวุฒิ/ความรู๎ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง

เข๎ากับชุมชนได๎ดี และมีครูพอเพียง 
           7.2 บุคลากรปฏิบัติงานในหน๎าท่ี  มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7.3  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎และโรงเรียนเป็น
องค์กรแหํงการเรียนรู ๎

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารงานบุคคล 
 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
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 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานบริหารบุคคล 
ช่ือโครงการ   โครงการประชุมประจ าเดือนข๎าราชการครูและบุคลากร 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..4..  สพท. ข๎อท่ี ..4..   โรงเรียน ข๎อท่ี..3.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน     มาตรฐานท่ี    7,8,12,14 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี     7,8,12,14 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี        6,7, 8-10 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางสุนันท์  หลวงศรี 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 การศึกษาในยุคของการเปล่ียนแปลงในชํวงการปฏิรูประบบราชการบุคลากรทุกคน   
จะต๎องได๎รับขําวสารความเคล่ือนไหว  ข๎อราชการท่ีจ าเป็นจะต๎องได๎รับทราบและได๎รับการช้ีแจงให๎เข๎าใจเพื่อ
น าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง  และเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนข๎อเสนออื่น ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตํอการศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

2.1  บุคลากรทุกคนได๎รับขํางสารความเคล่ือนไหวทางการศึกษา 
2.2  บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานในหน๎าท่ี/งานพิเศษ 
2.3  การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

 

3.  เปูาหมาย 
 

 3.1  ผลผลิต (Outputs) 
 

   3.1.1  บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเข๎ารํวมประชุมประจ าเดือนอยํางน๎อยเดือนละ  
1 ครั้ง 

 

 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

   3.2.1  บุคลากรทุกคนมีความเข๎าใจในการปฏิบัติงานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. จัดท าโครงการ 
2. จัดท าปฏิทินประชุม/ด าเนินประชุม            

อยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง  
3. สรุปผล/รายงานผล 

 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
 

 

นางสุนันท์  หลวงศรี  
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
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 มี.ค. 2559 นางสุนันท์  หลวงศรี 
5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  1,000  บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุประกอบการประชุม
ประจ าเดือน 

1,000 - 
 

- 1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเข๎ารํวม

ประชุมอยํางน๎อย เดือนละ 1 ครั้ง 
-  ตรวจสอบบันทึก 
   การประชุประจ าเดือน 

-สมุดบันทึกการประชุม 

2. บุคคลทุกคนมีความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงานและให๎ความรํวมมือในการ
ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 

 

-  สอบถาม 
-  สัมภาษณ์ 
-  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 100 ได๎รับขําวสาร ความเคล่ือนไหวทางการศึกษา 
รวมถึงกฎระเบียบ และเรื่องท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ท าให๎ครูมีความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน 
และให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมบริหารงานบุคคล 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานบริหารบุคคล 
ช่ือโครงการ   โครงการจ๎างบุคลากร (ผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการ) 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..4.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน     มาตรฐานท่ี    11,12,14,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี     11,12 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี         7 ,8-12 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน  2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   72,000 บาท 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 งานธุรการ  หมายถึงงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานเอกสารตั้งแตํการจัดท า  การรับ  การสํง  การ
เก็บรักษา การยืมจนถึงการท าลายซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงงานท่ีเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด โรงเรียนเป็น
หนํวยงานราชการซึ่งมกีารติดตํอส่ือสารกับหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในรูปแบบของหนังสือ
ราชการจึงควรด าเนินงานสารบรรณให๎เป็นระบบ เพื่อให๎งานสารบรรณในโรงเรียนเป็นระบบ รวดเรว็ สะดวก
ในการค๎นหา จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดจ๎างครูผ๎ูชํวยงานธุรการโรงเรียน เพื่อให๎การด าเนินงานคลํองตัว เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อจัดจ๎างลูกจ๎างช่ัวคราว ต าแหนํงผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการโรงเรียน 
 2.2  เพื่องานธุรการโรงเรียน ด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ลดภาระของครู
ประจ าการท่ีต๎องท าการเรียนการสอน 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต (Outputs) 

   3.1.1  จัดจ๎างลูกจ๎างช่ัวคราว ต าแหนํงผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการโงเรียน  จ านวน  1  อัตรา   

 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

3.2.1 ได๎ลูกจ๎างช่ัวคราว ต าแหนํงผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการโงเรียน จ านวน 1  คน  ท าหน๎าท่ี 
งานธุรการโรงเรียน ได๎แกํ ตรวจสอบหนังสือราชการทาง Website ทุกวัน รับหนังสือราชการ 
แจ๎งผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ/ด าเนินการ สํงหนังสือราชการ  จัดเก็บหนังสือราชการ และด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับ
มอบมาย 
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4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. จัดท าโครงการ 
2. ด าเนินงานจัดหาผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการ 
3. ผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการโรงเรียนปฏิบัติ

หน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมาย 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ตํอสัญญา 
4. สรุปผล/รายงานผล 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558-มี.ค.2558 
 
มี.ค. 2559 
มี.ค. 2559 

 

นายอุดมศักดิ์  
นายอุดมศักดิ์ 
ลูกจ๎างช่ัวคราว 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์ 

5. งบประมาณ  ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  48,000  บาท 
ดังนี้  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําตอบแทนผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการ
โรงเรียนรายเดือน ๆ  ละ 6,000 บาท 
จ านวน  12  เดือน  

72,000 72,000 - - 
 

 
 

รวมงบประมาณ 72,000 72,000 - -  
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. ได๎บุคลากร ต าแหนํง ผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ธุรการโรงเรียน จ านวน 1  คน 

- เอกสารเกี่ยวกับการจัดจ๎าง
ลูกจ๎างช่ัวคราว 

-  สัญญาจ๎าง                  
สมุดบันทึกการมาปฏิบัติงาน 

2. โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณ ท่ีถูกต๎อง 
ทันเวลา เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

- แบบประเมิน 
 

7.  ผลท่ีคาดวําได๎รับ 
โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง มีลูกจ๎างช่ัวคราว ต าแหนํงผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการโรงเรียน จ านวน 1  คน 

ท าหน๎าท่ีงานธุรการโรงเรียน ได๎แกํ ตรวจสอบหนังสือราชการทาง Website ทุกวัน รับหนังสือราชการ 
แจ๎งผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ/ด าเนินการ สํงหนังสือราชการ จัดเก็บหนังสือราชการ และด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับ
มอบมาย 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)           (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
          หัวหน๎ากลํุมบริหารงานบุคคล 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 124 
 

124 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
งาน/โครงการ            โครงการจัดบริการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนขาดแคลน 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..4,6.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี    8,14,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี    8,9 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี       7,9-12 
ผ๎ูรับผิดชอบ         นายวิษณุ  เจริญชัย/นายพงษ์เพชร  ค าสงค์ 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ    เมษายน  2558 –พฤษภาคม  2559 
งบประมาณ   112,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การสนับสนุนให๎เด็กไทยและเด็กท่ีอยูํในประเทศไทย ได๎เข๎าเรียนการศึกษาภาคบังคับให๎ได๎ครบทุกคน
และคงสภาพอยูํเรียนได๎จนจบหลักสูตร ไมํสามารถด าเนินการบังคับใช๎โดยกฎหมายทางการศึกษาได๎ฝุายเดียว
การชํวยเหลือปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการมาเรียนและมีอุปกรณ์ใช๎เรียนรู๎ตามหลักสูตรในโรงเรียนเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนขาดแคลน ต๎องได๎รับ
โอกาสท่ีขยายโอกาสท้ังกิจกรรมและบริการรูปแบบตําง ๆ ท่ีให๎อยํางท่ัวถึง ครอบคลุมและตํอเนื่องตรงความ
ต๎องการ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อจัดหาและให๎บริการเกี่ยวกับ (1) อุปกรณ์การเรียน และ( 2) คําเส้ือผ๎าและวัสดุเครื่องแตํงกาย 
ให๎แกํนักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานยากจนขาดแคลนทุกคน 

3.  เปูาหมาย 
 นักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลน ท่ีมีข๎อมูลในระบบการจัดสรร จ านวน 235 คน     
ได๎รับการชํวยเหลือตามกรอบรายการของสภาพความขาดแคลนเป็นรายบุคคล 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา 

 1.  ตรวจสอบรายการและจ านวนงบประมาณ                 30 เมษายน  2558 
 2.  ส ารวจและจัดท าบัญชีจัดสรรตามความจ าเป็นเหมาะสม                2 พฤษภาคม  2558 

3. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน                  5 พฤษภาคม  2558 
  

4.  แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดซื้อเส้ือผ๎าและวัสดุเครื่องแตํงกาย   12 พฤษภาคม  2558 
5.  ลงบัญชีพัสดุ เบิก – จํายแกํนักเรียนเปูาหมาย               16  พฤษภาคม 2558 

 6.  ติดตามประเมินผลและรายงานการจัดหาและการใช๎             16 พฤษภาคม  2558 ถึง 
                      31  มีนาคม  2559 
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5.  งบประมาณด าเนินการแผนงานบริหารทั่วไป 
 จาก  คําอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน   ปีงบประมาณ 2558–2559 จ านวน  112,000 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ (ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณท่ี

ใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
นักเรียนจ านวน 235  คน          
เฉล่ียคนละ 250 บาทตํอชุด 

2. จัดซื้อคําเส้ือผ๎าและวัสดุเครื่อง        
แตํงกายส าหรับนักเรียน /ชุดกีฬา/
ชุดฝึกงาน /ชุดพื้นเมือง จ านวน 
235 คน เฉล่ียคนละ 250 บาท  
ตํอชุด (ให๎จ านวน 2 ชุด ส าหรับ
นักเรียนมัธยมฯต๎น) 

112,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

112,000 
 
 
 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 112,000 - - 112,000  
6.  การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. จ านวนนักเรียนท่ีมีช่ือในระบบ 

ฐานข๎อมูลการจัดสรรและยังมี  
ความจ าเป็นต๎องรับการชํวยเหลือ
อยูํ ได๎รับการชํวยเหลือร๎อยละ 
100 

2. ผ๎ูปกครอง/นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับดี ไมํน๎อยกวํา     
ร๎อยละ 90 

1.  ตรวจรายการจัดสรร 
2.  ส ารวจความพึงพอใจ 

1.  บัญชีจัดสรร 
2.  หลักฐานการรับอุปกรณ์-
เครื่องแบบ/ชุดกีฬา/ชุดฝึกงาน 
3.  แบบส ารวจความพึงพอใจ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนมีความพร๎อมในการเรียนรู๎ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎สูงขึ้น ผ๎ูปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจการชํวยเหลือ บริการของโรงเรียน โรงเรียนได๎รับความรํวมมือท่ีดีทุกด๎านจากชุมชน 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นายวิษณุ  เจริญชัย)           (นายพงษ์เพชร  ค าสงค์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    ต าแหนํง ครู ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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     หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
งาน/โครงการ             โครงการจัดบริการเงินคําอุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียน 
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.   โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..5,6.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …15…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี  …   11,12  
ผ๎ูรับผิดชอบ         นางพงษ์เพชร ค าสงค์ 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ    1  เมษายน  2558 – 31 พฤษภาคม  2559 
งบประมาณ   85,600 บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 

 อุปกรณ์การเรียน ซึ่งได๎แกํ กระเป๋าหนังสือ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม๎บรรทัด แผํนซีดี อุปกรณ์ทาง
เรขาคณิตและอื่น ๆ มีความส าคัญและจ าเป็นท่ีต๎องมีใช๎ประกอบการเรียนรู๎ของนักเรียน การท่ีโรงเรียนได๎รับ
งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะต๎องจํายเงินให๎แกํผ๎ูปกครอง
เพื่อจัดหาอุปกรณ์  การเรียน ถือเป็นการชํวยเหลือผ๎ูปกครอง โรงเรียนและสํงเสริมการเรียนรู๎แกํนักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อลดภาระรายจํายของผ๎ูปกครองนักเรียนและนกัเรียนมีชุดอุปกรณ์การเรียนชํวยสํงเสริมความ
พร๎อมในการเรียนรู ๎

3.  เปูาหมาย 

 เบิกและจํายเงินคําอุปกรณ์การเรียนแกํผ๎ูปกครอง/นักเรียนทุกคน ตามอัตราท่ีก าหนด 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา 

   1.  ตรวจสอบรายการและจ านวนงบประมาณ               10 เมษายน  2558 
 2.  จัดท าบัญชีจัดสรรรายช้ันเรียน               1 พฤษภาคม  2558 
 3.  แตํงต้ังครูผ๎ูรับผิดชอบจํายเงินแกํผ๎ูปกครองและนักเรียน          10 พฤษภาคม  2558 
 4.  นัดหมายประชุมผ๎ูปกครอง                     11 พฤษภาคม 2558 
 5.  เบิกและจํายเงินให๎ผ๎ูปกครองและนักเรียน                   13 พฤษภาคม 2558 
      และส ารวจความพึงพอใจ    
 6.  เก็บหลักฐานล๎างหนี้ รอรับการตรวจสอบ              16-30 พฤษภาคม 2558 
 7.  ประเมินผลและรายงานผ๎ูอ านวยการโรงเรียน                   31 พฤษภาคม 2558 
 8.  ติดตามการจัดหาและใช๎อุปกรณ์การเรียน              พฤษภาคม  2558-มีนาคม 2559 
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5.  งบประมาณด าเนินการแผนงานบริหารทั่วไป 
 จาก โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558-2559 จ านวน 85,600 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ (ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

คําอุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียน  ทุก
คน 
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท 
  จ านวน 38 คนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   รวม 2 ครั้ง 
- ระดับประถมศึกษา คนละ  195 บาท 
  จ านวน 144 คน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  รวม  2  ครั้ง 
- ระดับมัธยมฯ ต๎น  คนละ 210 บาท 
  จ านวน  52  คน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  รวม  2  ครั้ง 
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รวมงบประมาณ 85,600 - - 85,600  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. จ านวนนักเรียนและผ๎ูปกครอง 
   ท่ีได๎รับเงินคําอุปกรณ์การเรียน  
   ในวันท่ีนัดหมายให๎มารับเงิน  
2. ผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจ 
   ระดับดีไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

1. ตรวจสอบรายการจํายเงิน 
 
 
2. ส ารวจความพึงพอใจ 
 

1. หลักฐานการจํายเงิน 
 
 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนมีขวัญก าลังใจท่ีดี และมีความพร๎อมในการเรียนรู๎มากขึ้น ลดภาระคําใช๎จํายของผ๎ูปกครอง 
สํงผลตํอบรรยากาศการเรียนรู๎และ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       (นายพงษ์เพชร  ค าสงค์)           (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
         หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
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 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
งาน/โครงการ             โครงการจัดบริการเงินคําเครื่องแบบนักเรียน 
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.   โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..5,6.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …15…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี  …   11,12  
ผ๎ูรับผิดชอบ         นายพงษ์เพชร  ค าสงค์ /นางศิริวรรณ ยตะโคตร 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    1  เมษายน  2558 – 31  พฤษภาคม  2559  
สถานท่ีด าเนินการ    โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
งบประมาณ   86,640 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 เส้ือผ๎าชุดเครื่องแบบนักเรียน มีความส าคัญและจ าเป็นท่ีต๎องใช๎เพื่อเป็นการแสดงสถานะและสังกัด
โรงเรียนของนักเรียน เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเป็นระเบียบ  การท่ีทางโรงเรียนได๎รับ
งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะต๎องจํายเงินให๎แกํผ๎ูปกครอง
เพื่อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ถือเป็นการชํวยเหลือผ๎ูปกครอง นักเรียนและสํงเสริมการเรียนรู๎แกํนักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อลดภาระรายจํายของผ๎ูปกครองนักเรียนและนกัเรียนมีชุดเครื่องแบบนักเรียนท่ีเหมาะสมสวมใสํมา
เรียนทุกวัน อยํางน๎อยคนละ 2 ชุด 

3.  เปูาหมาย 

 เบิกและจํายเงินคําเครื่องแบบนักเรียนแกํผ๎ูปกครอง/นักเรียนทุกคน  ตามอัตราท่ีก าหนด 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา 

   1.  ตรวจสอบรายการและจ านวนงบประมาณ       10  เมษายน  2558 
 2.  จัดท าบัญชีจัดสรรรายช้ันเรียน         1  พฤษภาคม  2558 
 3.  แตํงต้ังครูผ๎ูรับผิดชอบจํายเงินแกํผ๎ูปกครองและนักเรียน     11  พฤษภาคม  2558 
 4.  นัดหมายประชุมผ๎ูปกครอง         13  พฤษภาคม 2558 
  
     5.  เบิกและจํายเงินให๎ผ๎ูปกครองและนักเรียน       13  พฤษภาคม 2558 
               และส ารวจความพึงพอใจ    
 6.  เก็บหลักฐานล๎างหนี้ รอรับการตรวจสอบ    16-30  พฤษภาคม 2558 
 7.  ประเมินผลและรายงานผ๎ูอ านวยการโรงเรียน       31  พฤษภาคม 2558 
 8.  ติดตามการจัดหาและใช๎เครื่องแบบนักเรียน  พฤษภาคม  2558-มีนาคม 2559 
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5.  งบประมาณด าเนินการแผนงานบริหารทั่วไป 

 จาก โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2558-2559 จ านวน 86,640 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ (ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
คําเครื่องแบบนักเรียนส าหรับนักเรียน
ทุกคน 
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท 
  จ านวน 38 คน 
- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท 
  จ านวน 144 คน 
- ระดับมัธยมฯ ต๎น  คนละ 450 บาท  
  จ านวน 52 คน 
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รวมงบประมาณ 86,640 - - 86,640    

6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. จ านวนนักเรียนและผ๎ูปกครอง 
    ท่ีได๎รับเงินคําเครื่องแบบ   
   นักเรียนในวันท่ีนัดหมายให๎ 
   มารับเงิน  
2. ผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจ 
   ระดับดีไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

1. ตรวจสอบรายการจํายเงิน 
 
 
 
2. ส ารวจความพึงพอใจ 
 

1. หลักฐานการจํายเงิน 
 
 
 
2.แบบส ารวจความพึงพอใจ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนมีขวัญก าลังใจท่ีดี และมีความพร๎อมในการเรียนรู๎มากขึ้น ลดภาระคําใช๎จํายของผ๎ูปกครอง 
สํงผลตํอบรรยากาศการเรียนรู๎และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายพงษ์เพชร  ค าสงค์)            (นางศิริวรรณ  ยตะโคตร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู  
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    ต าแหนํง ครู ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
     หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 
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แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
งาน/โครงการ   โครงการจัดบริการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..5,6.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …1,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …1,15…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี  …   1,11,12  
ผ๎ูรับผิดชอบ         นายกงจักร  อุทัยวัฒน์/นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม  2558 –มีนาคม  2559 
งบประมาณ   728,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 อาหารเป็นปัจจัย 4  ท่ีมีความส าคัญตํอการด ารงชีวิต เพื่อการมีชีวิตอยูํ การปูองกันโรคภัย               
การเจริญเติบโตการปฏิบัติงานและกระท ากิจกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งมีอายุอยูํในชํวงวัยเด็กและ
เยาวชน ท่ีก าลังเจริญ เติบโต และเรียนรู๎ไปสํูความเป็นผ๎ูใหญํท่ีมีคุณภาพในอนาคต การประกอบอาหารที่มี
สารอาหารครบทุกหมูํและมีวิธีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ได๎รับประทานทุกวันจึงมีความจ าเป็น 
ท่ีโรงเรียนจะต๎องด าเนินการ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนทุกคน ทุกวันท าการท่ีเปิดท าการเรียนการสอน 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  จัดบริการอาหารกลางวันท่ีถูกสุขลักษณะทางโภชนาการแกํนักเรียนทุกคน 
 3.2  นักเรียนมีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย และมีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์
แข็งแรงไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 90 
 3.3  นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่ถูกต๎อง เหมาะสม ร๎อยละ 90 
 3.4  นักเรียนรํวมกิจกรรมการจัดบริการอาหารและจัดภาชนะการรับประทานอาหาร ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 90 และมีความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจเวรประจ าวันได๎ในระดับดี ร๎อยละ 90 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา 

  4.1  ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณและจัดท ารายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ วันท่ี 10  พ.ค. 
2557 

  4.2  ติดตํอและจัดท าสัญญาจ๎างเหมาผ๎ูประกอบอาหาร  วันท่ี 11-13  พ.ค.2558 
  4.3  จัดแตํงต้ังนักเรียนเป็นเวรประจ าวัน มีหน๎าท่ีรํวมการจัดบริการอาหารและจัดเก็บภาชนะท่ีใช๎ใน

การรับประทานอาหาร อบรมให๎ความรู๎และฝึกปฏิบัติการด าเนินงานและมารยาทการรับประทานอาหาร  วันท่ี 
16  พ.ค.2558- 31  มีนาคม 2559 
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4.4  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหารให๎เป็นไปตามหลักโภชนาการ วันท่ี 16  พ.ค.2558-         
31 มีนาคม 2559 

4.5  เสนอแตํงต้ังครูเป็นเจ๎าหน๎าท่ีจํายเงินสดคําอาหารกลางวันจากยอดจัดท าอาหารประจ าวัน    
แกํนักเรียนท่ีต๎องไปปฏิบัติกิจกรรมนอกโรงเรียน วันท่ี 16  พ.ค.2558- 31 มีนาคม 2559 

4.6  ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง  วันท่ี 16 พ.ค.2558- 31 มีนาคม 59 

5.  งบประมาณด าเนินการแผนงานบริหารทั่วไป 

 จากเงินคําอาหารกลางวันจากองค์การบริหารสํวนต าบลเหลําโพนค๎อ ปีงบประมาณ 2558 – 2559 
จ านวน  728,000  บาท กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ ดังนี้ 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุจัดท าและประกอบ
อาหารกลางวันภาคเรียนท่ี 1-2 
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล-         
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน
นักเรียน 182 คนๆ ละ 20 บาท/
วัน  จ านวน  200  วัน 
 

728,000  - - 728,000   
 

รวมงบประมาณ 728,000     - - 728,000      

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีถูกสุขลักษณะ   

 
2. จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก

สํวนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย
และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

 

1.  ตรวจสถิติการมาเรียน 
2.  ตรวจรายการและวิธีการ 
     ปรุงอาหาร 
 
3.  ช่ังน้ าหนักและวัดสํวนสูง 

1.  สถิติการมาเรียน 
2.  แบบตรวจคุณภาพอาหาร 
 
 
3.  แบบบันทึกน้ าหนัก/สํวนสูง 
 
 

3. จ านวนนักเรียนท่ีมีมารยาทใน
การรับประทานอาหารและ
รับผิดชอบตํอภารกิจท่ีได๎รับ
มอบหมาย 

4.  สังเกตการณ์แสดงออกถึง 
มารยาท การรับประทานอาหาร 
ท่ีถูกต๎อง 
5.  สังเกตการปฏิบัติหน๎าท่ีเวร 
ประจ าวันเกี่ยวกับการจัดการ  
อาหาร 
 

4.  แบบบันทึกการสังเกต 
พฤติกรรม 
 
5.  แบบรายงานการปฏิบัติหน๎าท่ี
เวรประจ าวัน 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
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 นักเรียนได๎รับอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการเพียงพอ เหมาะสม มีรํางกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
มีความพร๎อมในการเลําเรียน ผลการเรียนดีขึ้น มีมารยาทและได๎รับการยอมรับจากผ๎ูปกครอง 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์)        (นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
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ช่ือโครงการ   โครงการจัดอาหารเสริม (นม) 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..5,6.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …1,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …1,15…. 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี  …   1,11,12  
ผ๎ูรับผิดชอบ         นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช/นางอรัญญา  ค าภูษา 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558 - มีนาคม  2559 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
งบประมาณ   176,000 บาท 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได๎สํงเสริมให๎มีการบริการสุขภาพนักเรียน  โดยถํายโอน
งบประมาณให๎องค์การบริหารสํวนต าบลซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให๎นักเรียนต้ังแตํระดับอนุบาล –           
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  และนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการต่ าเกณฑ์ทุกปีการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 

1.  นักเรียนทุกคนท่ีได๎รับอาหารเสริม(นม) มีรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง 
2.  นักเรียนทุกคนท่ีได๎รับอาหารเสริม(นม)มีภูมิค๎ุมกันโรคและมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต (Outputs) 

   1.  เพื่อให๎นักเรียนต้ังแตํช้ันอนุบาล 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และนักเรียนท่ีมีน้ าหนักต่ ากวํา
เกณฑ์มาตรฐานได๎ด่ืมนมทุกวัน 
   2.  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิค๎ุมกันโรค 
   3.  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดื่มนม 

 

 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   1.  นักเรียนต้ังแตํช้ันอนุบาล 1 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนท่ีมีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์
มาตรฐานได๎ด่ืมอาหารเสริม(นม) ทุกวันทุกคน 
   2.  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิค๎ุมกันโรค 
   3.  นักเรียนมีน้ าหนักและสํวนสูงเพิ่มข้ึน 
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4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

5.  งบประมาณด าเนินการแผนงานบริหารทั่วไป 

 จากเงินคําอาหารเสริม (นม) จากองค์การบริหารสํวนต าบลเหลําโพนค๎อ ปีงบประมาณ  2558 – 
2559  จ านวน  176,000  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ (ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําอาหารเสริม(นม)  ภาคเรียนท่ี 
1-2 ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล-
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน
นักเรียน  176  คน จ านวน  
200  วัน 

176,000   - - 176,000    
 

รวมงบประมาณ 176,000   - - 176,000    

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1.  เพื่อให๎นักเรียนต้ังแตํช้ันอนุบาล 1-ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนท่ีมีน้ าหนักต่ ากวํา
เกณฑ์มาตรฐาน ได๎ด่ืมนมทุกวันร๎อยละ 100 

2.  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีภูมิค๎ุมกันโรค 
3.  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดื่มนม 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
 
-  ช่ังน้ าหนัก 
-  ตรวจสุขภาพ 
 

  แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- บัตรสุขภาพ 
- ผลการตรวจจาก 
  จนท.สาธารณสุข 
- บัญชีบริการอาหารเสริม
(นม)  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
 

1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 
2.  ประชุมช้ีแจงครูประจ าช้ันและเจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ

แบํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบในแตํระดับช้ันตรวจ
รับอาหารเสริม(นม) 

3.  ด าเนินการตามโครงการ 
 
4.  เบิกจําย ก ากับ ดูแล  
5.  ช่ังน้ าหนัก วัดสํวนสูง นักเรียนทุกเดือน 
6.  ติดตามผล/ประเมินผล 
7.  สรุปและรายงานผล 

 

10  พ.ค.2558 
 
10  พ.ค.2558 
 
 
16 พ.ค.2558 
ถึง มี.ค.2559 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

 

นางทรงจิตรัตน์ / 
นางอรัญญา  
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
  
 
นางทรงจิตรัตน์/นางอรัญญา  
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางมณีวรรณ/ครูประจ าช้ัน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 

นางทรงจิตรัตน์ /นางอรัญญา  
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 7.1  นักเรียนต้ังแตํช้ันอนุบาล 1-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และนักเรียนท่ีมีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์
มาตรฐานได๎ด่ืมอาหารเสริม(นม) ทุกวัน  

7.2  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิค๎ุมกันโรค 
7.3 นักเรียนมีน้ าหนักเพิ่มขึ้น แก๎ไขปัญหาภาวะโภชนาการมีนักเรียนต่ ากวําเกณฑ์ไมํเกินร๎อยละ 10 
 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
    (นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช)            (นางอรัญญา  ค าภูษา) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนา บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..4.,5 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  11,13 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  11,13 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี ท่ี     7,8 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายจันดี  อินทิจันทร์, นายธนกร  ธนะค าดี, นายสุระชัย  ยางธิสาร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   15,000  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล   

 อาคารสถานท่ีของโรงเรียนจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุง  และพัฒนาอยูํเสมอ  เพื่อให๎มีสภาพพร๎อม
ใช๎งาน  และมีความปลอดภัย  ตลอดจนดูสะอาด  สวยงาม  และเป็นระเบียบเรียบร๎อย เอื้อตํอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ซึ่งการดูแลรักษานี้  จ าเป็นท่ีจะต๎องรํวมมือกนัทุกฝุายท้ังคณะครู  นักเรียน  และชุมชน  ผล
ท่ีเกิดจากการรํวมแรงรํวมใจ  นอกจากจะได๎อาคารสถานท่ีท่ีมีความพร๎อมในการใช๎ประโยชน์แล๎ว  ยังเป็นการ
ฝึกระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบของนักเรียนอีกด๎วย  รวมถึงการสร๎างความรัก  ความเป็นเจ๎าของ  และ
ความสามัคคีอีกทางหนึ่ง 
 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให๎รํมรื่น  สวยงาม  เอื้อตํอบรรยากาศการเรียนรู๎  ยํอมสํงผลให๎การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในระดับกํอนประถมศึกษา  และระดับประถม
ศึกษา  ถือได๎วําเป็นวัยที่ก าลังซุกซน  การเรียนรู๎จึงมักเป็นไปในลักษณะของการเลํนปนเรียนเป็นสํวนใหญํ  
การจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมกับการการเรียนรู๎ และอุปนิสัยของเด็ก  ยํอมจะชํวยให๎นักเรียนมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมในทุก ๆ ด๎านติดตามมา  ตลอดจน  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรักและ ความภาคภูมิใจ
ในโรงเรียนของตนอีกด๎วย 
 ทางโรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นเอื้อตํอการเรียนรู๎  และพัฒนาการของเด็กนักเรียนมากท่ีสุด 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

3.1.1  อาคารสถานท่ีของโรงเรียนได๎รับการดูแลรักษา กํอสร๎าง และปรับปรุงพัฒนาอยําง 
          ท่ัวถึงและเพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน 
3.1.2  สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเหมาะสมกับวัย  เหมาะสมกับการเรียนรู๎ และอุปนิสัยของ 
          นักเรียน 
3.1.3  นักเรียนสามารถรํวมดูแลรักษาได๎อยํางมีวินัย  และความรับผิดชอบ 

 3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  
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3.2.1  มีอาคารเรียนอาคารประกอบมีสภาพดีเหมาะในการใช๎ประกอบการเรียนการสอนและ 
         เพียงพอ สามารถใช๎ประโยชน์ในทุกด๎านอยํางเต็มท่ี 
3.2.2  โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมสวยงาม นําดู  นําอยูํ  นําเรียน  เอื้อตํอพัฒนาการเรียนรู๎ 
          และเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
3.2.3  ครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีความพร๎อมในการเรียนการสอน 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. เสนอโครงการ พ.ค.2558 นายจันดี/นายธนกร 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   พ.ค.2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3. ด าเนินงาน 
  3.1  พัฒนาอาคารสถานท่ี 

มิ.ย.2558-มี.ค.59 นายจันดี/นายธนกร/
นายสุระชัย  คณะครู
ทุกคน 

  - สร๎าง/ปรับปรุงซํอมแซม/พัฒนา   

  3.2 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล๎อม   
  -  ปรับปรุงสนามกีฬา สนามเด็กเลํน  ให๎มีการแบํงเขต 
     เป็นสัดสํวนท่ีชัดเจน  

 

  - ปลูก ไม๎ดอก ไม๎ประดับ ให๎รํมรื่นสวยงาม 
  - หาท่ีก าจัดขยะให๎เพียงพอทุกจุด  

 

  - รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ถนน ทํอระบายน้ า   
  - จัดท่ีนั่งพักผํอนหยํอนใจ  ท าศาลาท่ีพักให๎สวยงาม  

 

  - จัดท าสวนหยํอมเพิ่มเติมตามจุดตํางๆ รวมทั้งปรับปรุง 
    ดูแลรักษาสวนหยํอมเดิมให๎สวยงามอยูํเสมอ  

 

  - ด าเนินกิจกรรม  5  ส 
4. ติดตาม  ประเมินผล 

 
มี.ค.2559 

 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 

5. สรุป รายงานผล มี.ค.2559 
 

นายจันดี/ธนกร/     
นายสุระชัย 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  15,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุ อุปกรณ์ในสร๎าง ปรับปรุง 
    และพัฒนาสภาพแวดล๎อม 

15,000 - - 15,000  
 

รวมงบประมาณ 15,000 - - 15,000  

5.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. อาคารสถานท่ีของโรงเรียนได๎รับการ
ดูแลรักษา สร๎าง  และปรับปรุงพัฒนา
อยํางท่ัวถึงเพียงพอ 

2. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมสวยงาม นําดู  
นําอยูํ  นําเรียน  เอื้อตํอพัฒนาการ
เรียนรู ๎ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

3. ครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีมีความพร๎อมในการเรียน
การสอน 

1. ตรวจสอบผลท่ีปรากฏขึ้นจริง 
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
1. พิจารณาจากผลท่ีปรากฏ 
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
 
1. พิจารณาจากพฤติกรรม 
    ท่ีปรากฏ 
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ครู 

1. แบบบันทึกรายการ 
2. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
1. แบบประเมินผล 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 
1. แบบบันทึกรายการ 
2. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1  อาคารสถานท่ีของโรงเรียนได๎รับการดูแลรักษาและปรับปรุงพัฒนาอยํางท่ัวถึง 
7.2  สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเหมาะสมกับวัย  เหมาะสมกับการเรียนรู๎ อยูํในสภาพใช๎ 
       การได๎ สภาพรํมรื่นสวยงาม เป็นแหลํงเรียนรู๎ส าหรับนักเรียน 
7.3 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีสะอาด รํมรื่น สวยงาม และเอื้อตํอการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายจันดี  อินทิจันทร์)             (นายธนกร  ธนะค าดี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ...................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       (นายสุระชัย  ยางธิสาร)         (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง    ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
        หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
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โครงการ   โครงการความสัมพันธ์ระหวํางชุมชน 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..4,5.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  8,9,13 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  8,9,13 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี ท่ี    7,8 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายประชุม เรียมแสน, นายธนกร  ธนะค าดี 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาในปัจจุบันเน๎นให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎อง  และมีบทบาทส าคัญกับการจัดการศึกษา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ดังนั้นจึงต๎องสร๎างความสัมพันธ์  
และความเข๎าใจอันดี  ระหวํางโรงเรียน  ผ๎ูปกครอง  และชุมชน  ซึ่งจะท าให๎ได๎รับความรํวมมือในด๎าน
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง  เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎ได๎รับความรํวมมือจากชุมชน  ในการจัดการศึกษา  ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์  
                 ของหลักสูตร 
      2.2   เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
      2.3  เพื่อชํวยกันหาทางแก๎ไข  และพัฒนาการศึกษาให๎ดีขึ้น 

3.  เปูาหมาย 

3.1  โรงเรียนให๎ความรํวมมือในกิจกรรมตําง ๆ  ของชุมชนตลอดปี  เชํน  รํวมงานบุญ ประจ าปีของ
หมูํบ๎าน งานศพ งานมงคลสมรส และให๎บริการสถานท่ีในการจัดงานตําง ๆ แกํชุมชน  และหนํวยงานราชการ
อื่น ๆ   

3.2  ชุมชนให๎ความรํวมมือ  และมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ  ของโรงเรียน  เชํน ด๎านการศึกษา        
เป็นวิทยากร  แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  ให๎ทุนการศึกษา  และกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ  เชํน  วันพํอ  วันแมํ  วัน
เด็ก  ฯลฯ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประสานงานการด าเนินการ 
 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/นายธนกร 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

3. ด าเนินงานโครงการ 
     - ประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       และท่ีปรึกษา 
    - การประชุมผ๎ูปกครอง 
    - เย่ียมบ๎านนักเรียนภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
    - เข๎ารํวมประชุมกับชุมชน 
    - รํวมงานกับชุมชนในโอกาสตําง ๆ 
    - ด าเนินการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ขําวสาร 
      บริการผํานส่ือชนิดตําง ๆ  อยําง 
      หลากหลายชุมชนมีสํวนรํวมในกิจกรรม 
      การศึกษา 
5. ติดตามประเมินผล 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค.2558 -  มี.ค.2559 
ก.ย.2558,ก.พ.2559 
 
พ.ค.2558 - พ.ย.2558 
พ.ค.2558 -  มี.ค.2559 
พ.ค.2558 -  มี.ค.2559 
พ.ค.2558 -  มี.ค.2559 
พ.ค.2558 -  มี.ค.2559 
 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

นายประชุม 
นายประชุม 
 
นายประชุม 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
นายประชุม 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/นายธนกร 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําเบ้ียการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และท่ีปรึกษา 
จ านวน 9-12 คน เฉล่ียครั้งละ 
50 บาท/ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 

 

1,000 
 

  

1,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 1,000 - -  
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. โรงเรียนมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข๎อมูล
กับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาในท๎องถิ่น       
ร๎อยละ 90 

2. โรงเรียนสนับสนุนให๎แหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาและ
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ร๎อยละ 90 

3. โรงเรียนเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหา
ความรู๎และบริการชุมชน ร๎อยละ 90  

4. โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกนั           
ร๎อยละ 90 

5. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษารํวมพัฒนา
โรงเรียน ร๎อยละ 100 

 

บันทึกสถิติ 
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต 
สอบถาม 
 
บันทึกการให๎บริการ 
สอบถามความคิดเห็น 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 
บันทึกการประชุม 

แบบบันทึกสถิติ 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 
แบบบันทึกการ 
ให๎บริการ 
แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
รายงานการประชุม 
แบบสังเกต 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

       7.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ๎ูปกครอง ชุมชน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมใน 
การศึกษาของโรงเรียน 
       7.2 โรงเรียนมีการประสานสัมพันธ์อันดีตํอกันกับชุมชน 
       7.3 ผ๎ูปกครอง ประชาชนให๎ความรํวมมือสนับสนุน สํงเสริมกิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายประชุม  เรียมแสน)             (นายธนกร  ธนะค าดี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
ช่ือโครงการ   โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..4,5.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  8,11,12 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  8,11,12 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี ท่ี    7,8 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางอรัญญา  ค าภูษา 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   10,000 บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

งานธุรการเป็นงานสนับสนุนงานอืน่ๆให๎สามารถด าเนินไปสํูเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ
งานบริหารโรงเรียน งานทะเบียนและรายงานเพื่อความสะดวกในการค๎นคว๎าอ๎างอิง  แตํในปัจจุบันการเก็บงาน
ธุรการยังไมํเป็นระบบระเบียบเทําท่ีควร ไมํสามารถค๎นหาข๎อมูลได๎รวดเร็วและแมํนย า ดังนั้นจึงต๎องพัฒนางาน
ธุรการให๎บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนด 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  งานธุรการเป็นระบบเป็นหมวดหมูํงํายแกํการค๎นหา 
2.2  มีสถิติข๎อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและแผนงานบริหารครบถ๎วน 

 

3.  เปูาหมาย 

3.1  ผลผลิต (Outputs) 

3.1.1  เพื่อพัฒนางานธรุการโดยแยกเป็นหมวดหมูํและจัดระบบให๎งํายแกํการค๎นหา 
3.1.2  จัดหาข๎อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและแผนงานบริหารผลลัพธ์ (Outcomes) 

       3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

3.2.1  งานธุรการเป็นระบบระเบียบสะดวกแกํการค๎นหา 
3.2.2  มีสถิติข๎อมูลท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน,แผนงานบริหารครบถ๎วน 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1.  ประชุมช้ีแจงโครงการ 
2.  แตํงต้ังผ๎ูรับผิดชอบ 
2.  ส ารวจความต๎องการจัดหาวัสดุ 
3.  นิเทศงานธุรการ 
 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางอรัญญา  ค าภูษา 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

4.  จัดเก็บหนังสือให๎เป็นหมวดหมูํ 
5.  รับ-สํง โต๎ตอบหนังสือราชการ 
6.  จัดหาข๎อมูล-สถิติและเก็บรวบรวมข๎อมูล 
7.  สรุปผลการปฏิบัติงาน 

พ.ค.2558-มี.ค.2559 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

นางอรัญญา  ค าภูษา/ 
ครูธุรการ 
น.ส.แก๎วมะณี ยางธิสาร 
นางอรัญญา  ค าภูษา 

5. งบประมาณ 
         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  10,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุในการจัดท าเอกสารงาน
ธุรการและจัดท าข๎อมูล-สถิติและเก็บ
รวบรวมข๎อมูล 

10,000 
 

      

- 
 
 

- 
 
 

10,000 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 10,000 - - 10,000  
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. เพื่อพัฒนางานธรุการโดยแยกเป็นหมวดหมูํและ

จัดระบบให๎งํายแกํการค๎นหา 
2  จัดหาข๎อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและแผนงานบริหาร

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3. งานธุรการเป็นระบบระเบียบสะดวกแกํ        

การค๎นหา 
4. มีสถิติข๎อมูลท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน,แผนงานบริหาร

ครบถ๎วน 

สังเกตการปฏิบัติงาน 
 
สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
สังเกตการปฏิบัติงาน 
 
สัมภาษณ์/สอบถาม 

แบบสังเกต 
 
แบบสัมภาษณ์/ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
 
แบบสัมภาษณ์/ 
แบบสอบถาม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1  งานธุรการโรงเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมูํงํายแกํการค๎นหา 
7.2  โรงเรียนมีสถิติข๎อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและแผนงานบริหารครบถ๎วน 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
        (นางอรัญญา  ค าภูษา)           (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
         หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
ช่ือโครงการ   โครงการประชาสัมพันธ ์
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..4,5.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  8,9,13 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  8,9,13 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี ท่ี    7,8 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายวิษณุ  เจริญชัย/นายประชุม เรียมแสน/นายสุระชัย  ยางธิสาร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันทุกฝุายต๎องรํวมมือกัน เพื่อให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ประสบผลส าเร็จอยํางมีคุณภาพ  จะเห็นได๎วําชุมชนเป็นสํวนหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งในการเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องของการสนับสนุนสํงเสริม บริจาคทรัพย์ ส่ิงของ  การเป็น
วิทยากร  การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น แหลํงเรียนรู๎และอื่น ๆ อยํางดียิ่ง ทางโรงเรียนได๎ตระหนักถึงการให๎ความ
รํวมมือชํวยเหลือของชุมชน จึงจัดให๎มีการบริการด๎านบุคลากร อาคารสถานท่ี ส่ือวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์แกํชุมชน  ตลอดจนประชาสัมพันธ์  ข๎อมูล  ขําวสาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎ชุมชนได๎รับ
ทราบอยํางน๎อยเดือนละครั้ง  เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจึงเป็นงานท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต๎องมีการประชาสัมพันธ์สร๎างความ
เข๎าใจท่ีดีแกํชุมชนและได๎รับขําวสาร การจัดกิจกรรม ความก๎าวหน๎าในการพัฒนาโรงเรียน ให๎ชุมชนได๎ความรู๎
ตลอดเวลาและเป็นการประชาสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียน ผ๎ูปกครอง ผ๎ูน าชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิง่ขึ้น 
2.2 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
2.3 เพื่อโรงเรียนจะได๎รับและให๎บริการในการจัดกิจกรรมตํางๆจากชุมชน 
2.4 เพื่อเผยแพรํ  ประชาสัมพันธ์  ขําวสารข๎อมูลของโรงเรียนตํอชุมชน 

3.  เปูาหมาย 

        เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

        เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน มีการเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนข๎อมูลกับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาในท๎องถิ่น โรงเรียนเผยแพรํ  ประชาสัมพันธ์  ข๎อมูลขําวสาร
ตํอชุมชน ครูและบุคลากรของโรงเรียนได๎อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน 
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4. วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประสานงานการด าเนินการ 
3. จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร
ให๎บริการ 
4. ด าเนินการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ขําวสาร 
บริการ ผํานส่ือชนิดตําง ๆ อยํางหลากหลาย   
โดยชุมชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมของโรงเรียน ดังนี้ 
     - แผํนพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     - เอกสารแนะน าโรงเรียน 
     - เอกสารทางวิชาการ 
     - เสียงตามสาย 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

17 - 20 พ.ค. 58 
20 – 30 พ.ค.58 
20 พ.ค.58 -                 
31 มี.ค.59 
17 พ.ค.58 -                   
31 มี.ค.59 
 
 
 
 
 
31 มี.ค. 2559 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายวิษณุ เจริญชัย คณะ 
นายวิษณุ เจริญชัย 
นายประชุม เรียมแสน 
นายวิษณุ เจริญชัย, 
นายประชุม เรียมแสน, 
นายสุระชัย  ยางธิสาร 
 
 
 
 
นายประชุม เรียมแสน, 
นายวิษณุ เจริญชัย, 
นายสุระชัย  ยางธิสาร 

5.  งบประมาณ 

        ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปีงบประมาณ 2558-2559
จ านวน  1,000  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุในการจัดท าเอกสาร
เผยแพรํประชาสัมพันธ์ 
ขําวสาร บริการ ผํานส่ือชนิด
ตําง ๆ  

1,000 
 

      

- 
 
 

- 
 
 

1,000 
 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. โรงเรียนมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข๎อมูลกับ

แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาในท๎องถิ่น        มี
การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ร๎อยละ 90 

2. โรงเรียนสนับสนุนให๎แหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาและ
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ร๎อยละ 90 

บันทึกสถิติ 
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต   สอบถาม 
 
 

แบบบันทึกสถิติ 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
3. โรงเรียนเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหา

ความรู๎และบริการชุมชน ร๎อยละ 90  
4. โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกนั            

ร๎อยละ 90 
5. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษารํวมพัฒนา

โรงเรียน ร๎อยละ 90 
 

บันทึกการให๎บริการ 
สอบถามความคิดเห็น. 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 
บันทึกการประชุม 

แบบบันทึกการ  
ให๎บริการ 
แบบบันทึกผลการ 
ปฏิบัติงาน 
รายงานการประชุม 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

       7.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ๎ูปกครอง ชุมชน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม 
                ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
       7.2 โรงเรียนมีการประสานสัมพันธ์อันดีตํอกันกับชุมชน 
       7.3 ผ๎ูปกครอง ประชาชนให๎ความรํวมมือสนับสนุน สํงเสริมกิจกรรมของโรงเรียน 
       7.4 โรงเรียนประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสาร บริการชุมชนรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
       7.5 ชุมชนเช่ือมั่น ศรัทธา ในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน      
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายวิษณุ  เจริญชัย)          (นายประชุม  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
 ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
โครงการ   โครงการจัดหา จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์และซํอมแซมพัสดุครุภัณฑ์ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..4.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี    8,11,13 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี    8,11,13 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี ท่ี       7,8 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายพงษ์เพชร ค าสงค์ /นายธนกร  ธนะค าดี/นายจันดี  อินทิจันทร์ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2558  -  มีนาคม  2559 
งบประมาณ   16,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดเก็บพัสดุ  จัดหา ใช๎ครุภัณฑ์  และการซํอมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียน  เป็นการจัดการเพื่อชํวย
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ผ๎ูเรียนเกิดทักษะท่ีดีในการเรียนรู๎  และเพื่อเป็น
การจัดการอยํางมีระบบ  มิให๎เกิดการสูญหาย  หรือเสียหายและคงสภาพในการใช๎งานได๎นาน  ใช๎ประโยชน์ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ยังได๎รับความรํวมมือจากคณะครูในโรงเรียนและชุมชนในเรื่องการดูแลและการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์  เพื่อน ามาอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให๎โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  มีการจัดเก็บ จัดหา และท าบัญชีการใช๎วัสดุครุภัณฑ์อยําง 
                 มีระบบ 
 2.2  เพื่อให๎มีการส ารวจครุภัณฑ์  ซํอมแซมครุภัณฑ์เมื่อช ารุด และจ าหนํายเมื่อหมดสภาพ 
                 การใช๎งาน 
3.  เปูาหมาย 
 พัสดุ-ครุภัณฑ์ ท่ีใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ท่ีช ารุด ได๎รับการซํอมแซม ให๎อยูํ
ในสภาพที่ใช๎งานได๎อยํางเหมาะสม เอื้อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
ของนักเรียน 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการ 
 
2.  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
3.  แตํงต้ังคณะท างาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
    - ส ารวจครุภัณฑ์ท่ีช ารุด 
    - ด าเนินการซํอมแซมครุภัณฑ์ 
5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
มี.ค.2559 

นายพงษ์เพชร/นายธนกร /  
นายจันดี 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายพงษ์เพชร /นายธนกร/ 
นายจันดี 
 
นายพงษ์เพชร พร๎อมคณะ 
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5. งบประมาณ 
         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  16,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คํา จัดหา จัดจ๎าง ซํอมแซม 
วัสดุครุภัณฑ์ท่ีขาดแคบน/ช ารุด
เสียหาย 

16,000 
 

 - 
 

16,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 16,000  - 16,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1.  วัสดุครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย  ได๎รับ          

การซํอมแซม บ ารุงรักษาให๎อยูํในสภาพใช๎
การได๎ 

2. โรงเรียนมีส่ือ-วัสดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมใน
สภาพดีเอื้อในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 2.1  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  มีการจัดเก็บ  และท าบัญชีการใช๎วัสดุครุภัณฑ์อยํางมีระบบ 
 2.2  โรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีการส ารวจครุภัณฑ์  ซํอมแซมครุภัณฑ์เมื่อช ารุด  ท าให๎มีส่ือ-วัสดุ 
ครุภัณฑ์เหมาะสมในสภาพดีเอื้อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายพงษ์เพชร  ค าสงค์)            (นายธนกร  ธนะค าดี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ...................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
        (นายจันดี  อินทิจันทร์)         (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
         หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
         (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
ช่ือโครงการ   โครงการส ามะโนนักเรียน/รับนักเรียน 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..3..  สพท. ข๎อท่ี ..3..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี     13,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี     13,15 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี ท่ี       8-12 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ/นางอรญัญา ค าภูษา 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เม.ย. 2558  - พ.ค. 2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  เป็นโรงเรียนท่ีท าการเรียนการสอน  3  ระดับคือระดับกํอนประถมศึกษา  
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ซึ่งในการบริหารงานให๎เกิดประสิทธิภาพนั้น  นอกจากจะ
มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และได๎งบประมาณอยํางเพียงพอแล๎ว ส่ิงจ าเป็นอยํางยิ่งคือ การวางแผนอยํางมีระบบ  
โดยเฉพาะอยํางยิ่งโรงเรียนจะต๎องมีข๎อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนและจ านวนประชากรในกลํุมอายุตําง ๆ  เพื่อจะ
ได๎วางแผนจัดการศึกษา  การให๎บริการทางการศึกษา  วางแผนด๎านอาคารสถานท่ี อาคารประกอบ ห๎องพิเศษ
ตําง ๆ  รวมถึงข๎าราชการครูและนักการภารโรงให๎เหมาะสม  รวมท้ังเพื่อให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาอยําง
ท่ัวถึงและได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพสอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2544   พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ 2542  แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความ
ต๎องการของประชาชน   โรงเรียนจะต๎องด าเนินการสํงเสริมให๎เด็กท่ีอยูํในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ท้ังเด็ก
ปกติ  เด็กพิการ  ผ๎ูด๎อยโอกาส และผ๎ูมีความสามารถพิเศษ  ได๎เข๎าเรียนการศึกษาภาคบังคับอยํางท่ัวถึง  ดังนั้น
โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ 

     เพื่อสํงเสริมให๎เด็กท่ีอยูํในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ท้ังเด็กปกติ  เด็กพิการ   
ผ๎ูด๎อยโอกาสและผ๎ูมีความสามารถพิเศษ  ได๎เข๎าเรียนการศึกษาภาคบังคับอยํางท่ัวถึง 

3.  เปูาหมาย 

 3.1   ผลผลิต  (Outputs) 
  3.1.1  โรงเรียนมีข๎อมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีเกิดใน  พ.ศ.2552 – พ.ศ.2557  ซึ่งสามารถคาดการณ์
นักเรียนท่ีจะเข๎าเรียนในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1  และประถมศึกษาปีท่ี 1 ได๎ลํวงหน๎า 
 3.1.2  โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศของจ านวนประชากรวัยเรียนในกลํุมอายุตําง ๆ  ท่ีเพียงพอ  
ถูกต๎อง  แมํนย า และมีคุณภาพ 
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 3.1.3  เด็กท่ีอยูํในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนทุกคนเข๎ารับการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน  

3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  

 3.2.1  โรงเรียนมีข๎อมูลท่ีใช๎ในการวางแผนรับเด็กนักเรียน  เกณฑ์เด็กเข๎าเรียน  และวางแผน
เกี่ยวกับด๎านบุคลากร  และอาคารสถานท่ีได๎อยํางมีคุณภาพ 
 3.2.2  ผ๎ูปกครองและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนให๎ความรํวมมือสํงเด็กเข๎าเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1.  เสนอโครงการ เม.ย. 2558 นางอรัญญา/ 

นางสุทธีกานต์ 
2.  ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   เม.ย. 2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3.  ด าเนินงาน 
- ส ารวจ/รวบรวมข๎อมูลรายปี 
- จัดท าเป็นข๎อมูลสารสนเทศ 
-  แตํงต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน อ.1,ป. 1 ,ม. 1 
-  ประกาศการรับสมัครนักเรียน 
-  ประชาสัมพันธ์ 
-  ด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
4.  ติดตาม  ประเมินผล 
5.  สรุป  รายงานผล 

ธ.ค.2558 
ธ.ค.2558 
ธ.ค.2558 
ธ.ค.2558–พ.ค.59 
 
 
พ.ค.2559 
พ.ค.2559 
 

นางอรัญญา/ 
นางสุทธีกานต์ 
 
 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางอรัญญา/นางสุทธีกานต์ 
 
 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ  2558-2559 
จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุในการจัดท าเอกสารท่ี
เกี่ยวข๎องกับการด าเนินการรับนักเรียน 
 

1,000 
 

- 
 

- 
 

1,000 
 

 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. โรงเรียนมีข๎อมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีเกิดใน  

พ.ศ.2552 - พ.ศ.2557 
2. โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศของจ านวน

ประชากรวัยเรียนในกลํุมอายุตําง ๆ ท่ี
เพียงพอ  ถูกต๎อง  แมํนย า และมีคุณภาพ 

3. เด็กท่ีอยูํในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขต
บริการของโรงเรียนทุกคนเข๎ารับการศึกษา
ภาคบังคับร๎อยละ 100 

 

-  พิจารณาจากทะเบียน 
   ท่ีจัดท า 
-  ตรวจสอบจากทะเบียน 
   และผลการปฏิบัติงาน 
 
-  พิจารณาผลการปฏิบัติ 
-  สอบถาม/สัมภาษณ์ 

-  แบบบันทึกรายการ 
 
-  แบบประเมิน 
 
 
-  แบบประเมินผล 
-  แบบสอบถาม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  โรงเรียนมีข๎อมูลท่ีใช๎ในการวางแผนรับเด็กนักเรียน  เกณฑ์เด็กเข๎าเรียน  และวางแผนเกี่ยวกับ
ด๎านบุคลากร  และอาคารสถานท่ีได๎อยํางมีคุณภาพ 

7.2  ผ๎ูปกครองและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนให๎ความรํวมมือสํงเด็กเข๎าเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545 

 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายอรัญญา  ค าภูษา)            (นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
งาน / โครงการ   โครงการบริหารจัดการศึกษาท่ีใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..5..  สพท. ข๎อท่ี ..5..   โรงเรียน ข๎อท่ี..4.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี      12,13,14 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี      12,13,14 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ี ท่ี        7,8,9,10 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางสุนันท์  หลวงศรี 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2558  - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน  (School – Based Management) เป็น
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีถูกก าหนดโดยแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
“มาตรา  39  ให๎กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด๎านวิชาการ งบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง” เพื่อให๎บทบัญญัติตามกฎหมายได๎เกิดผลการปฏิบัติจริง  โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติงานประจ าและพัฒนางานตามแนวทางท่ีก าหนด 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให๎มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการภารกิจของโรงเรียนไปยังคณะครูที่
รับผิดชอบฝุายงานตําง ๆ ท่ีตรงตามความรู๎ ความสามารถและความถนัด 
 2.  เพื่อสํงเสริมให๎คณะครูและกรรมการสถานศึกษา มีสํวนรํวมคิดวางแผน รํวมด าเนินงาน   
รํวมรับผิดชอบ  ก ากับ ติดตามให๎การสนับสนุนส าหรับกิจกรรมของโรงเรียน และผ๎ูเกี่ยวข๎องอื่นพึงพอใจ 
 3. เพื่อสนับสนุนการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเป็น และครอบคลุมตํอการใช๎ประโยชน์ 
ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรท่ีพึงมี 

3.  เปูาหมาย 

 1.  มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง ครอบคลุม และเพียงพอในการวางแผนพัฒนา ภารกิจ 4  ด๎านของ 
               โรงเรียน 
 2.  มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ   เปูาประสงค์ 
 3.  มีแผนพัฒนาการศึกษา  3 – 5 ปี 
 4.  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 5.  มีระบบ ติดตาม  ก ากับ  วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
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 6.  มีสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.ประชุมคณะครู เพื่อให๎รายงานผลข๎อมูลการจัด       
การเรียน การสอน  ภารกิจงานประจ า / นโยบายท่ี
ได๎รับมอบหมายการจัด โครงการในแผนปฏิบัติการ
ในปีการศึกษาท่ีผํานมาสรุปเป็นข๎อมูลสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนพัฒนา  ประจ าปีการศึกษา 2556 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดรํางวิสัยทัศน์       
พันธกิจ  เปูาประสงค์  ประจ าปี / ปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  แนวทางการติดตาม ก ากับ วัดและ
ประเมินผล  และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
เห็นชอบเอกสารการด าเนินงาน  ตามข๎อ 2 

4. คณะครูปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษานโยบายมอบหมาย  และภารกิจประจ า  

5. ติดตาม ก ากับ  วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยคณะกรรมการท่ีแตํงต้ัง   
     

พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2558 
 
พ.ค. 2558-มี.ค.59 
 
พ.ค. 2558-มี.ค.59 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน/
คณะกรรมการ 
 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ  (ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.  คําวัสดุการรายงานผล/                
การประชุม/การวางแผนและงาน
ธุรการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

1,000   1,000  

รวมงบประมาณ 1,000   1,000  
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
   
    * ใช๎เกณฑ์และผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตัวบํงช้ีและระดับคุณภาพ 
ตามมาตรฐานตัวบํงช้ี  มาตรฐานและการจัดการศึกษาโดยใช๎สถานศึกษาเป็นฐานของ สพฐ. 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีได๎มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน            งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ           โครงการอนรุักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและศิลปะดนตรีพื้นเมือง 
สนองกลยุทธ์       สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2 
ผ๎ูรับผิดชอบ         นายกงจักร อุทัยวัฒน์, นางทิพา  ชาชัย, นางศิริวรรณ  ยตะโคตร, 

นายประชุม  เรียมแสน 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   2,000 บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 

ความเจริญก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันได๎เข๎ามามีบทบาทตํอวิธีการด ารงชีวิตของบุคคลท า
ให๎วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้ังเดิมถูกลืมไมํปฏิบัติ  ไมํเหลือให๎เยาวชนรุํนหลังได๎ช่ืนชม  เชํน การละเลํน
พื้นบ๎าน  ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมการแตํงกาย  การสํงเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย  จึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอยํางยิ่ง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  นักเรียน แตํงกายชุดพื้นเมืองประจ าเผํา(ชุดภูไท) ทุกวันศุกร์ 

2.2  นักเรียนรักและช่ืนชมด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และส านึกความเป็นไทย ช่ืนชม 
       ในศิลปะดนตรีพื้นเมือง  

3.  เปูาหมาย 
 3.1  ผลผลิต (Outputs) 

   3.1.1  เพื่อให๎ นักเรียนมีจิตส านึกด ารงรักษาไว๎ซึ่งวฒันธรรมการแตํงกายประจ าเผําภูไท 
3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   3.2.1  นักเรียนรักและช่ืนชมด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และส านึกความเป็นไทย ช่ืนชมใน 
ศิลปะดนตรีพื้นเมือง 

   3.2.2  นักเรียน แตํงกายชุดพื้นเมือง(ภูไท) ทุกวันศุกร์ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ 
2. แจ๎งนโยบายในท่ีประชุมเพื่อช้ีแจงจัดท า โครงการ 
   และอนุมัติโครงการ 
3. แตํงต้ังคณะท างาน 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. ติดตาม-ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
มี.ค.2559 

นายกงจักร พร๎อมคณะ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายกงจักร  พร๎อมคณะ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายกงจักร  พร๎อมคณะ 
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5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  2,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. คําวัสดุ อุปกรณ์ประกอบในด าเนิน 
   กิจกรรม ได๎แกํเครื่องแตํงกาย 
 

2,000 - - 2,000  
 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000  

6.  ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1.  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 มีจิตส านึก

ด ารงรักษาไว๎ซึง่วัฒนธรรมการแตํงกายประจ า
เผําภูไท 

2. นักเรียนไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 90 ช่ืนชมใน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองของท๎องถิ่น 

 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1 นักเรียนมีจิตส านึกด ารงรักษาไว๎ซึง่วัฒนธรรมการแตํงกายประจ าเผําภูไท 
7.2 นักเรียนรักและช่ืนชมด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และส านึกความเป็นไทย ช่ืนชมในศิลปะดนตรี 
     พื้นเมือง 
7.3  นักเรียน แตํงกายชุดพื้นเมือง(ภูไท) ทุกวันศุกร์ 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์)               (นางทิพา  ชาชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)           (นางศิริวรรณ  ยตะโคตร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู  
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)            (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
     หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการวันอ าลา “คนดีศรีห๎วยยาง” 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี        2 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายอุดมศักดิ์  มีภูค า/ นางศิริวรรณ  ยตะโคตร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มี.ค.  2559 
งบประมาณ   5,000  บาท 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ด๎วยนักเรียนท่ีจะจบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนบ๎านห๎วยยางไปแล๎ว
บางคนมีความประพฤติไมํเหมาะสม กํอปัญหาอื่นๆอีกมากมายขัดตํอระเบียบกฎหมายของบ๎านเมือง ขัดตํอ
ศีลธรรมรวมท้ังขนบธรรมเนียมอันดีของสังคม ดังนั้นเพื่อให๎เด็กเจริญเติบโตเป็นก าลังท่ีส าคัญและเป็นพลเมือง
ท่ีดีของประเทศชาติ มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีประสบการณ์และ แนวทางการศึกษาตํอ มีการประกอบอาชีพ 
การด ารงชีวิติท่ีดี ไมํกํอปัญหาให๎กับตัวเอง  และสังคมมีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไปในอนาคต จึงจัดท าโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให๎กับนักเรียนท่ีจะไปศึกษาตํอ 

2.  วัตถุประสงค์ 

นักเรียนในโรงเรียนหรือผ๎ูท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎นมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมและคํานิยมท่ีไมํผิดตํอกฎหมายบ๎านเมืองและศีลธรรม  สามารถพัฒนาตนเองท้ังในด๎านความรู๎และ
ด ารงตนในสังคมอยํางมีความสุข 

3.  เปูาหมาย 

3.1   ผลผลิต (Outputs) 

3.1.1  เพื่อให๎ผ๎ูท่ีผํานการอบรม ปัจฉิมนิเทศ มีลักษณะท่ีดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3.1.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม 
3.1.3  เพื่อสร๎างความรักความผูก พันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ครูกับศิษย์เพื่อน าไปสํู 
          การพัฒนาโรงเรียนในด๎านตํางๆในโอกาสตํอไป 
3.1.4  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางสงบสุข 

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

นกัเรียนท่ีจบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนบ๎านห๎วยยางใน
แตํละปีการศึกษา ได๎รับการอบรม และปัจฉิมนิเทศ ในวันท่ี  20-28  มีนาคม  2559 ได๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุขไมํกํอปัญหาให๎แกํตนเองและสังคม และ
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจกับนักเรียน 
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4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน 
3.  แตํงต้ังคณะครู เพื่อรับผิดชอบกิจกรรม 
4.  ด าเนินการ 
5.  ติดตามผลและประเมินผล 
6.  สรุปรายงานผล 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
ผ๎ูบริหารผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
คณะครู 
ผ๎ูบริหารผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  5,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําจัดจ๎างอาหาร-อาหารวําง ส าหรับ
นักเรียนและผ๎ูปกครองนักเรียน       
ช้ัน ป.6, ม.3 ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 
เหมาจําย 

 

5,000 - 5,000 -  
 

รวมงบประมาณ 5,000 - 5,000 -  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1.  เพื่อให๎ผ๎ูท่ีผํานการอบรม ปัจฉิมนิเทศ มีลักษณะท่ีดี มี

คุณธรรม และจริยธรรม 
2.  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและแนว

ทางการปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม 
3.  เพื่อสร๎างความรักความผูก พันธ์ระหวํางโรงเรยีนกับชุมชน 

ครูกับศิษย์เพื่อน าไปสํูการพัฒนาโรงเรียนในด๎านตํางๆใน
โอกาสตํอไป 

4.  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางสงบสุข 

-  สัมภาษณ์ 
 
-  แสดงความ 
   คิดเห็น 
-  สัมภาษณ์ 
 
 
-  สังเกต 
 

-  แบบสัมภาษณ์ 
 
-  แบบแสดง 
   ความคิดเห็น 
-  แบบสัมภาษณ์ 
 
 
-  แบบสังเกต 
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนท่ีจบหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนบ๎านห๎วยยางใน
แตํละปีการศึกษา ได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ปัจฉิมนิเทศ ในวันท่ี  20-28  มีนาคม  2559  ได๎มีความรู๎
ความเข๎าใจ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุขไมํกํอปัญหาให๎แกํตนเองและสังคม 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)         (นางศิริวรรณ  ยตะโคตร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู  
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ   โครงการวันส าคัญ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2,3,14 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2,3,14 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2,3,9-12 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายประชุม  เรียมแสน 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   96,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุงํปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  การเมือง  
การปกครอง  สิทธิ  เสรีภาพ  หน๎าท่ีและการเคารพกฎหมาย  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  รู๎จักรักษา
ผลประโยชน์สํวนรวมและประเทศชาติ  สํงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  
ภาษาไทย  และความรู๎อันเป็นสากล  กระบวนการเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎นอกจากเวลาท าการเรียนการสอน
ปกติแล๎ว  การใช๎สถานการณ์ในวันส าคัญตํางๆ ของชาติ  ท๎องถิ่นและโรงเรียน  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ถือ
เป็นการสนองแนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  การเรียนรู๎จากการคิดและฝึกปฏิบัติจริง   การเรียนรู๎
จากของจริงท่ีเป็นรูปธรรม  และสถานการณ์จ าลอง  และการเรียนรู๎ที่เกิดข้ึนได๎ทุกสถานท่ีทุกเวลา 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รํวมกิจกรรมวนัส าคัญ  จ านวน  8  กิจกรรม  และใช๎กิจกรรมวันส าคัญพัฒนา
ความรู๎  ฝึกทักษะและปลูกฝังจิตส านึกให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามลักษณะในแตํละกิจกรรม ดังนี้ 

2.1  มีความรู๎  มีทักษะการคิด  และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันส าคัญได๎ร๎อยละ  90 
2.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนาท่ีตนนับถือได๎ ร๎อยละ 100 
2.3  มีความกตัญญูกตเวที  ร๎อยละ  100 
2.4  มีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  ร๎อยละ 100 
2.5  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมได๎  ร๎อยละ 100 
2.6  มีความสามารถใช๎ภาษาไทยได๎เหมาะสมกับช้ันวัย มีทักษะการส่ือสารด๎วยวิธีตํางๆ ร๎อยละ 90 
2.7  เลํนและ/หรือท างานรํวมกับคนอื่นได๎  และวางแผนการท างานเป็น  ร๎อยละ 100 
2.8  มีความสนใจแสวงหาความรู๎  มีนิสัยใฝุรู๎  ใฝุเรียน  ร๎อยละ 90 

3. เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 

     - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ทุกคน 
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3.2 ด๎านคุณภาพ 

      นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ เคารพเช่ือฟังผ๎ูมีพระคุณ  นักเรียนปฏิบติั
ตนตามประเพณีอนุรักษ์เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทยได๎ และน าความรู๎ไปประยุกต์ ใช๎ได๎ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมช้ีแจง  และเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ

สถานท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง  พร๎อมประชาสัมพันธ์ 
3. จัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับลักษณะ

ความส าคัญของแตํละกิจกรรม จ านวน..8..
กิจกรรม ได๎แกํ 

3.1 วันวิสาขบูชา 
- ฟังเทศน์ 
- ท าบุญ ตักบาตร, เวียนเทียน 

3.2 วันไหว๎คร ู
3.3  วันภาษาไทยแหํงชาติ 
3.4  วันอาสาฬหบูชา ,วันเข๎าพรรษา 

- บริจาคเงินซื้อเทียนถวายวัดในเขตบริการ 
- ถวายเทียนพรรษา 
- ฟังเทศน์ 

    - ท าบุญ 
3.5  วันแมํแหํงชาติ 
    - ประกวดวาดภาพ 
    - เขียนค าขวัญวันแมํ 
    - เรียงความ  
    - ร๎องเพลง/แสดงกิจกรรม 
    - อํานท านองเสนาะ 
    - แสดงความกตัญญูตํอแมํ  (กราบแมํ ) 
3.6  วันพํอแหํงชาติ 
    -  บ าเพ็ญประโยชน์ท่ีวัด 
    -  จัดปูายนิเทศ 
    -  กิจกรรมท าดีเพื่อพํอ 
3.7  วันเด็กแหํงชาติ 
    - กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแตํละช้ัน 
    - มอบทุนการศึกษา 
    - แขํงขันทางวิชาการ 

28 พ.ค. 2558 
 
 
26,27 ก.ค. 2558 
 
 
 
 
10 มิ.ย. 2558 
 
26 มิ.ย.2558 
 
 
 
 
 
12 ส.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
5 ธ.ค.2558 
 
 
 
8 ม.ค. 2559 
 
 
 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
 
คณะครูที่มอบหมาย 
 
 
นายประชุม  เรียมแสน 
 
 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
นายกงจักร  อุทัยวัฒน ์
นายประชุม  เรียมแสน 
 
 
 
 
นางพันมณี  เรียมแสน 
 
 
 
 
 
 
นายประชุม  เรียมแสน 
 
 
 
นายกงจักร  อุทัยวัฒน ์
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

3.8  วันมาฆบูชา 
    -  ท าบุญตักบาตร 
    -  ฟังเทศน์ 
    -  เวียนเทียน 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  สรุป/รายงานผล 

ก.พ. 2559 
 
 
 
มี.ค.2559 

นายประชุม 
 
 
 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  9,600  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. เงินรางวัลการประกวดกิจกรรม 
    ตําง ๆของนักเรียนในแตํละกิจกรรม 
2. คําอาหาร-อาหารวําง ของผ๎ูปกครอง 
   และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ 

5,000 
 

4,600 

5,000 
 
- 
 

- 
 

4,600 
 

- 
 
- 

 
 

รวมงบประมาณ 9,600 5,000 4,600 -  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนมีความรู๎  มีทักษะการคิด  และมีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันส าคัญได๎         
ร๎อยละ 90 

2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือได๎  ร๎อยละ 100 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
สังเกต/สัมภาษณ์ 
สังเกต/สัมภาษณ์ 

1. แบบบันทึก 
    การสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 
“.......................” 

3. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที  ร๎อยละ  100 
4. นักเรียนมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย  

ภูมิใจในความเป็นไทย  ร๎อยละ 100 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
สังเกต/สัมภาษณ์ 
 

1. แบบบันทึก 
   การสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 

5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ตํอ
สํวนรวมได๎  ร๎อยละ 100 

6. มีความสามารถใช๎ภาษาไทยได๎เหมาะสมกับช้ันวัย  
มีทักษะการส่ือสารด๎วยวิธีตํางๆ  ร๎อยละ 90 

7. นักเรียนเลํนและ/หรือท างานรํวมกับคนอื่นได๎  
และวางแผนการท างานเป็น  ร๎อยละ 100 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
สังเกต/สัมภาษณ์ 
 

1.แบบบันทึก 
   การสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 
  
“.......................” 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 163 
 

163 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

8. นักเรียนมีความสนใจแสวงหาความรู๎  มีนิสัย ใฝุรู๎  
ใฝุเรียน  ร๎อยละ 90 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 

“.......................” 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  นักเรียนมีความประพฤติดี เรียบร๎อย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
7.2  ผ๎ูปกครองช่ืนชมโรงเรียน และช่ืนชมความประพฤติ กิริยา มารยาท ของนักเรียนในปกครอง 
7.3  ผ๎ูปกครองมีสํวนรํวมในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
7.4  โรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นแบบอยํางกับชุมชน 

 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)           (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการrพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)           (นางพันมณี  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ                โครงการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์  
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.   โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน มาตรฐานท่ี    2,14,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.    มาตรฐานท่ี     2, 14,15 
ระดับข้ันพื้นฐานของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        2,9-12 

ลักษณะโครงการ        โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ                 นายประชุม  เรียมแสน / นางสาวประไพ  สุพร / นายจันดี อิททิจันทร์  
สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤษภาคม  2558 –  มีนาคม  2559 
งบประมาณ                  5,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติปี 2542 ได๎ให๎ความส าคัญในการศึกษาไว๎หลายด๎าน ท่ีมุํงหวังจะ
ให๎เกิดการปฏิรูปการเรียนรู๎ ให๎เด็กไทย เป็นคนเกํง ดี มีสุข มาตรา 6 วําการจดัการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข โดยหลักสูตรการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มุํงเน๎น
ความส าคัญท้ังด๎านความรู๎ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเปล่ียนแปลงไป
อยํางรวดเร็วและไมํหยุดยั้ง เนื่องจากการพัฒนาในหลาย ๆ ด๎าน ท้ังทางด๎านอุตสาหกรรม การค๎า การลงทุน 
เศรษฐกิจ หรือทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศตําง ๆ ท าให๎โลกเป็นโลกไร๎พรมแดน ท าให๎วิถีชีวิตของคนไทย
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมจากสังคมไทยท่ีเรียบงํายสงบสุข ท าให๎เยาวชน ขาดความรับผิดชอบขาดระเบียบวินัย
และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเหมาะสมแกํวัย ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลยังสํงผลให๎เกิดปัญหา
ทางสังคม 

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผ๎ูปกครอง พบวํา มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น
สํวนใหญํ มีประพฤติตนไมํเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน เชํน ขาดคุณธรรมพื้นฐาน คือความกตัญญูกตเวที 
ไมํเคารพเช่ือฟังค าส่ังสอนของบิดามารดา หรือครูบาอาจารย์ ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ไมํต้ังใจเรียน 
ขาดจิตส านึกของความเป็นเยาวชนที่ดี มีพฤติกรรมเอนเอียงไปในทางท่ีจะกํอให๎เกิดปัญหาแกํตนเองและผ๎ูอื่น 
เชํน มีกิริยามารยาทไมํเหมาะสม ไมํมีสัมมาคารวะ ก๎าวร๎าว รังแกผ๎ูอื่น ทะเลาะวิวาท เป็นต๎น ดังนั้นเพื่อการ
แก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์แกํนักเรียน
โรงเรียนบ๎านห๎วยยางขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ 
- การเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ ผ๎ูปกครอง  
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- การเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  
- การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 
2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ  ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง  น าไปใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติ 
      ตนในชีวิตประจ าวัน 
2.3 เพื่อให๎นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู๎สํูวิถีชีวิตพอเพียง 
2.4 เพื่อให๎องค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง (บ๎าน วัด โรงเรียน)  มีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างคุณธรรมน าความรู๎ 
      สํูวิถีชีวิตท่ีพอเพียงให๎กับนักเรียน 

3.  เปูาหมาย 
3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 ได๎รับ
การพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให๎เป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ ผ๎ูปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และรู๎จัก
การบ าเพ็ญประโยชน์ให๎สังคม มีจิตส านึกท่ีดีใน การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ท้ัง
ด๎านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 

3.  แตํงต้ังคณะท างาน 
4.  ด าเนินงานตามกิจกรรม 
     4.1 การอบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนเพื่อ
เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมท่ีพึง
ประสงค์ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์   

4.2 สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในกลํุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    4.3 เข๎ารํวมเข๎าคํายคุณธรรม 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
ต.ค.2558 - มี.ค.59 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุมและคณะครู 
 
 
 
นายธนกร/นายพงษ์เพชร 
 
 
นายประชุม 

    4.4 กิจกรรมหน๎าเสาธง (ตอนเช๎า) 
   - เข๎าแถว, ร๎องเพลงชาติ, สวดมนต์ไหว๎พระ 
   - ค าปฏิญาณ ,คุณธรรม 10 ประการ 
   - รายงานเขตความรับผิดชอบของสภานักเรียน 
   - กิจกรรมน๎องไหวพ๎ี ่
   - ครูเวรประจ าวันอบรม 

พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
 

นายประชุม 
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   - กิจกรรมพัฒนาสมอง (Brain gym)  
   - กิจกรรมงานประดิษฐ์สร๎างสมาธิ  

 
 

คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

   4.5 กิจกรรมปฏิบัติสมาธิ  โดยนั่งสมาธิกํอน
เข๎าเรียนช่ัวโมงแรกของภาคบําย  ใช๎เวลา
ประมาณ  5-10 นาที แล๎วกลําวค าแผํเมตตา/
สวดขอบคุณข๎าว  
   4.6 กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ วัด/
บ๎าน/โรงเรียน/ชุมชน 

4.7 ประกวดแมํดีเดํน / ลูกกตัญญู / 
ครอบครัวดีศรีต าบล 
5. ติดตาม  ประเมินผล  โครงการ 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
ส.ค.2558-มี.ค.2559 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
 
 
ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
นายประชุม/น.ส.ประไพ/ 
นายจันดี 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม 

5. งบประมาณ 
         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
และจากโครงการเรียนฟรี  15  ปีอยํางมีคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2558-2559  จ านวนเงิน  5,000  บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม 
3. คําอาหาร-อาหารวําง ของ 
นักเรียนในการจัดคํายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

2,500 
 

2,500 

- 
 
- 

- 
 

2,500 
 

2,500 
- 
- 
 

 
 

รวมงบประมาณ 5,000 - 2,500 2,500  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

การเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ ผ๎ูปกครอง 
1. ร๎อยละของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90  
ท่ีมีคุณลักษณะท่ีเป็น ลูกท่ีดีของพํอแมํ ผ๎ูปกครอง 
ระดับดีขึ้นไป (มีการปฏิบัติสม่ าเสมอสัปดาห์ละ 
5-6 วัน) 
การเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
1. ร๎อยละของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90  
ท่ีไมํขาดเรียน มาสายและออกจาการศึกษา

- สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
-การบันทึกความดี 
 
 
- สังเกต 
-สัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม 
4. แบบบันทึกความดี 
 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
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กลางคัน - สอบถาม 
-การบันทึกความดี 

3.แบบสอบถาม 
4. แบบบันทึกความดี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

2. ร๎อยละของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 ไมํ
มีปัญหาด๎านการปกครอง 
 
การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 
1. ร๎อยละของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 
ของผ๎ูเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอ
สังคม 
 

 
 
 
 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
-การบันทึกความดี 
 

 
 
 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม 
4. แบบบันทึกความดี 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1 คณะครู  นักเรียน  รํวมกันกิจกรรมอยํางสร๎างสรรค์ มีพฤติกรรมพึงประสงค์ของหลักสูตร 
7.2 นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู๎สํูวิถีชีวิตพอเพียงเป็นแบบอยํางท่ีดีของสังคม 
7.3 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)           (นางสาวประไพ  สุพร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ                               โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..1..  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน มาตรฐานท่ี     1 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.    มาตรฐานท่ี     1 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        1 

ลักษณะโครงการ        โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ                 นางมณีวรรณ  เจริญชัย   
สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤษภาคม  2558 –  มีนาคม  2559 
งบประมาณ                  5,000  บาท 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
          สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินชีวิต การรักษาสุขภาพ
อนามัยจึงเป็นส่ิงส าคัญ  หากนักเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพยํอมจะสํงผลกระทบตํอการเรียนของ
นักเรียนและมีผลตํอสุขภาพอนามัยและการด ารงชีวิตตํอไปในอนาคต การจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมสุขภาพ
อนามัย  เชํน  การรักษาสุขภาพ  ชํองปาก  การรักษาสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ
อนามัย  การดูแลรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต๎นแกํนักเรียน  และการรับประทานอาหารอยํางเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ  มีคุณคําทางโภชนาการจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  มีการพัฒนาทางด๎าน
รํางกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมและจิตใจ 

ในสภาพปัจจุบัน เด็กนักเรียนและผ๎ูปกครองยังขาดความรู๎เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและ           
การบริโภคอาหารให๎ถูกสุขลักษณะ  พอเพียง  และพอดีกับความต๎องการ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได๎จัดโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ให๎มีสุขภาพรํางกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง  และเป็นไปตาม
พัฒนาการของวัย  รวมท้ังให๎มีความรู๎ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ ครอบครัว  ซึ่งจะสํงผลถึงการมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี มีความพร๎อมในการเรียนตํอไป และสามารถน าเอาความรู๎และประสบการณ์ท่ีได๎รับไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
          ทางโรงเรียนตระหนักถึงนโยบายในการสํงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนภายใต๎องค์ประกอบโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ คือ  นโยบายสํงเสริมสุขภาพของโรงเรียน  การบริหารจัดการในโรงเรียน  
โครงการรํวมระหวํางโรงเรียนและชุมชน  การจัดส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียนท่ีเอื้อตํอสุขภาพ  บริการอนามัย
โรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน  โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  การออกก าลังกาย  กีฬาและนันทนาการ  
การให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  และการสํงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ จึงได๎จัด
ด าเนินการโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีความรู๎ เข๎าใจและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎ 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 169 
 

169 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

      2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพให๎กับนักเรียนอยํางเพียงพอ 
     2.3 นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
      2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น      
3.  เปูาหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ทุกคน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนักสํวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะ  ท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม และให๎เกียรติผ๎ูอื่น 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อนครูและผ๎ูอื่น 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 
3.  ด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพได๎แกํ 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 

นางมณีวรรณ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
นางมณีวรรณ/คณะครูทุกคน 

กิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาพอนามัย 
-  ช่ังน้ าหนักและวัดสํวนสูง  
-  การออกก าลังกาย 

  

-  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ
อนามัยแกํนักเรียน 
-  การดูแลรักษาและให๎บริการนักเรียน 
   ท่ีเจ็บปุวย 
- ตรวจความสะอาดรํางกาย, เครื่อง 
  แตํงกาย,ตรวจผม (เหา), การล๎างมือ 
  กํอน  
– หลังรับประทานอาหาร 
- การดูแลรักษาความสะอาดห๎องเรียน 
ห๎องน้ าห๎องส๎วม 
 
กิจกรรมฟันดี มีสุข 
- ตรวจฟัน 
- แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
  กลางวันด๎วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

ก.พ.- มี.ค.2559 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 

นายจันดี/นายสุระชัย 
ครูปฏิบัติการสอน 
 
ครูปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูปฏิบัติการสอน 
เจ๎าหน๎าท่ีจากโรงพยาบาล 
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  ทุกวัน 
- สาธิตการแปรงฟัน 
 

 
 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค(อย.น๎อย) 
- ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค 
- ตรวจอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน 
- แนะน าการเลือกรับประทานอาหาร 
  ท่ีปลอดภัยจากสารปนเป้ือน 
- การเลือกซื้ออาหารท่ีได๎มาตรฐาน อย.  
 
กิจกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดและส่ิงมอมเมา 
- อบรมความรู๎เกี่ยวกับโทษส่ิงเสพติด 
  และส่ิงมอมเมา  
- เดินรณรงค์ตํอต๎านส่ิงเสพติด 
กิจกรรมปูองกันและควบคุมไข๎เลือดออก 
- เดินรณรงค์ปูองกันไข๎เลือดออก ,ก าจัด 
  แหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย,พํนหมอกควัน 
  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับวิธีปูองกันและ 
  ควบคุมไข๎เลือดออก 
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล๎อม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม 
  ภายในโรงเรียน 
4.  ติดตาม  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

นางมณีวรรณ 
เจ๎าหน๎าท่ีโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
 
 
 
นางมณีวรรณ/คณะครู 
 
 
 
 
นายจันดี/นายธนกร 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางมณีวรรณ 
 

5. งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  5,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุประกอบการด าเนินงาน 
   สํงเสริมสุขภาพได๎แกํ 
   จัดซื้อยา-เวชภัณฑ์,น้ ายาฆําเหา 

5,000 
 
      

- 
 
 

- 
 
 

5,000 
 
 

 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 171 
 

171 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

2. วัสดุใช๎ในการปรับปรุงห๎องน้ า 
    ห๎องส๎วม 

 
 

 
 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแล  
   สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
2. นักเรียนร๎อยละ 90 มีน้ าหนักสํวนสูงและ

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

- สังเกต ปฏิบัติจริง 
 
- รายงาน 

- แบบสังเกต  บันทึกปฏิบัติ 
 
- แบบรายงาน 

3. นักเรียนร๎อยละ 90  มีความมั่นใจ  
   กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม และให๎ 
   เกียรติผ๎ูอื่น 
4 นักเรียนร๎อยละ 90 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอ

เพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน 
 

- ปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม 
  ทดสอบสมรรถภาพ 
  ทางกาย 
- สังเกต  สัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 

 - บันทึกการปฏิบัติจริง 
   ปพ.5 ,รายงานการทดสอบ 
   สมรรถภาพ 
- แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ ปพ.5 

6.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

      6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎ 
      6.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนเพื่อสํงเสริมสุขภาพให๎กับนักเรียนได๎อยํางท่ัวถึง 
      6.3 นักเรียนรู๎จักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการออกก าลังกาย เลํนกีฬา หลีกเล่ียงยาเสพติด 
      6.4 นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
      6.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางมณีวรรณ  เจริญชัย) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ      โครงการมหกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการตํอต๎านสารเสพติด 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข๎อท่ี ..1..  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน มาตรฐานท่ี     1 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.    มาตรฐานท่ี     1 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        1 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายประชุม เรียมแสน, นายจันดี  อินทิจันทร์, 

นายอุดมศักดิ์  มีภูค า, นายสุระชัย  ยางธิสาร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ   5,000  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล   

สารเสพติดทุกชนิดเป็นภัยตํอชีวิตเป็นพิษตํอสังคม  ซึ่งในปัจจุบันสารเสพติดได๎แพรํระบาดในหมูํยุวชน
และเยาวชนจ านวนมาก  กํอเกิดเป็นปัญหาส าคัญตํออนาคตของชาติติดตามมา และจากการประกาศนโยบาย
ตํอส๎ูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล  ซึ่งมีการด าเนินการอยํางจริงจังและตํอเนื่อง ท าให๎ปัญหายาเสพติดใน
สังคมลดลงเป็นอยํางมาก ทางโรงเรียนได๎ตระหนกัถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมปูองกันยาเสพติด  และเพื่อ
สนองนโยบายดังกลําว  และเป็นการปูองกันมิให๎สารเสพติดถูกชักน าเข๎าสํูนักเรียนทางโรงเรียนจึงได๎จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

1.1 นักเรียนมีความรู๎ เข๎าใจและตระหนักถึงพิษภัยและโทษของสารเสพติด 
1.2 นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือกันในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

3.  เปูาหมาย 

3.1 ผลผลิต ( Outputs ) 
3.1.1  นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของสารเสพติด 
          ร๎อยละ 100 
3.1.2  นักเรียนมีทักษะและหลักเล่ียงจากสารเสพติด ร๎อยละ 100 
3.1.3  นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือกันในการปูองกันและแกไ๎ขปัญหา 
          ยาเสพติด ร๎อยละ 100 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
3.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนัก 
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          ถึงโทษภัยของสารเสพติด 
3.2.2  นักเรียนมีทักษะและหลักเล่ียงจากสารเสพติด 
3.2.3  นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือกันในการปูองกันและแกไ๎ขปัญหา 
          ยาเสพติด 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ พ.ค.2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3. ด าเนินกิจกรรม 
-  ให๎ความรู๎หน๎าเสาธง  ในช้ันเรียน และกิจกรรม 
   วันสุดสัปดาห์ 

พ.ค.2558-มี.ค.59 
 

นายประชุม/คณะ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 

-  เชิญวิทยากรให๎ความรู๎  นายประชุม/คณะ 
-  สอดสํองดูแลพฤติกรรมนักเรียน  นายประชุม/คณะ 
-  จัดกิจกรรมรณรงค์และตํอต๎านยาเสพติด    นายประชุม/คณะ 
-  จัดนิทรรศการตํอต๎านยาเสพติด 
-  จัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการตํอต๎าน 
   ยาเสพติด 
- การแขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด/กีฬาพื้นบ๎าน 

26 มิ.ย.2558 
26 มิ.ย.2558 
 
26 มิ.ย.2558 

นายประชุม/คณะ 
นายประชุม/คณะ 
 
นายประชุม/คณะ 

4. ติดตาม  ประเมินผล มี.ค.2559 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
5. สรุป  รายงานผล 
 

มี.ค.2559 นายประชุม/คณะ 

5. งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  5,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําอาหาร-อาหารวําง ส าหรับ
นักเรียนและผ๎ูปกครองท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับ         การ
ตํอต๎านยาเสพติดและการ
แขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด/
กีฬาพื้นบ๎าน 

 

5,000 
 

 

- 
 
 

5,000 
 
 

- 
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รวมงบประมาณ 5,000 - 5,000 -  
 
 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตระหนักถึง
พิษภัยและโทษของสารเสพติด                
ร๎อยละ 100 

2. นักเรียนร๎อยละ 100 ปูองกันตนเองจาก 
ส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

3. นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือ
กันในการปูองกันและแกไ๎ขปัญหา           
ยาเสพติด  ร๎อยละ 100 

-  สังเกต/สอบถาม 
 
 
-  วัดความรู๎ 
 
 
 
-  พิจารณาจากบันทึกการ
ปฏิบัติงานของผ๎ูรับผิดชอบ  

-  แบบสอบถาม 
 
 
-  แบบทดสอบ 
 
 
 
-  แบบบันทึกรายการ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนักถึงโทษภัยของสารเสพติด 
7.2   นักเรียนมีทักษะและหลักเล่ียงจากสารเสพติด 
7.3  นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือกันในการปูองกันและแกไ๎ขปัญหายาเสพติด 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 
 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ   โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี        2 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายประชุม  เรียมแสน/นายอุดมศักด์  มีภูค า  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โดยเน๎นความรู๎  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรมกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมแตํละระดับการศึกษา  โดยเฉพาะปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ได๎ยึดหลัก
นโยบายของรัฐในเรื่องคุณธรรมน าความรู๎เพื่อเป็นการเสริมสร๎างหรือเผยแพรํความรู๎การปฏิบัติงานตามระบอบ
ประชาธิปไตยให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น  วิธีการหนึ่งท่ีจะท าให๎ประสบผลส าเร็จคือ  การให๎นักเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต๎น  มีความรู๎ความเข๎าใจในแนวทางของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ        รู๎
บทบาทหน๎าท่ีของตน  เป็นส่ือกลางในการพัฒนาประชาธิปไตย  โดยเฉพาะในปัจจุบันถ๎าสามารถสร๎างเสริม
และพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง  การพัฒนาจะเป็นไปด๎วยดีท้ังทางรํางกายจิตใจ  สติปัญญา  
ความรู๎  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและอยูํในสังคมโลกรํวมกันอยํางมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎นักเรียนมีการพัฒนาด๎านวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตนตํอครอบครัว 
       ชุมชน  ประเทศชาติได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และปัญญาธรรม  เคารพเทิดทูนสถาบันที่ส าคัญของ

ชาติอันได๎แกํ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตลอดจน  บิดามารดา  ครูอาจารย์และ         ผ๎ู
มีพระคุณ 

2.3 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผ๎ูอื่น  เคารพกฎระเบียบของสังคม ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ฝึกการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี 

2.4 เพื่อเป็นความรู๎พื้นฐานด๎านประชาธิปไตยแกํนักเรียน 
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2.5 เพื่อฝึกให๎มีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี และกล๎าเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี 

 

 

3.  เปูาหมาย 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

3.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีตามวิถีประชาธิปไตย             
ตามหลักสูตรในกลํุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และบูรณาการในทุกกลํุมสาระ         
การเรียนรู๎ ทุกระดับช้ัน 

3.2  ด าเนินการจัดต้ังสภานักเรียนเพื่อปฏิบัติหน๎าท่ีภายในปีการศึกษา 2558 
3.3  รํวมมือกับชุมชนในการรณรงค์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง เพื่อเป็นการเผยแพรํความรู๎

เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน เดินรณรงค์ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. ประชุมช้ีแจงแตํงต้ังคณะท างาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
  2.1 จัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย 
   - เลือกประธาน/กรรมการสภานักเรียน 
   - เลือกหัวหน๎าช้ัน 
   - แบํงการท างานตามกลํุมสี 
  -  ปฏิบัติหน๎าท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน 
ได๎แกํ ฝุายวิชาการ,กิจกรรหน๎าเสาธง, ฝุายปฏิคม,
ฝุายเหรัญญิก, ฝุายเลขานุการ, ฝุาย
ประชาสัมพันธ์ 
  2.2 พัฒนาส่ิงแวดล๎อมและเขตรับผิดชอบ 
     ของแตํละห๎องเรียน 
2.3  สารวัตรนักเรียน 
2.4  ให๎ความรู๎ประชาธิปไตยแกํนักเรียน 
3. ติดตามประเมินผล 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
 
 
 
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 
คณะครูทุกคน 
 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 

4.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
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จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบกิจกรรม
สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1,000 
      

- 
 

- 
 

1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  
6. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  
2. นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎รับการพัฒนาและ

ปลูกฝังคํานิยมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มข้ึน   

3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีคารวะธรรม         
สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรมเพิ่มข้ึน 

4. นักเรียนร๎อยละ 90 นักเรียนรู๎จักเคารพสิทธิ
และความคิดเห็นของผ๎ูอื่น เคารพกฎระเบียบ
ของสังคม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชาติเพิ่มข้ึน   

- สังเกต ปฏิบัติจริง 
สัมภาษณ์ 
- สังเกต ปฏิบัติจริง 
  สัมภาษณ์ 
- สังเกต ปฏิบัติจริง 
  สัมภาษณ์ 
- สังเกต ปฏิบัติจริง 
  สัมภาษณ์ 
 
 

แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 

7. ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1  นักเรียนมีพฤติกรรมและปฏิบัติหน๎าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
7.2  นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตรํวมกับผ๎ูอื่นอยูํในสังคมไทยและสังคมโลกได๎อยํางปกติสุข 
7.3  นักเรียนให๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวมมากขึ้น 
7.4  นักเรียนรู๎จักคิด ท าเป็น และแก๎ปัญหาได๎ด๎วยสติปัญญา รู๎จักรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น 
7.5  นักเรียนกล๎าแสดงออก กล๎าคิด กล๎าท าในส่ิงท่ีเหมาะสมถูกต๎องตามวิถีประชาธิปไตย 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..3..  สพท. ข๎อท่ี ..3..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี  10,11 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี  10,11 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี     7 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ นายกงจักร อุทัยวัฒน/์นางมณีวรรณ เจริญชัย/นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   2,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนานักเรียนให๎นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุํงหวังไว๎  โดยผํานกระบวนการทาง
การศึกษานั้น  นอกจากจะต๎องด าเนินการด๎วยการสํงเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล๎วการปูองกันและการ
ชํวยเหลือแก๎ปัญหาตํางๆ  ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพฒันา  เนื่องจากสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยํางมากท้ังด๎านการส่ือสาร  เทคโนโลยีตําง ๆ  ซึ่งนอกจากจะสํงผลกระทบตํอผ๎ูคนใน
เชิงบวกแล๎วในเชิงลบก็มีปรากฏเชํนกัน  ดังนั้นภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนให๎เป็นไปตามท่ี
มุํงหวังนัน้  ต๎องอาศัยความรํวมมือจากผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝุายทุกคน  โดยเฉพาะบุคลากร  ครูทุกคนในโรงเรียน  
ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการตําง ๆ  เพื่อการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางใกล๎ชิดด๎วยความ
รักและเมตตาท่ีมีตํอศิษย์  และภาคภูมิใจในบทบาทตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให๎เติบโต 
งอกงาม  เป็นบุคคลท่ีมีคุณคําของสังคมตํอไป 
 โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  ดังนั้น  เพื่อให๎มี
กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบมีความชัดเจน  มีการประสานความรํวมมือของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท้ังในและนอก
โรงเรียน  รวมท้ังวธิีการ  กิจกรรมและเครื่องมือตําง ๆ  ท่ีมีคุณภาพในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอันจะสํงผล
ให๎ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จ  โรงเรียนจึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ 

     2.1 โรงเรียนด าเนินการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ 
     2.2 นักเรียนรู๎จักตนเอง มีทักษะชีวิตและสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมีความสุข 
     2.3 ครู ผ๎ูปกครอง  ชุมชน  หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
     2.4 นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ อยํางท่ัวถึงตรงตามสภาพปัญหา 

3. เปูาหมาย 
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       3.1 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง           

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

       3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีเข๎มแข็งและท่ัวถึง  
มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร๎างสรรค์ของผ๎ูเรียน มีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ และ 
มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมท่ีดี   
       3.2.2  โรงเรียน  ผ๎ูปกครอง  หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องหรือชุมชน  มีการท างานรํวมกันโดยผําน
กระบวนการท างานท่ีชัดเจน  พร๎อมด๎วยเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได๎ 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ 
 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการ (ทีมน า /
ประสาน /ท า) 
3. ด าเนินงาน  โดย 
   1)  อบรมบุคลากรทีมประสาน 
   2)  วิเคราะห์สภาพความพร๎อมพื้นฐานของ
โรงเรียนในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
   3)  จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
   4)  จัดท าเอกสาร 
   5)  จัดประชุมครูทุกคนในโรงเรียน  สร๎าง
ความเข๎าใจในการด าเนินงาน    

พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
 

นายกงจักร/นางมณีวรรณ/
นางสุทธีกานต์ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
นายกงจักร/นางมณีวรรณ/
นางสุทธีกานต์ 
 

   6)  รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   7)  คัดกรองนักเรียนและสรุปผล 
   8)  จัดกิจกรรมโฮมรูมและสรุปผล 
   9)  จัดกิจกรรมปูองกันและแก๎ไขปัญหาของ
นักเรียนกลํุมเส่ียง  กลํุมมีปัญหา  พร๎อมสรุป
รายงาน 
   10)  จัดประชุมครูผ๎ูปกครอง  ครูท่ีปรึกษา 
   11)  สํงนักเรียนท่ียากตํอการชํวยเหลือ
(ภายใน)และติดตามผล/สํงตํอภายนอก 
4.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.  สรุปผลและจัดท าเป็นรูปเลํมการด าเนินงาน 

พ.ค.2558-มี.ค.59 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
 
 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายกงจักร/นางมณีวรรณ/
นางสุทธีกานต์ 
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5.  งบประมาณ 
         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  2,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบกิจกรรมการ
พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

2,000 
 

- - 
 

2,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแล 
  ชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีเข๎มแข็งและท่ัวถึง ร๎อยละ 90 

-ตรวจผลงาน  สังเกต   
 สอบถาม 

-บันทึก รายงาน ผลการ  
 ปฏิบัติงาน/สังเกต สอบถาม 

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ 
   ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 
   ความคิดสร๎างสรรค์ ของผ๎ูเรียน ร๎อยละ 90 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ 
   ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัด 
   ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  ร๎อยละ 90 
4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยม 
   ท่ีดีงาม  ร๎อยละ 90 

-สังเกต  สอบถาม  
ทดสอบ ตรวจผลงาน / 
สอบถาม 
-สังเกต / สอบถาม 
 
-ทดสอบ  ตรวจผลงาน  
 บันทึกสถิติ 

-แบบสังเกต / สอบถาม 
 ข๎อมูลนักเรียน 
-รายบุคคล 
 สังเกต สอบถาม  
-รายงาน  
 การดูแลชํวยเหลือ 
 นักเรียน 
-แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
      7.1 โรงเรียนด าเนินการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   7.2 นักเรียนรู๎จักตนเอง  มีทักษะชีวิตท่ีดี  และเรียนรู๎อยํางมีความสุข    
      7.3 นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ ท่ัวถึงตามสภาพปัญหา 
   7.4 ครูรู๎ข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   7.5 ครู ผ๎ูปกครอง ชุมชน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  มีสํวนรํวมดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์)           (นางมณีวรรณ เจริญชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ)           (นายประชุม  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ต าแหนํง ครู ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
         หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการกิจกรรมสหกรณ์และโรงเรียนธนาคาร 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี  2 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี  2 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี     2 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางทิพา  ชาชัย/นางมณีวรรณ  เจริญชัย/ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล   

 กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมท่ีมุํงให๎นักเรียนได๎ฝึกหัดเกี่ยวกับประสบการณ์พื้นฐานใน การรวมกลํุม  
ซึ่งฝึกให๎นักเรียนรู๎จักแสดงออกมีความคิดสร๎างสรรค์ รํวมกันท า รํวมกันแก๎ปัญหาการฝึกปฏิบัติของนักเรียน  
เชํน  งานการบัญชี  งานการซื้อ-ขาย  การประชุมวางแผน  การออมทรัพย์  การผลิต  และการปันผลรายได๎  
นับเป็นประสบการณ์ตรงท่ีสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  จากความส าคัญดังกลําวทางโรงเรียนจึงได๎
จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อปลูกฝัง  และปูพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันมีรากฐานท่ีมั่นคง และสามารถ
เติบโตเป็นผ๎ูใหญํท่ีค๎ุนเคยกับระบอบประชาธิปไตยได๎อยํางเหมาะสม  จากการที่เด็กได๎ฝึกจากการปฏิบัติจริง  
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียนอยํางเป็นระบบ  มีสินค๎าให๎นักเรียนได๎ฝึกขาย มี
คณะกรรมการ  ผ๎ูขาย  มีการบันทึกรายรับ รายจําย ไว๎เป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบได๎  กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน จึงเป็นกิจกรรมท่ีมุํงฝึกฝน  และปลูกฝังรากฐานประชาธิปไตย นิสัยรักการท างานเป็นหมูํคณะ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต รู๎จักประหยดและอดออมให๎นักเรียนต้ังแตํเยาว์วัยในการเป็นแบบอยํางท่ีดี 

 และจากกระแสพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลท่ี 9 พระราชทานแกํบุคคลท่ีเข๎าเฝูา 
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 วํา "ขอให๎ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให๎เมืองไทย พออยูํพอกิน มีความสงบ 
และท างานต้ังจิตอธิษฐาน ต้ังปณิธาน ในทางนี้ ท่ีจะให๎เมืองไทย อยูํแบบพออยูํพอกิน ไมํใชํวําจะรุํงเรืองอยํางยอด 
แตํวํามีความพออยูํพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ๎าเรารักษา ความพออยูํพอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ถ๎าเรารักษาความพออยูํพอกินนีไ้ด๎ เราก็จะยอดยิ่งยวดได๎" ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ท่ีให๎ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยูํ
อยํางพอเพียง รู๎จักการประหยัด อดออม ไมํสุรุํย สุรําย ไมํฟุุมเฟือย ซึ่งสอดคล๎องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ในเรื่องของการประหยดัและอดออม ประกอบกับทางโรงเรียนได๎รับการสนับสนุน
ความรู๎เรื่องระบบการจัดการธนาคาร ระบบบัญชี และสมุดออมทรัพย์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(สาขาอ าเภอโคกศรีสุพรรณ) โดยการประสานจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนบ๎าน
ห๎วยยางจึงได๎จัดท าโครงการโรงเรียนธนาคารบ๎านห๎วยยางขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 นักเรียนมีความรู๎เรื่องระบบสหกรณ์ 
2.2 นักเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎และมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
2.3 นักเรียนสามารถเข๎าใจหลักการ  และการด าเนินงานโดยนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ด๎วยตนเอง 
2.4 นักเรียนสามารถซื้อสินค๎าท่ีจ าเป็น  มีคุณภาพในราคาถูก และได๎รับผลตอบแทนปันผลตามหุ๎นและ 
     เฉล่ียคืนตามท่ีซื้อสินค๎า  
2.5  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีการออมทรัพย์ อยํางสม่ าเสมอ  
2.6  เพื่อฝึกฝนให๎นักเรียนรู๎หลักการบริหาร และการบริการท่ีถูกต๎อง 
2.7  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จักการท างาน รํวมกับผ๎ูอื่น 
2.8  เพื่อเสริมสร๎างลักษณะนิสัย ด๎านความรับผิดชอบให๎กับนักเรียน 
2.9  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลา ในการท ากิจกรรม ท่ีกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3.  เปูาหมาย 

      เชิงปริมาณ 

        นักเรียนอนุบาลปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 คน ทุกคน 

       เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและ มีความประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์ส่ิงของสํวนตน และสํวนรวม
อยํางค๎ุมคําและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุม แตํงต้ังคณะกรรมการ 
2. รับสมัครสมาชิกใหมํ/ระดมหุ๎น 

16 พ.ค. 2558 
17 พ.ค. – 31 พ.ค.58 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางทิพา/นางมณีวรรณ 

3. คัดเลือกกรรมการด าเนินการประชุมช้ีแจง 
   หลักการปฏิบัติงานสหกรณ์/โรงเรียนธนาคาร 

17 พ.ค. 2557 นางทิพา/นางมณีวรรณ 

4. ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ตามแผนงาน โครงการ 
     - ระดมทุนสหกรณ์จากนักเรียน  ครู 
     - กิจกรรมสหกรณ์ร๎านค๎า 
     - กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
4. ติดตาม  ประเมินผล 
5. สรุป  แจกปันผลเฉล่ียคืนนักเรียน สหกรณ์ 
   และสรุปยอดเงินฝาก/ดอกเบ้ีย 
6. สรุปรายงานผล กิจกรรมสหกรณ์/โรงเรียน 

พ.ค.2558 –มี.ค.2559 
 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 
มี.ค.2559 

นางทิพา/นางมณีวรรณ 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน/ธกส. 
นางทิพา/นางมณีวรรณ/
ธนาคาร ธกส. 
นางทิพา/นางมณีวรรณ 
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    ธนาคาร 
 
 
5.   งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบกิจกรรมเชํน 
แบบเอกสารตําง ๆ เกี่ยวกับ
สหกรณ์ร๎านค๎า/โรงเรียนธนาคาร 
 

1,000 
 

- - 
 

1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความประหยัด รู๎จัก

ใช๎ทรัพย์ส่ิงของสํวนตนและสํวนรวมอยําง
ค๎ุมคํา 

3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการท างาน
ให๎ส าเร็จ 

บันทึกการปฏิบัติงาน 
บันทึกการใช๎จําย 
 
สังเกต 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกรายรับ รายจําย 
 
แบบสังเกต 

4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  

5. นักเรียนร๎อยละ 90 ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎   
6. นักเรียนร๎อยละ 90 ท างานอยํางมีความสุข 

พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
7. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎สึกท่ีดีตํอ

อาชีพสุจริต 

สังเกต 
 
สังเกต 
สอบถาม 
 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1 นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
7.2 นักเรียนได๎รับผลตอบแทนเฉล่ียตามหุ๎น และตามสํวนท่ีซื้อสินค๎า/รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 
7.3 นักเรียนเข๎าใจการด าเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์/โรงเรียนธนาคาร  มีนิสัยรักการท างานเป็นหมูํคณะ 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 184 
 

184 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

7.4 นักเรียนรู๎จักการประหยัดและอดออม/หารายได๎พเิศษ 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
          (นางทิพา  ชาชัย)          (นางมณีวรรณ  เจริญชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 185 
 

185 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

 
 
 
 

แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการแนะแนวการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..3..  สพท. ข๎อท่ี ..3..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี   7 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี    7 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี       6 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล   

 เป็นหน๎าท่ีของโรงเรียนท่ีจะพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุํงหมายของ
หลักสูตร  นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงหนึ่งท่ีจะท าให๎นักเรียนประสบความส าเร็จในชีวิตและ
การเรียน  คือ  การบริการแนะแนวในโรงเรียน 

 การบริการแนะแนว  หมายถึง  การท่ีครูจัดกิจกรรมเพื่อแนะน า  ชํวยเหลือนักเรียนให๎เข๎าใจตนเอง
และสภาพแวดล๎อม  ซึ่งจะชํวยให๎สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎อยํางมีความสุขตลอดจนแก๎ไขข๎อข๎องใจได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม  โดยมีครูประจ าช้ันแนะแนวให๎แกํนักเรียนในช้ันของตนเอง  และครูผ๎ูรับผิดชอบงาน
แนะแนวของโรงเรียนชํวยท าหน๎าท่ีแนะแนวทั้งกิจกรรมแนะแนวที่จัดตามความถนัด  ความสนใจ  หรือความ
พร๎อมของตนเอง  กิจกรรมแนะแนวที่จัดเพื่อแก๎ปัญหาด๎าน การเรียน  การคบเพื่อน  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหา
ครอบครัว  และปัญหาการเปล่ียนแปลงของรํางกาย  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตํอและเพื่อการประกอบอาชีพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนให๎มีคุณภาพท้ังด๎านคุณลักษณะนิสัยและด๎านความรู๎ 
เป็นคนเกํงและคนดีได๎ 
 2.2  เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักวิธีการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 2.3  เพื่อให๎นักเรียนได๎น าความรู๎ท่ีได๎จากการแนะแนวไปพัฒนาตนเองและสังคมได๎ 

2.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต  (Outputs) 
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3.1.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ได๎รับบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง 

3.1.2  บุคลากรน ากิจกรรมแนะแนวไปใช๎ให๎เกิดผลดีเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

 3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  
  3.2.1  กิจกรรมแนะแนวชํวยแก๎ปัญหาของนกัเรยีนได๎เป็นอยํางดี  และสํงผลให๎คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนดีขึ้นในทุกกลํุมประสบการณ์และทุกช้ันเรียน 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. เสนอโครงการ พ.ค.2558 นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3. ด าเนินงาน พ.ค.2558-มี.ค.59 นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
   - เก็บรวบรวมข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล   
   - จัดวางตัวบุคคล   
   - ให๎ค าปรึกษา /แนะแนวอาชีพ/ 
     แนะแนวการศึกษาตํอ/ 

  

   - ให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ 
   - ทุนการศึกษา 

  

   - ติดตามผลประเมินผล   
5. ติดตาม  ประเมินผล มี.ค.2559 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
6. สรุป  รายงานผล มี.ค.2559 นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 

5.  งบประมาณ 

 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบกิจกรรมเชํน 
แบบเอกสารตําง ๆ เกี่ยวกับการ
แนะแนว 

1,000 
 

- - 
 

1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
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1. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับบริการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

2. บุคลากรน ากิจกรรมแนะแนวไปใช๎จนเกิด 
ผลดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 

-  พิจารณาจากหลักฐานและ
การปฏิบัติจริง 
-  สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากผลท่ีปรากฏ 

-  แบบบันทึกรายการ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกรายการ 
-  แบบประเมินผล 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1 นักเรียนในโรงเรียนให๎มีคุณภาพทั้งด๎านคุณลักษณะนิสัยและด๎านความรู๎เป็นคนเกํงและคนดีได๎ 
 7.2  นักเรียนได๎รู๎จักวิธีการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 7.3  นักเรียนได๎น าความรู๎ท่ีได๎จากการแนะแนวไปพัฒนาตนเองและสังคมได๎ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการสํงเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนาร ี
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
  สพฐ.ข๎อท่ี ..1,2...  สพท. ข๎อท่ี .1,2..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …7,10,13,15…ระดับ

ขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …7,10,13,15 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      .. 7,8,11,12…. 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายอุดมศักดิ์  มีภูค า, นายธนกร  ธนะค าดี, นายประชุม  เรียมแสน  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   20,000 บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล   

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  เป็นกิจกรรมท่ีมุํงเน๎นให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีระเบียบวินัย  ประหยัด ซื่อสัตย์  
สุจริต  อดทน  เสียสละ  ชํวยเหลือตนเองและผ๎ูอื่นได๎  เป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี  ฝึกและสอนให๎นักเรียนมี
สุขภาพกายใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  เข๎มแข็ง  อดทน  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  
และรู๎จักบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมสํวนรวม  ตลอดจนสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ ท าให๎
หํางไกลจากยาเสพติด 
 จากความส าคัญดังกลําว  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  จึงได๎จัดท าโครงการเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารีขึ้นเพื่อ
เสริมสร๎างคุณลักษณะตําง ๆ ดังกลําวให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนของโรงเรียน  โดยลูกเสือส ารองจะเดินทางไกล
ระยะทาง  3-5  กิโลเมตร  สํวนลูกเสือและเนตรนารีสามัญและสามัญรุํนใหญํจะเดินทางไกลและ      อยูํคําย
พักแรม 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสนับสนุนให๎ครูได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ครบตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2.2  เพื่อให๎นักเรียนรักการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสํวนรวมและท างานรํวมกับหมูํคณะได๎ 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต  (Outputs) 
  3.1.1  นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการอยูํรํวมกนั  ได๎รู๎กฎ  ระเบียบ  ความอดทน   
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           การท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ  
นักเรียนได้ฝึก  การสังเกต  จดจ า  และรู้แนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ 
           สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  
   3.2.1  นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผ๎ูน า และผ๎ูตามท่ีดี  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
  3.2.2  นักเรียนมีความรู๎และทักษะทางลูกเสือ 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 

นายอุดมศักดิ์/นายธนกร
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 

3. ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ พ.ค. 2558-มี.ค.59  
   - นักเรียนช้ัน ป. 1–3 (ลูกเสือส ารอง) 
   - นักเรียนช้ัน ป.4-6  (ลูกเสือสามัญ)    
   - นักเรียนช้ันม. 1-3  (ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ) 
4. จัดพิธีถวายราชสดุดี 
5. จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
    - ลูกเสือส ารองเดินทางไกล 
   - ลูกเสือสามัญเดินทางไกลอยูํคํายพักแรมศูนย์ฯ 
    - ลูกเสือสามัญรุํนใหญํรํวมกิจกรรมเข๎าคํายพักแรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 
7. สรุปและรายงานผล 

 

 

ก.ค.2558 
พ.ย.2558 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

นายวิษณุ/นายสุระชัย 
นายประชุม  คณะครู 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร 
/ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร/
นายประชุม 

5.  งบประมาณ 

  งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน   5,000  บาท   และจากโครงการเรียนฟรี  15  ปีอยํางมีคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2558-2559  
จ านวนเงิน  15,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําจัดเหมาบริการ เชํน คําเหมา
จ๎างรับจ๎าง  ท่ีพักนอน คํา
วิทยากรฝึกอบรม ของลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญและสามัญรุํน
ใหญํในการอยูํคํายพักแรม 

2. คําอาหาร-อาหารวําง ของลูกเสือ-

5,000 
 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 
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เนตรนารีในการจัดกิจกรรมเดิน
ทางไกล และกิจกรรมอยูํคํายพัก
แรมของลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

  

รวมงบประมาณ 20,000 - 20,000 -  
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ        

การอยูํรํวมกัน ได๎รู๎กฎ ระเบียบ ความอดทน  
การท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ  

 
2. นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎ฝึก การสังเกต  จดจ า  

และรู๎แนวทางในการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าและ
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีคุณลักษณะเป็นผ๎ูน า 

และผ๎ูตามท่ีดี  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 
4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎และทักษะ      

ทางลูกเสือ 
 

-   ตรวจวัดความรู๎ 
-   สังเกตพฤติกรรม 
 
 
-  สังเกตจากการเข๎ารํวม 
   กิจกรรม 
 
 
-  สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
 
-  สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-  สังเกต 
 

-   แบบทดสอบ 
-   แบบสังเกต 
 
 
-  แบบบันทึกรายการ 
 
 
 
-  แบบสัมภาษณ์ 
 
 
-  แบบสอบถาม/ 
   แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสังเกต 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  นักเรียนในโรงเรียนให๎มีคุณภาพทั้งด๎านคุณลักษณะนิสัยและด๎านความรู๎เป็นคนเกํงและคนดีได๎ 
 7.2  นักเรียนได๎รู๎จักวิธีการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 7.3  นักเรียนได๎น าความรู๎ท่ีได๎จากการแนะแนวไปพัฒนาตนเองและสังคมได๎ 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)            (นายธนกร  ธนะค าดี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ...................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)         (นายประชุม  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
       หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ   โครงการแขํงขันกีฬา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1..  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี     1 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี     1 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี        1 

ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายจันดี  อินทิจันทร์/นายอุดมศักดิ์  มีภูค า/นายสุระชัย  ยางธิสาร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   25,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามความมุํงหมายของการจัดการศึกษาของชาติได๎บัญญัติไว๎วํา  ให๎จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู๎และคุณธรรม  มีจริยธรรมละวัฒนธรรมแหํงความ
เป็นคนไทยในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  การจะบรรลุผลตามความมุํงหมาย
ดังกลําว  นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางวิชาการ  และทักษะด๎านอื่นๆ แล๎ว  การจัดกิจกรรมทางกีฬา  
กรีฑา  การละเลํนและกิจกรรมนันทนาการ  เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีจะชํวยพัฒนา  ปลูกฝังและเสริมสร๎างให๎
นักเรียนมีและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได๎  และยังเป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาและการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายท่ีโรงเรียนจะต๎องก าหนดและจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎เข๎าแขํงขันและเข๎ารํวมรายการแขํงขันกีฬาทุกรายการทุกระดับตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณ  ความสามารถทางการกีฬาและขนาดของโรงเรียน  ใช๎กิจกรรมกีฬา
พัฒนาและปลูกฝังให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

2.1 มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตท่ีดี  ร๎อยละ 90 
2.2 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  รักการออกก าลังกาย/เคล่ือนไหว  ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
      ไมํพึ่งพาส่ิงเสพติด  ร๎อยละ 90 
2.3 มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามกฎกติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจรู๎แพ๎  รู๎ชนะ  รู๎อภัย 
      ร๎อยละ 85 
2.4 มีความสามรถวางแผนในการท างานเป็นทีม  ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  ร๎อยละ 90 
2.5 ให๎เกียรติผ๎ูอื่นเป็น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ร๎อยละ 90 
2.6 มีผลงาน/รางวัล  และแสดงออกชื่นชมในความส าเร็จและให๎ก าลังใจเป็น  ร๎อยละ 90 
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3.  เปูาหมาย 

 นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬาพื้นบ๎าน  กีฬาสากล  
ท้ังในฐานะผ๎ูเข๎าแขํงขัน  และผ๎ูรํวมจัดการแขํงขัน  เชํน  เป็นกองเชียร์  เป็นผ๎ูเดินขบวนพาเหรด  เป็นผ๎ูแสดง
ประกอบพิธีเปิด-ปิดการแขํงขัน   
4.  วิธีด าเนินการ  กิจกรรมและระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. จัดท าโครงการและขออนุญาตด าเนินการ 
 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการฝุายตํางๆ 
3. ประชุมช้ีแจง  และเตรียมความพร๎อม 
4. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ทางการกีฬาเพื่อใช๎ประกอบ

จัดการเรียนการสอน 
6. จัดการฝึกซ๎อม 
7.  จัดการแขํงขันกีฬาภายใน 
8. เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา/กรีฑาระดับศูนย์เครือขําย 
9. เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา/กรีฑาระดับขยายโอกาส

ทางการศึกษา 
9. ประเมินผลและรายงานผลการแขํงขันแตํละครั้ง 
10. สรุปรายงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

พ.ค. 2558  
(ชํวงแขํงขันแตํละครั้ง) 
พ.ค.2558  
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
 
พ.ค.2558-มี.ค59 
ต.ค. 2558 
ธ.ค.58-ม.ค.2559 
 
ธ.ค.58-ม.ค.2559 
 
ธ.ค.58-ม.ค.2559. 
มี.ค.2559 

นายจันดี/อุดมศักดิ์/สุระชัย 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ฝุายพัสดุ 
 
ครูที่ได๎รับมอบหมาย 
นายจันดี/อุดมศักดิ์/สุระชัย 
“..............................” 
“..............................” 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายจันดี/อุดมศักดิ์/สุระชัย 

5.  งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  25,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบการจัดการเรียน
การสอน  การฝึกซ๎อมและ       
การจัดการแขํงขัน  ทุกรายการ
แขํงขัน  

2.คําจัดจ๎างเหมาบริการ  เชํน
เครื่องขยายเสียง/เวที/ปูาย/ ชุด
การแสดง/รถยนต์โดยสาร/ท่ีพัก
นอน/เต็นท์/โต๏ะ/เก๎าอี้  ในการ
จัดการแขํงขันและเข๎ารํวมการ
แขํงขันทุกระดับ 

3.คําอาหารเช๎า  กลางวันและเย็น  

3,000 
 
 
 

10,000 
- 

 
 
 
 

12,000 

  
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

12,000 

3,000 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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ของนักกีฬา/กองเชียร์ คณะเข๎า
คํายฝึกซ๎อมและเข๎ารํวมการ
แขํงขันทุกรายการ 

 
 

- 

รวมงบประมาณ 25,000    22,000   3,000  
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนร๎อยละ 90  สุขภาพรํางกาย

แข็งแรง  มีสุขภาพจิตท่ีดี   
2. นักเรียน ร๎อยละ 90 มีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพ  รักการออกก าลังกาย/
เคล่ือนไหว  ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ไมํพึง่พาส่ิงเสพติด   

3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  ปฏิบัติตามกฎกติกาการ
แขํงขัน  มีน้ าใจรู๎แพ๎ รู๎ชนะ  รู๎อภัย   

4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสามรถ
วางแผนในการท างานเป็นทีม  ท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎   

5. นักเรียน ร๎อยละ 90 ให๎เกียรติ ผ๎ูอื่นมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

1.ตรวจนับจ านวน 
2.สังเกต/ตรวจวัด 
 

1.บัญชีรายช่ือนักกีฬา 
2.บัญชีลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม 
3.แบบบันทึกการสังเกต 
4.แบบตรวจวัดสรรถภาพ 
 

6. โรงเรียนมีผลงาน/รางวัล  และ
แสดงออกชื่นชมในความส าเร็จและให๎
ก าลังใจเป็น  ร๎อยละ 90 

3.ตรวจนับจ านวน 5.รายการท่ีชนะการแขํงขัน 
6.รายงานโครงการ/กิจกรรม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนมีความสมบูรณ์รอบด๎านท้ังทางรํางกายและจิตใจ รักการออกก าลังกายมีวินัย มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา มีพัฒนาการทางกาย/ทางการเรียนดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมเฉล่ียของโรงเรียนสูงขึ้น 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายสุระชัย  ยางธิสาร)            (นายประชุม  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง    ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
    หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
      
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการเย่ียมบ๎านนักเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..3..  สพท. ข๎อท่ี ..3..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี  10,11 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี  10,11 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี     7 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ นางทิพา  ชาชัย 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   2,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุํงหวัง โดยผํานกระบวนการทางการศึกษานัน้ นอกจาก
จะด าเนินการด๎วยการสํงเสริม สนับสนุนนักเรียนแล๎ว การปูองกันและการชํวยเหลือแก๎ปัญหาตํางๆท่ีเกิดกับ
นักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญเนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังด๎านการส่ือสาร 
เทคโนโลยีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแขํงขันทุกรูปแบบ 
ล๎วนกํอให๎เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวไมํเหมาะสมท่ีเป็นผลเสียตํอสุขภาพจิต และ
สุขภาพกายของทุกคนท่ีเกี่ยวข๎อง รวมท้ังกํอให๎เกิดสภาวะวิกฤตทางสังคม  

ด๎วยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ให๎มีความสมบูรณ์พร๎อมใน
ลักษณะองค์รวม  ท้ังด๎านรํางกาย  สติปัญญา  ความรู๎  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนให๎มี
ทักษะในการด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข มีคุณคํา  และจากสภาพปัญหาของโรงเรียนท่ีนักเรียนสํวนใหญมํีฐานะ
ครอบครัวยากจน  พํอแมํไมํได๎อยูํเป็นผ๎ูดูแล  พํอแมํแยกทาง  ผ๎ูปกครองไปท างานออกจากบ๎านแตํเช๎า  กลับค่ า 
ท าให๎ผ๎ูปกครองไมํมีเวลาดูแลอบรมส่ังสอนนักเรียนอยํางเต็มท่ี  โรงเรียนบ๎านห๎วยยางตระหนักในสภาพปัญหา
ดังกลําว  จึงได๎จัดท าโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนขึ้น  โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายท่ีมีสํวน
เกี่ยวข๎อง  ต้ังแตํผ๎ูบริหารสถานศึกษา  คณะครูในโรงเรียน  นักเรียน  เครือขํายผ๎ูปกครอง  ผ๎ูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รํวมคิดรํวมท า  โดยศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากหลักและระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน แนวทางการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เป็น
ต๎น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักตนเองและพึ่งตนเองได๎ 
2.2  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยท่ีดี 
2.3  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะชีวิตสามารถหลีกเล่ียง ปูองกันภัยอันตรายและพฤติกรรมท่ีไมํพงึประสงค์ 
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2.4  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
2.5  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 

3. เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 
     - นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  234  คน 

3.2 ด๎านคุณภาพ 

      ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได๎ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยูํในสังคมได๎ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. เขียนโครงการ น าเสนอขออนุมัติ 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าปฏิทินเพื่อวางแผนงาน 
4. จัดเตรียมเอกสารการเก็บข๎อมูล/เครื่องมือการ
ประเมิน 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการให๎ทุกระดับช้ันทราบ /ส ารวจ
ข๎อมูลนักเรียน 
6.  เก็บรวบรวมข๎อมูล / แผนท่ีบ๎านนักเรียน 
7.  ด าเนินการเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
 
8. ติดตาม-ประเมินผล 
9. สรุปรายงานผลโครงการ 
 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-       
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

นางทิพา  ชาชัย 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางทิพา  ชาชัย/คระครู 
นางทิพา  ชาชัย 
 
นางทิพา  ชาชัย 
 
นางทิพา  ชาชัย 
นางทิพา  ชาชัย/คณะครู 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/คณะครู 

5.  งบประมาณ 

         งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการเย่ียมบ๎าน  จ านวน  2,000 บาท ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ จ าแนกตามรายจําย หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.  เป็นคําวัสดุประกอบกิจกรรม        
การเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
  

2,000 - - 2,000  
 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000  
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแล 
  ชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีเข๎มแข็งและท่ัวถึง ร๎อยละ 90 

-ตรวจผลงาน  สังเกต   
 สอบถาม 

-บันทึก รายงาน ผลการ  
 ปฏิบัติงาน/สังเกต สอบถาม 

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ 
   ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 
   ความคิดสร๎างสรรค์ ของผ๎ูเรียน ร๎อยละ 90 
 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ 
   ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัด 
   ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  ร๎อยละ 90 
4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยม 
   ท่ีดีงาม  ร๎อยละ 90 

-สังเกต  สอบถาม  
ทดสอบ ตรวจผลงาน / 
สอบถาม 
 
-สังเกต / สอบถาม 
 
 
-ทดสอบ  ตรวจผลงาน  
 บันทึกสถิติ 

-แบบสังเกต / สอบถาม 
 ข๎อมูลนักเรียน 
-รายบุคคล 
 สังเกต สอบถาม  
-รายงาน  
 การดูแลชํวยเหลือ 
 นักเรียน 
-แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางได๎รับการสํงเสริม  พัฒนา  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาเพื่อให๎นักเรยีน

ได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิค๎ุมกันทางจิตใจท่ีเข๎มแข็งคุณภาพชีวิต ท่ีดี  มี
ทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ๎นจากวิกฤติท้ังปวง 

7.2  ได๎รับทราบความคาดหวังของผ๎ูปกครองตํอโรงเรียน 
7.3  เพื่อให๎การชํวยเหลือนักเรียนตามความจ าเป็น 

 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางทิพา  ชาชัย) 

ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 
ช่ือโครงการ   โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
สนองกลยุทธ์          สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2,10,14,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2,10,14,15 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2,7,9-12 
ผ๎ูรับผิดชอบ         นายประชุม  เรียมแสน /คณะครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   5,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยางได๎จัดต้ังกลํุมยุวเกษตรกร ซึ่งมีกิจกรรมด๎านการเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 
ด๎านการแปรูปอาหารโดยการสนับสนุนกิจกรรมจากส านักงานเกษตรอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
โดยระยะเริ่มแรกมีสมาชิกเข๎ารํวมโครงการจ านวน 60 คน จาก 6 กิจกรรม ได๎แกํ กลํุมปลูกผักสวนครัว กลํุม
ปลูกเพาะเห็ดนางฟูา กลํุมปลูกยูคา กลํุมเล้ียงปลา กลํุมเล้ียงหมูํปุา และกลํุมปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นตัวแทน
จากกลํุมผ๎ูสนใจ  ในกิจกรรมการเกษตร และมีงานโครงการเกษตรแลกเปล่ียนเพื่ออาหารกลางวัน (Barter 
Between Brother) ใช๎ช่ือยํอวํา “BBB” ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) และ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย หรือ UBS สนับสนุนเงินทุนใน การด าเนินงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงในการท างานเกษตร สนอง
นโยบายโครงการเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ฯ นักเรียนมีผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
เป็นการปลูกฝังด๎านคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักเรียน และนักเรียนยงัได๎ผลผลิตไปรับประทานอาหารที่บ๎าน
เป็นการลดรายจํายของครอบครัว เหลือจ าหนํายเป็นรายได๎  โดยมีเกษตรต าบล ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกศรี
สุพรรณ ได๎เข๎ามาอบรมขยายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการกลํุมยุวเกษตรกรในโรงเรียนของพืน้ท่ีอ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ จึงสํงผลให๎เกิดการขยายตัวของกลํุมสมาชิกและมีการกลํุมเกษตรกรอยํางหลากหลายข้ึนเป็น
ล าดับ  

ปัจจุบันกลํุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีจ านวนประมาณ 196 คน มีการสํงเสริมให๎กับ
สมาชิกท ากิจกรรมโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ มีการด าเนินงานอยํางเป็น
ระบบ ครบวงจรรํวมกับระบบโรงเรียนธนาคารบ๎านห๎วยยาง ใน 4 ประเภทกลํุมอาชีพได๎แกํ กลํุมกิจกรรมการ
ปลูกพืช กลํุมกิจกรรมการเล้ียงสัตว์ กลํุมกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ  กลํุมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล๎อม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  จึงได๎จัดต้ังกลํุมยุวเกษตรกรขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเสริมสร๎างทัศนคติของสมาชิกยุวเกษตรกรให๎ภูมิใจในคุณคําของการเกษตรและยอมรับ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศ มีความส าคัญตํอการด ารงชีพและเศรษฐกิจของประเทศ  
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    2.2  เพื่อให๎สมาชิกยุวเกษตรกรได๎เรียนรู๎และฝึกทักษะให๎มีประสบการณ์จริงในการปลูกพืช           
เล้ียงสัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมท่ีถูกต๎องเหมาะสมสอดคล๎องกับครอบครัวและ
ท๎องถิ่นทั้งงานรวมหรอืงานกลํุมยํอย และ งานสํวนบุคคลของสมาชิกทุกคน 

     2.3  เพื่อฝึกให๎สมาชิกยุวเกษตรกรรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ 
สํงเสริม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยข๎อบังคับและวิธีการด าเนินงานยุวเกษตรกรเป็น  
แนวทางฝึกหัด 

2.4  เพื่อสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 

3. เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 
     - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 196 คน ซึ่งเป็นสมาชิก           

ยุวเกษตรในโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

3.2 ด๎านคุณภาพ 

      สมาชิกยุวเกษตรกรเห็นคุณคําและความส าคัญของการเกษตร มีความรู๎และได๎ฝึกทักษะให๎มี
ประสบการณ์จริงในการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมท่ีถูกต๎องเหมาะสม
สอดคล๎องกับครอบครัวและท๎องถิ่น รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ สํงเสริม การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยข๎อบังคับและวิธีการด าเนินงานยุวเกษตรกรเป็น  แนวทางฝึกหัด 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. ส ารวจโครงการ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แตํงต้ังครูผ๎ูรับผิดชอบ 
3. ด าเนินงานกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
      - จัดท าแปลงปลูกผักตํางๆ  
      - จัดแบํงพื้นท่ีเกษตร วางแผนในการปลูกผักชะอม / 
แก๎วมังกร / ไผํเล้ียง / กล๎วยน้ าว๎า / ผักหวานปุา ให๎เป็น
สัดสํวน 
      - จัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ / น้ าหมักชีวภาพ โดยสร๎าง
โรงปุ๋ยหมัก 
      - จัดเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟูา / เล้ียงหมูปุา /
เล้ียงเป็ด 
      - จัดซื้อพันธุ์ปลา และอาหารปลากินพืช 
4. จัดท าแผนงานพื้นฐานอาชีพเกษตร ปี 58-59 
5. ด าเนินงานตามแผนงาน 
 
6. ติดตาม-ประเมินผล 

พ.ค.2557 
พ.ค.2557 
พ.ค.2557 
 
พ.ค.2558-       
มี.ค.2559 
 
พ.ค.2558-       
มี.ค.2559 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-       
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

นายประชุม/คณะครู 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/คระครูที่
รับผิดชอบกิจกรรม/ 
กลํุมยุวเกษตรกร 
 
 
กลํุมยุวเกษตรกร 
 
กลํุมยุวเกษตรกร 
 
กลํุมยุวเกษตรกร 
นายประชุม 
นายประชุม/คณะครู 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
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7 . สรุปรายงานผลโครงการ 
 

มี.ค.2559 นายประชุม/คณะครู 

5.  งบประมาณ 

         งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน จ านวน  5,000 บาท ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
ท่ีใช๎ 

จ าแนกตามรายจําย หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. เป็นคําวัสดุประกอบกิจกรรมปลูกพืช 
เล้ียงสัตว์ กิจกรรมการแปรรูป เชํน เมล็ด
พันธุ์ ,ต๎นกล๎า , พันธุ์ปลา, วัสดุในการท า
น้ ายาล๎างจาน , เศษผ๎า , ปุ๋ย รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าโรงเรือนตําง ๆ  
 

5,000 - - 5,000  
 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  

6.  ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
1. นักเรียนร๎อยละ 85 มีภูมิใจในคุณคําของ
การเกษตรและยอมรับอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
ท่ีมีเกียรติยศ และมีความส าคัญตํอ 
การด ารงชีพและเศรษฐกิจของประเทศ  
2. นักเรียนร๎อยละ 85 มีความรู๎และทักษะในการ
ปลูกพืชเล้ียงสัตว์ การเข๎ารํวมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม 
3. นักเรียนร๎อยละ 85 รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ สํงเสริม 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัย
ข๎อบังคับและวิธีการด าเนินงานยุวเกษตรกรเป็น  
แนวทางฝึกหัด 
4. นักเรียนร๎อยละ 85 มีการด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู๎ 
ไปประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
 
 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 196 คน เห็นคุณคํา             
และความส าคัญของการเกษตร มีความรู๎และได๎ฝึกทักษะให๎มีประสบการณ์จริงในการปลูกพืช เล้ียงสัตว์         
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมท่ีถูกต๎องเหมาะสมสอดคล๎องกับครอบครัวและท๎องถิ่น 
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ สํงเสริม การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยอาศัยข๎อบังคับและวิธีการด าเนินงานยุวเกษตรกรเป็น  แนวทางฝึกหัด ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)              (นางทิพา  ชาชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
 ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการธนาคารขยะ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2,3,14 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2,3,14 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2,3,9-12 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ  นายจันดี อินทิจันทร์ , นางทิพา  ชาชัย, นายสุระชัย  ยางธิสาร ,  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2557 - มีนาคม  2558 
งบประมาณ   3,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับวําเป็นปัญหาส าคัญท้ังในระดับโรงเรียน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีปริมาณ
ขยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุคือ การไมํคัดแยกขยะกํอนน าไปท้ิง ขาดจิตส านึกในการท้ิงขยะให๎เป็นที่ 
รวมท้ังขาดความรู๎เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช๎ใหมํ ไมํสนใจ ละเลยและไมํเห็นคุณคํา ท้ังท่ีขยะเหลํานั้นหาก
น ามาคัดแยกอยํางถูกวิธีแล๎วจะสามารถสร๎างประโยชน์ได๎ และยังสามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎อีกครั้ง ซึ่งเป็น
การประหยัดทรัพยากร รวมท้ังปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได๎มาก ซึ่งจะสํงผลดีท้ังตํอส่ิงแวดล๎อม  

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ต าบลเหลําโพนค๎อ เปิดท าการเรียนการสอนต้ังแตํช้ัน อ.1-ม.3 ในปกีารศึกษา 
2557 มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 230  คน จึงได๎จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในเรื่องการท้ิง
ขยะให๎กับนักเรียน ให๎นักเรียนได๎เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ เมื่อนักเรียนรู๎จักแยกขยะ
และท้ิงขยะให๎เป็นที่เป็นทางแล๎วก็จะท าให๎โรงเรียนดูสะอาดสะอ๎าน มีบรรยากาศ ท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎  
และเมื่อเริ่มต๎นจากในโรงเรียนได๎ผลดีแล๎วก็สามารถขยายผลไปยังชุมชนและประเทศชาติตํอไปได๎ โรงเรียน
บ๎านห๎วยยางจึงจัดท าโครงการคัดแยกขยะในโรงเรยีนขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อให๎นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
3.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องขยะ การคัดแยกขยะท่ีถูกต๎องและเหมาะสม  
3.3  เพื่อจัดหาท่ีคัดแยกขยะเป็นแบบแยกประเภท ให๎เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
3.4  เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
3.5  นักเรียนมีรายได๎จากการจ าหนํายขยะ น าไปออมทรัพย์  
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3.  เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 

- นักเรียนร๎อยละ 80 คัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง และน าขยะท่ีเหลือไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
- โรงเรียนมีท่ีคัดแยกขยะ ประเภทแยกประเภทท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

3.2  ด๎านคุณภาพ 

- นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3  ได๎รับความรู๎เรื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกต๎องและ  เหมาะสมสามารถ
น าความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ประโยชน์ท่ีบ๎านและชุมชนได๎ 

- นักเรียนน าผลพลอยได๎จากจ าหนํายขยะ ไปออมทรัพย์ เป็นการฝึกนิสัยการออมทรัพย์ 
ให๎กับนักเรียน  
  - นักเรียนรู๎จักแยกขยะและท้ิงขยะให๎เป็นที่เป็นทาง ท าให๎โรงเรียนดูสะอาดสะอ๎านมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎ 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2558 นายจันดีและคณะ 
2 ประชุมช้ีแจงกิจกรรมโครงการ พ.ค. 2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3 อบรมนักเรียนเรื่องขยะ และการคัดแยกขยะท่ี

ถูกต๎อง และประโยชน์ของขยะ 
มิ.ย. 2558 วิทยากรจากอบต. 

5 ด าเนินงานจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน มิ.ย.2558-              
มี.ค.2559 

นายจันดี/นางทิพา 
และคณะครูทุกคน 

6 นิเทศติดตาม มี.ค. 2559 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
7 สรุปรายงานผล มี.ค. 2559 นายจันดี/นางทิพา 

6.  งบประมาณ 

 ขอรับสนับสนุนจากเงินอุดหนุน จ านวน  3,000  บาท ดังนี้ 
6.1  เป็นคําอบรมนักเรียนเรื่องขยะ และการคัดแยกขยะท่ีถูกต๎อง และประโยชน์ของขยะ  
6.2  คําวัสดุในการด าเนินการ 

7.  วิธีการติดตามและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผ๎ูปกครอง -สอบถาม แบบสอบถาม 
2 นักเรียนคัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง -สังเกต สัมภาษณ์ แบบสังเกต/

สัมภาษณ์ 
3 นักเรียนมีเงนิออมจากการจ าหนํายขยะ ดูจากของจริง สมุดออมทรัพย์ 
4 ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 90 % ดูของจริง แบบรายงาน 
5 โรงเรียนมีส่ิงแวดล๎อมสวยงาม สอบถาม แบบสอบถาม 
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8.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 8.1  นักเรียนมีจิตส านึกในในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
 8.2  นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับ ขยะ การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะให๎เกิดประโยชน์ และน าไปใช๎ 
                 ประโยชน์ได๎มากขึ้น ขยายความรู๎สํูบ๎านและชุมชนได๎ 
 8.3  โรงเรียน สะอาด รํมรื่น สวยงาม มีส่ิงแวดล๎อมท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎   
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)              (นางทิพา  ชาชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
 ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ช่ือโครงการ   โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี   8 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี   4 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      4 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ  นายประชุม  เรียมแสน , นายวิษณุ  เจริญชัย, นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 

นายสุระชัย  ยางธิสาร , นายจันดี อินทิจันทร์ ,  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558- มีนาคม  2559 
งบประมาณ   2,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับกํอนประถมศึกษา จ านวน  38 คน ระดับประถมศึกษา 144 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 52 คน เป็นโรงเรียนหนึง่ท่ีจัดบริการอาหารกลางวันให๎กับนักเรียน ซึ่งได๎รับงบประมาณ 
จาก อบต.เหลําโพนค๎อ ให๎กับนักเรียนเฉพาะช้ันกํอนประถมและประถมศึกษาเทํานั้น สํวนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จ านวน  52 คน ไมํได๎รับงบประมาณจึงไมํสามารถจัดบริการอาหารกลางวันได๎ครบทุกคน  

โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจึงได๎จัดกิจกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันขึ้นเพื่อน า
ผลผลิตมาท าอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพให๎นักเรียนได๎รับประทานทุกคน ทุกวัน และได๎ด าเนินการตํอเนื่องกัน
มาโดยให๎นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม จนได๎รับรางวัลเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในโรงเรียน แตํเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเกษตรต๎องใช๎งบประมาณในการด าเนินการจึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น เพื่อขอรับงบประมาณไปด าเนินการตามโครงการให๎บรรลุเปูาหมายตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทุกคน ทุกวัน  
2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีฝึกปฏิบัติจริงในการท าการเกษตร และสามารถผลิตวัตถุดิบท่ีจะใช๎ในการ

ประกอบอาหารได๎ถูกต๎องตามข้ันตอนขบวนการผลิต 
2.3  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหาร  และมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารอยําง

ถูกต๎อง 
2.4  เพื่อให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
2.5  เพื่อให๎นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
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3.  เปูาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ    
      3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางทุกคนได๎รับการชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

3.1.2  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทุกคน ทุกวัน     

3.2  เชิงคุณภาพ    

3.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีสมรรถภาพทางกาย  น้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์ 
มาตรฐานกรมอนามัย 

3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และมีสุขนิสัยใน
การรับประทานอาหารได๎อยํางถูกต๎อง   

3.2.3  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยท่ีดี  ท าให๎การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
   ความต๎องการ 
2. จัดท าโครงการ 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
    4.1 กิจกรรมปลูกพืชผัก- 
          สวนครัว    
    4.2 กิจกรรมการเล้ียง 
        ปลาดุกในกระชังและ 
        ปลารวมในบํอดิน 
        การเล้ียงหมูปุา 
   4.3 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา 
   4.4 กิจกรรมเล้ียงกบในบํอดิน 
   4.6 กิจกรรมปลูกผักหวาน 
5. สรุปผล/ประเมินผล 
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
7. การประเมินโครงการ 
 

พ.ค. 2558 
 
พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 
 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
 
 
 
 
 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

 
 
 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารฯ 
 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
 
นายสุระชัย  ยางธิสาร 
 
 
นายประชุม  เรียมแสน 
นายประชุม  เรียมแสน 
นายวิษณุ  เจริญชัย 
นางมณีวรรณ  เจริญชัย 
นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 
นายจันดี  อินทิจันทร์ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 

รวม 2,000  
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5.  งบประมาณ   2,000  บาท 

 
ท่ีมาของงบประมาณ 

 
งบจัดสรร 

ลักษณะการใช๎จําย หมาย
เหตุ งบด าเนินการ งบลงทุน 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เงินทุนหมุนเวียนสํงเสริม
ผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน 

2,000 - - 2,000 -  
 
 

รวม 2,000 - - 2,000 -  

6.  ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 

ผ๎ูเข๎ารํวม ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง กรรมการฯ อื่น ๆ(เกษตรต าบล) 
จ านวน 20 234 60 12 3 

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการ

ชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 
แจงนับนักเรียนท่ีได๎รับการ
ชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

แบบบันทึกการชํวยเหลือ 

2.นักเรียนอยํางน๎อยร๎อยละ 80 รู๎จัก
เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์  และมีสุขนิสัยใน         
การรับประทานอาหารอยําง
ถูกต๎อง   

แจงนับนักเรียนท่ีรู๎จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
และมีสุขนิสัยในการรับประทาน
อาหารอยํางถูกต๎อง   

แบบบันทึกการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์  และ 
มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร
อยํางถูกต๎อง   

3. นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง        
อยํางน๎อย ร๎อยละ  80  มีน้ าหนัก  
สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข     

แจงนับนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก  
สํวนสูงตามเกณฑ์  มาตรฐาน  
ของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข     

แบบบันทึกสุขภาพ 

4.นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง        
อยํางน๎อยร๎อยละ  80 มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

แจงนับนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 
 

8.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

          8.1  นักเรียนได๎รับประทานอาหารที่สะอาด  มีประโยชน์  และพอเพียงทุกคน ทุกวัน 
8.2  นักเรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย 
8.3  นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
8.4  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
8.5  นักเรียนสามารถน าความรู๎เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน

และเป็นแบบอยํางในชุมชนได๎ 
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ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายประชุม เรียมแสน)            (นายวิษณุ  เจริญชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นายอุดมศักดิ์ มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน            งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ           โครงการอนรุักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและศิลปะดนตรีพื้นเมือง 
สนองกลยุทธ์       สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2 
ผ๎ูรับผิดชอบ         นายกงจักร อุทัยวัฒน์, นางทิพา  ชาชัย, นางศิริวรรณ  ยตะโคตร, 

นายประชุม  เรียมแสน 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   2,000 บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 

ความเจริญก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันได๎เข๎ามามีบทบาทตํอวิธีการด ารงชีวิตของบุคคลท า
ให๎วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้ังเดิมถูกลืมไมํปฏิบัติ  ไมํเหลือให๎เยาวชนรุํนหลังได๎ช่ืนชม  เชํน การละเลํน
พื้นบ๎าน  ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมการแตํงกาย  การสํงเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย  จึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอยํางยิ่ง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  นักเรียน แตํงกายชุดพื้นเมืองประจ าเผํา(ชุดภูไท) ทุกวันศุกร์ 

2.2  นักเรียนรักและช่ืนชมด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และส านึกความเป็นไทย ช่ืนชม 
       ในศิลปะดนตรีพื้นเมือง  

3.  เปูาหมาย 
 3.1  ผลผลิต (Outputs) 

   3.1.1  เพื่อให๎ นักเรียนมีจิตส านึกด ารงรักษาไว๎ซึ่งวฒันธรรมการแตํงกายประจ าเผําภูไท 
3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   3.2.1  นักเรียนรักและช่ืนชมด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และส านึกความเป็นไทย ช่ืนชมใน 
ศิลปะดนตรีพื้นเมือง 

   3.2.2  นักเรียน แตํงกายชุดพื้นเมือง(ภูไท) ทุกวันศุกร์ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ 
2. แจ๎งนโยบายในท่ีประชุมเพื่อช้ีแจงจัดท า โครงการ 
   และอนุมัติโครงการ 
3. แตํงต้ังคณะท างาน 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. ติดตาม-ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
มี.ค.2559 

นายกงจักร พร๎อมคณะ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายกงจักร  พร๎อมคณะ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายกงจักร  พร๎อมคณะ 
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5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  2,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 
1. คําวัสดุ อุปกรณ์ประกอบในด าเนิน 
   กิจกรรม ได๎แกํเครื่องแตํงกาย 
 

2,000 - - 2,000  
 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000  

6.  ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1.  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 มีจิตส านึก

ด ารงรักษาไว๎ซึง่วัฒนธรรมการแตํงกายประจ า
เผําภูไท 

2. นักเรียนไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 90 ช่ืนชมใน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองของท๎องถิ่น 

 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1 นักเรียนมีจิตส านึกด ารงรักษาไว๎ซึง่วัฒนธรรมการแตํงกายประจ าเผําภูไท 
7.2 นักเรียนรักและช่ืนชมด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และส านึกความเป็นไทย ช่ืนชมในศิลปะดนตรี 
     พื้นเมือง 
7.3  นักเรียน แตํงกายชุดพื้นเมือง(ภูไท) ทุกวันศุกร์ 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์)               (นางทิพา  ชาชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)           (นางศิริวรรณ  ยตะโคตร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู  
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)            (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
     หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการวันอ าลา “คนดีศรีห๎วยยาง” 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี        2 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายอุดมศักดิ์  มีภูค า/ นางศิริวรรณ  ยตะโคตร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มี.ค.  2559 
งบประมาณ   5,000  บาท 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ด๎วยนักเรียนท่ีจะจบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนบ๎านห๎วยยางไปแล๎ว
บางคนมีความประพฤติไมํเหมาะสม กํอปัญหาอื่นๆอีกมากมายขัดตํอระเบียบกฎหมายของบ๎านเมือง ขัดตํอ
ศีลธรรมรวมท้ังขนบธรรมเนียมอันดีของสังคม ดังนั้นเพื่อให๎เด็กเจริญเติบโตเป็นก าลังท่ีส าคัญและเป็นพลเมือง
ท่ีดีของประเทศชาติ มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีประสบการณ์และ แนวทางการศึกษาตํอ มีการประกอบอาชีพ 
การด ารงชีวิติท่ีดี ไมํกํอปัญหาให๎กับตัวเอง  และสังคมมีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไปในอนาคต จึงจัดท าโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให๎กับนักเรียนท่ีจะไปศึกษาตํอ 

2.  วัตถุประสงค์ 

นักเรียนในโรงเรียนหรือผ๎ูท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎นมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมและคํานิยมท่ีไมํผิดตํอกฎหมายบ๎านเมืองและศีลธรรม  สามารถพัฒนาตนเองท้ังในด๎านความรู๎และ
ด ารงตนในสังคมอยํางมีความสุข 

3.  เปูาหมาย 

3.1   ผลผลิต (Outputs) 

3.1.1  เพื่อให๎ผ๎ูท่ีผํานการอบรม ปัจฉิมนิเทศ มีลักษณะท่ีดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3.1.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม 
3.1.3  เพื่อสร๎างความรักความผูก พันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ครูกับศิษย์เพื่อน าไปสํู 
          การพัฒนาโรงเรียนในด๎านตํางๆในโอกาสตํอไป 
3.1.4  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางสงบสุข 

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

นกัเรียนท่ีจบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนบ๎านห๎วยยางใน
แตํละปีการศึกษา ได๎รับการอบรม และปัจฉิมนิเทศ ในวันท่ี  20-28  มีนาคม  2559 ได๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุขไมํกํอปัญหาให๎แกํตนเองและสังคม และ
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจกับนักเรียน 
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4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน 
3.  แตํงต้ังคณะครู เพื่อรับผิดชอบกิจกรรม 
4.  ด าเนินการ 
5.  ติดตามผลและประเมินผล 
6.  สรุปรายงานผล 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
ผ๎ูบริหารผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
คณะครู 
ผ๎ูบริหารผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์/นางศิริวรรณ 
 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  5,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําจัดจ๎างอาหาร-อาหารวําง ส าหรับ
นักเรียนและผ๎ูปกครองนักเรียน       
ช้ัน ป.6, ม.3 ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 
เหมาจําย 

 

5,000 - 5,000 -  
 

รวมงบประมาณ 5,000 - 5,000 -  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1.  เพื่อให๎ผ๎ูท่ีผํานการอบรม ปัจฉิมนิเทศ มีลักษณะท่ีดี มี

คุณธรรม และจริยธรรม 
2.  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและแนว

ทางการปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม 
3.  เพื่อสร๎างความรักความผูก พันธ์ระหวํางโรงเรยีนกับชุมชน 

ครูกับศิษย์เพื่อน าไปสํูการพัฒนาโรงเรียนในด๎านตํางๆใน
โอกาสตํอไป 

4.  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางสงบสุข 

-  สัมภาษณ์ 
 
-  แสดงความ 
   คิดเห็น 
-  สัมภาษณ์ 
 
 
-  สังเกต 
 

-  แบบสัมภาษณ์ 
 
-  แบบแสดง 
   ความคิดเห็น 
-  แบบสัมภาษณ์ 
 
 
-  แบบสังเกต 
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนท่ีจบหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนบ๎านห๎วยยางใน
แตํละปีการศึกษา ได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ปัจฉิมนิเทศ ในวันท่ี  20-28  มีนาคม  2559  ได๎มีความรู๎
ความเข๎าใจ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุขไมํกํอปัญหาให๎แกํตนเองและสังคม 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)         (นางศิริวรรณ  ยตะโคตร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู  
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ   โครงการวันส าคัญ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2,3,14 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2,3,14 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2,3,9-12 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายประชุม  เรียมแสน 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   96,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุงํปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  การเมือง  
การปกครอง  สิทธิ  เสรีภาพ  หน๎าท่ีและการเคารพกฎหมาย  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  รู๎จักรักษา
ผลประโยชน์สํวนรวมและประเทศชาติ  สํงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  
ภาษาไทย  และความรู๎อันเป็นสากล  กระบวนการเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎นอกจากเวลาท าการเรียนการสอน
ปกติแล๎ว  การใช๎สถานการณ์ในวันส าคัญตํางๆ ของชาติ  ท๎องถิ่นและโรงเรียน  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ถือ
เป็นการสนองแนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  การเรียนรู๎จากการคิดและฝึกปฏิบัติจริง   การเรียนรู๎
จากของจริงท่ีเป็นรูปธรรม  และสถานการณ์จ าลอง  และการเรียนรู๎ที่เกิดข้ึนได๎ทุกสถานท่ีทุกเวลา 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รํวมกิจกรรมวนัส าคัญ  จ านวน  8  กิจกรรม  และใช๎กิจกรรมวันส าคัญพัฒนา
ความรู๎  ฝึกทักษะและปลูกฝังจิตส านึกให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามลักษณะในแตํละกิจกรรม ดังนี้ 

2.1  มีความรู๎  มีทักษะการคิด  และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันส าคัญได๎ร๎อยละ  90 
2.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนาท่ีตนนับถือได๎ ร๎อยละ 100 
2.3  มีความกตัญญูกตเวที  ร๎อยละ  100 
2.4  มีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  ร๎อยละ 100 
2.5  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมได๎  ร๎อยละ 100 
2.6  มีความสามารถใช๎ภาษาไทยได๎เหมาะสมกับช้ันวัย มีทักษะการส่ือสารด๎วยวิธีตํางๆ ร๎อยละ 90 
2.7  เลํนและ/หรือท างานรํวมกับคนอื่นได๎  และวางแผนการท างานเป็น  ร๎อยละ 100 
2.8  มีความสนใจแสวงหาความรู๎  มีนิสัยใฝุรู๎  ใฝุเรียน  ร๎อยละ 90 

3. เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 

     - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ทุกคน 
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3.2 ด๎านคุณภาพ 

      นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ เคารพเช่ือฟังผ๎ูมีพระคุณ  นักเรียนปฏิบติั
ตนตามประเพณีอนุรักษ์เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทยได๎ และน าความรู๎ไปประยุกต์ ใช๎ได๎ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมช้ีแจง  และเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ

สถานท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง  พร๎อมประชาสัมพันธ์ 
3. จัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับลักษณะ

ความส าคัญของแตํละกิจกรรม จ านวน..8..
กิจกรรม ได๎แกํ 

3.1 วันวิสาขบูชา 
- ฟังเทศน์ 
- ท าบุญ ตักบาตร, เวียนเทียน 

3.2 วันไหว๎คร ู
3.3  วันภาษาไทยแหํงชาติ 
3.4  วันอาสาฬหบูชา ,วันเข๎าพรรษา 

- บริจาคเงินซื้อเทียนถวายวัดในเขตบริการ 
- ถวายเทียนพรรษา 
- ฟังเทศน์ 

    - ท าบุญ 
3.5  วันแมํแหํงชาติ 
    - ประกวดวาดภาพ 
    - เขียนค าขวัญวันแมํ 
    - เรียงความ  
    - ร๎องเพลง/แสดงกิจกรรม 
    - อํานท านองเสนาะ 
    - แสดงความกตัญญูตํอแมํ  (กราบแมํ ) 
3.6  วันพํอแหํงชาติ 
    -  บ าเพ็ญประโยชน์ท่ีวัด 
    -  จัดปูายนิเทศ 
    -  กิจกรรมท าดีเพื่อพํอ 
3.7  วันเด็กแหํงชาติ 
    - กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแตํละช้ัน 
    - มอบทุนการศึกษา 
    - แขํงขันทางวิชาการ 

28 พ.ค. 2558 
 
 
26,27 ก.ค. 2558 
 
 
 
 
10 มิ.ย. 2558 
 
26 มิ.ย.2558 
 
 
 
 
 
12 ส.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
5 ธ.ค.2558 
 
 
 
8 ม.ค. 2559 
 
 
 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
 
คณะครูที่มอบหมาย 
 
 
นายประชุม  เรียมแสน 
 
 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
นายกงจักร  อุทัยวัฒน ์
นายประชุม  เรียมแสน 
 
 
 
 
นางพันมณี  เรียมแสน 
 
 
 
 
 
 
นายประชุม  เรียมแสน 
 
 
 
นายกงจักร  อุทัยวัฒน ์
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

3.8  วันมาฆบูชา 
    -  ท าบุญตักบาตร 
    -  ฟังเทศน์ 
    -  เวียนเทียน 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  สรุป/รายงานผล 

ก.พ. 2559 
 
 
 
มี.ค.2559 

นายประชุม 
 
 
 
ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  9,600  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. เงินรางวัลการประกวดกิจกรรม 
    ตําง ๆของนักเรียนในแตํละกิจกรรม 
2. คําอาหาร-อาหารวําง ของผ๎ูปกครอง 
   และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ 

5,000 
 

4,600 

5,000 
 
- 
 

- 
 

4,600 
 

- 
 
- 

 
 

รวมงบประมาณ 9,600 5,000 4,600 -  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนมีความรู๎  มีทักษะการคิด  และมีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันส าคัญได๎         
ร๎อยละ 90 

2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือได๎  ร๎อยละ 100 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
สังเกต/สัมภาษณ์ 
สังเกต/สัมภาษณ์ 

1. แบบบันทึก 
    การสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 
“.......................” 

3. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที  ร๎อยละ  100 
4. นักเรียนมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย  

ภูมิใจในความเป็นไทย  ร๎อยละ 100 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
สังเกต/สัมภาษณ์ 
 

1. แบบบันทึก 
   การสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 

5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ตํอ
สํวนรวมได๎  ร๎อยละ 100 

6. มีความสามารถใช๎ภาษาไทยได๎เหมาะสมกับช้ันวัย  
มีทักษะการส่ือสารด๎วยวิธีตํางๆ  ร๎อยละ 90 

7. นักเรียนเลํนและ/หรือท างานรํวมกับคนอื่นได๎  
และวางแผนการท างานเป็น  ร๎อยละ 100 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
สังเกต/สัมภาษณ์ 
 

1.แบบบันทึก 
   การสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 
  
“.......................” 
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8. นักเรียนมีความสนใจแสวงหาความรู๎  มีนิสัย ใฝุรู๎  
ใฝุเรียน  ร๎อยละ 90 

สังเกต/สัมภาษณ์ 
 

“.......................” 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  นักเรียนมีความประพฤติดี เรียบร๎อย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
7.2  ผ๎ูปกครองช่ืนชมโรงเรียน และช่ืนชมความประพฤติ กิริยา มารยาท ของนักเรียนในปกครอง 
7.3  ผ๎ูปกครองมีสํวนรํวมในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
7.4  โรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นแบบอยํางกับชุมชน 

 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)           (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการrพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)           (นางพันมณี  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 217 
 

217 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

 
 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ                โครงการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์  
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.   โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน มาตรฐานท่ี    2,14,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.    มาตรฐานท่ี     2, 14,15 
ระดับข้ันพื้นฐานของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        2,9-12 

ลักษณะโครงการ        โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ                 นายประชุม  เรียมแสน / นางสาวประไพ  สุพร / นายจันดี อิททิจันทร์  
สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤษภาคม  2558 –  มีนาคม  2559 
งบประมาณ                  5,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติปี 2542 ได๎ให๎ความส าคัญในการศึกษาไว๎หลายด๎าน ท่ีมุํงหวังจะ
ให๎เกิดการปฏิรูปการเรียนรู๎ ให๎เด็กไทย เป็นคนเกํง ดี มีสุข มาตรา 6 วําการจดัการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข โดยหลักสูตรการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มุํงเน๎น
ความส าคัญท้ังด๎านความรู๎ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเปล่ียนแปลงไป
อยํางรวดเร็วและไมํหยุดยั้ง เนื่องจากการพัฒนาในหลาย ๆ ด๎าน ท้ังทางด๎านอุตสาหกรรม การค๎า การลงทุน 
เศรษฐกิจ หรือทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศตําง ๆ ท าให๎โลกเป็นโลกไร๎พรมแดน ท าให๎วิถีชีวิตของคนไทย
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมจากสังคมไทยท่ีเรียบงํายสงบสุข ท าให๎เยาวชน ขาดความรับผิดชอบขาดระเบียบวินัย
และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเหมาะสมแกํวัย ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลยังสํงผลให๎เกิดปัญหา
ทางสังคม 

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผ๎ูปกครอง พบวํา มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น
สํวนใหญํ มีประพฤติตนไมํเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน เชํน ขาดคุณธรรมพื้นฐาน คือความกตัญญูกตเวที 
ไมํเคารพเช่ือฟังค าส่ังสอนของบิดามารดา หรือครูบาอาจารย์ ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ไมํต้ังใจเรียน 
ขาดจิตส านึกของความเป็นเยาวชนที่ดี มีพฤติกรรมเอนเอียงไปในทางท่ีจะกํอให๎เกิดปัญหาแกํตนเองและผ๎ูอื่น 
เชํน มีกิริยามารยาทไมํเหมาะสม ไมํมีสัมมาคารวะ ก๎าวร๎าว รังแกผ๎ูอื่น ทะเลาะวิวาท เป็นต๎น ดังนั้นเพื่อการ
แก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์แกํนักเรียน
โรงเรียนบ๎านห๎วยยางขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ 
- การเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ ผ๎ูปกครอง  
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- การเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  
- การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 
2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ  ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง  น าไปใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติ 
      ตนในชีวิตประจ าวัน 
2.3 เพื่อให๎นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู๎สํูวิถีชีวิตพอเพียง 
2.4 เพื่อให๎องค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง (บ๎าน วัด โรงเรียน)  มีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างคุณธรรมน าความรู๎ 
      สํูวิถีชีวิตท่ีพอเพียงให๎กับนักเรียน 

3.  เปูาหมาย 
3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 ได๎รับ
การพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให๎เป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ ผ๎ูปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และรู๎จัก
การบ าเพ็ญประโยชน์ให๎สังคม มีจิตส านึกท่ีดีใน การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ท้ัง
ด๎านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 

3.  แตํงต้ังคณะท างาน 
4.  ด าเนินงานตามกิจกรรม 
     4.1 การอบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนเพื่อ
เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมท่ีพึง
ประสงค์ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์   

4.2 สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในกลํุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    4.3 เข๎ารํวมเข๎าคํายคุณธรรม 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
ต.ค.2558 - มี.ค.59 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุมและคณะครู 
 
 
 
นายธนกร/นายพงษ์เพชร 
 
 
นายประชุม 

    4.4 กิจกรรมหน๎าเสาธง (ตอนเช๎า) 
   - เข๎าแถว, ร๎องเพลงชาติ, สวดมนต์ไหว๎พระ 
   - ค าปฏิญาณ ,คุณธรรม 10 ประการ 
   - รายงานเขตความรับผิดชอบของสภานักเรียน 
   - กิจกรรมน๎องไหวพ๎ี ่
   - ครูเวรประจ าวันอบรม 

พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
 

นายประชุม 
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   - กิจกรรมพัฒนาสมอง (Brain gym)  
   - กิจกรรมงานประดิษฐ์สร๎างสมาธิ  

 
 

คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

   4.5 กิจกรรมปฏิบัติสมาธิ  โดยนั่งสมาธิกํอน
เข๎าเรียนช่ัวโมงแรกของภาคบําย  ใช๎เวลา
ประมาณ  5-10 นาที แล๎วกลําวค าแผํเมตตา/
สวดขอบคุณข๎าว  
   4.6 กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ วัด/
บ๎าน/โรงเรียน/ชุมชน 

4.7 ประกวดแมํดีเดํน / ลูกกตัญญู / 
ครอบครัวดีศรีต าบล 
5. ติดตาม  ประเมินผล  โครงการ 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
ส.ค.2558-มี.ค.2559 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
 
 
ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
นายประชุม/น.ส.ประไพ/ 
นายจันดี 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม 

5. งบประมาณ 
         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางปงีบประมาณ 2558-2559 
และจากโครงการเรียนฟรี  15  ปีอยํางมีคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2558-2559  จ านวนเงิน  5,000  บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม 
3. คําอาหาร-อาหารวําง ของ 
นักเรียนในการจัดคํายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

2,500 
 

2,500 

- 
 
- 

- 
 

2,500 
 

2,500 
- 
- 
 

 
 

รวมงบประมาณ 5,000 - 2,500 2,500  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

การเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ ผ๎ูปกครอง 
1. ร๎อยละของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90  
ท่ีมีคุณลักษณะท่ีเป็น ลูกท่ีดีของพํอแมํ ผ๎ูปกครอง 
ระดับดีขึ้นไป (มีการปฏิบัติสม่ าเสมอสัปดาห์ละ 
5-6 วัน) 
การเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
1. ร๎อยละของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90  
ท่ีไมํขาดเรียน มาสายและออกจาการศึกษา

- สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
-การบันทึกความดี 
 
 
- สังเกต 
-สัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม 
4. แบบบันทึกความดี 
 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
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กลางคัน - สอบถาม 
-การบันทึกความดี 

3.แบบสอบถาม 
4. แบบบันทึกความดี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

2. ร๎อยละของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 ไมํ
มีปัญหาด๎านการปกครอง 
 
การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 
1. ร๎อยละของผ๎ูเรียน ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 
ของผ๎ูเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอ
สังคม 
 

 
 
 
 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
-การบันทึกความดี 
 

 
 
 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม 
4. แบบบันทึกความดี 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.4 คณะครู  นักเรียน  รํวมกันกิจกรรมอยํางสร๎างสรรค์ มีพฤติกรรมพึงประสงค์ของหลักสูตร 
7.5 นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู๎สํูวิถีชีวิตพอเพียงเป็นแบบอยํางท่ีดีของสังคม 
7.6 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)           (นางสาวประไพ  สุพร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ                               โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..1..  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน มาตรฐานท่ี     1 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.    มาตรฐานท่ี     1 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        1 

ลักษณะโครงการ        โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ                 นางมณีวรรณ  เจริญชัย   
สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤษภาคม  2558 –  มีนาคม  2559 
งบประมาณ                  5,000  บาท 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
          สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินชีวิต การรักษาสุขภาพ
อนามัยจึงเป็นส่ิงส าคัญ  หากนักเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพยํอมจะสํงผลกระทบตํอการเรียนของ
นักเรียนและมีผลตํอสุขภาพอนามัยและการด ารงชีวิตตํอไปในอนาคต การจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมสุขภาพ
อนามัย  เชํน  การรักษาสุขภาพ  ชํองปาก  การรักษาสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ
อนามัย  การดูแลรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต๎นแกํนักเรียน  และการรับประทานอาหารอยํางเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ  มีคุณคําทางโภชนาการจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  มีการพัฒนาทางด๎าน
รํางกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมและจิตใจ 

ในสภาพปัจจุบัน เด็กนักเรียนและผ๎ูปกครองยังขาดความรู๎เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและ           
การบริโภคอาหารให๎ถูกสุขลักษณะ  พอเพียง  และพอดีกับความต๎องการ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได๎จัดโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ให๎มีสุขภาพรํางกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง  และเป็นไปตาม
พัฒนาการของวัย  รวมท้ังให๎มีความรู๎ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ ครอบครัว  ซึ่งจะสํงผลถึงการมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี มีความพร๎อมในการเรียนตํอไป และสามารถน าเอาความรู๎และประสบการณ์ท่ีได๎รับไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
          ทางโรงเรียนตระหนักถึงนโยบายในการสํงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนภายใต๎องค์ประกอบโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ คือ  นโยบายสํงเสริมสุขภาพของโรงเรียน  การบริหารจัดการในโรงเรียน  
โครงการรํวมระหวํางโรงเรียนและชุมชน  การจัดส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียนท่ีเอื้อตํอสุขภาพ  บริการอนามัย
โรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน  โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  การออกก าลังกาย  กีฬาและนันทนาการ  
การให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  และการสํงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ จึงได๎จัด
ด าเนินการโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีความรู๎ เข๎าใจและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎ 
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      2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพให๎กับนักเรียนอยํางเพียงพอ 
     2.3 นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
      2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น      
3.  เปูาหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ทุกคน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนักสํวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะ  ท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม และให๎เกียรติผ๎ูอื่น 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อนครูและผ๎ูอื่น 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 
3.  ด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพได๎แกํ 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 

นางมณีวรรณ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
นางมณีวรรณ/คณะครูทุกคน 

กิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาพอนามัย 
-  ช่ังน้ าหนักและวัดสํวนสูง  
-  การออกก าลังกาย 

  

-  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ
อนามัยแกํนักเรียน 
-  การดูแลรักษาและให๎บริการนักเรียน 
   ท่ีเจ็บปุวย 
- ตรวจความสะอาดรํางกาย, เครื่อง 
  แตํงกาย,ตรวจผม (เหา), การล๎างมือ 
  กํอน  
– หลังรับประทานอาหาร 
- การดูแลรักษาความสะอาดห๎องเรียน 
ห๎องน้ าห๎องส๎วม 
 
กิจกรรมฟันดี มีสุข 
- ตรวจฟัน 
- แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
  กลางวันด๎วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

ก.พ.- มี.ค.2559 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 

นายจันดี/นายสุระชัย 
ครูปฏิบัติการสอน 
 
ครูปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูปฏิบัติการสอน 
เจ๎าหน๎าท่ีจากโรงพยาบาล 
 
 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 223 
 

223 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

  ทุกวัน 
- สาธิตการแปรงฟัน 
 

 
 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค(อย.น๎อย) 
- ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค 
- ตรวจอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน 
- แนะน าการเลือกรับประทานอาหาร 
  ท่ีปลอดภัยจากสารปนเป้ือน 
- การเลือกซื้ออาหารท่ีได๎มาตรฐาน อย.  
 
กิจกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดและส่ิงมอมเมา 
- อบรมความรู๎เกี่ยวกับโทษส่ิงเสพติด 
  และส่ิงมอมเมา  
- เดินรณรงค์ตํอต๎านส่ิงเสพติด 
กิจกรรมปูองกันและควบคุมไข๎เลือดออก 
- เดินรณรงค์ปูองกันไข๎เลือดออก ,ก าจัด 
  แหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย,พํนหมอกควัน 
  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับวิธีปูองกันและ 
  ควบคุมไข๎เลือดออก 
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล๎อม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม 
  ภายในโรงเรียน 
4.  ติดตาม  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.2559 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

นางมณีวรรณ 
เจ๎าหน๎าท่ีโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
 
 
 
นางมณีวรรณ/คณะครู 
 
 
 
 
นายจันดี/นายธนกร 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางมณีวรรณ 
 

5. งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  5,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําวัสดุประกอบการด าเนินงาน 
   สํงเสริมสุขภาพได๎แกํ 
   จัดซื้อยา-เวชภัณฑ์,น้ ายาฆําเหา 

5,000 
 
      

- 
 
 

- 
 
 

5,000 
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2. วัสดุใช๎ในการปรับปรุงห๎องน้ า 
    ห๎องส๎วม 

 
 

 
 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแล  
   สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
2. นักเรียนร๎อยละ 90 มีน้ าหนักสํวนสูงและ

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

- สังเกต ปฏิบัติจริง 
 
- รายงาน 

- แบบสังเกต  บันทึกปฏิบัติ 
 
- แบบรายงาน 

3. นักเรียนร๎อยละ 90  มีความมั่นใจ  
   กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม และให๎ 
   เกียรติผ๎ูอื่น 
4 นักเรียนร๎อยละ 90 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอ

เพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน 
 

- ปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม 
  ทดสอบสมรรถภาพ 
  ทางกาย 
- สังเกต  สัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 

 - บันทึกการปฏิบัติจริง 
   ปพ.5 ,รายงานการทดสอบ 
   สมรรถภาพ 
- แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ ปพ.5 

6.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

      6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได๎ 
      6.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนเพื่อสํงเสริมสุขภาพให๎กับนักเรียนได๎อยํางท่ัวถึง 
      6.3 นักเรียนรู๎จักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการออกก าลังกาย เลํนกีฬา หลีกเล่ียงยาเสพติด 
      6.4 นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
      6.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
 (นางมณีวรรณ  เจริญชัย) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ      โครงการมหกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการตํอต๎านสารเสพติด 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข๎อท่ี ..1..  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน มาตรฐานท่ี     1 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.    มาตรฐานท่ี     1 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        1 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายประชุม เรียมแสน, นายจันดี  อินทิจันทร์, 

นายอุดมศักดิ์  มีภูค า, นายสุระชัย  ยางธิสาร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ   5,000  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล   

สารเสพติดทุกชนิดเป็นภัยตํอชีวิตเป็นพิษตํอสังคม  ซึ่งในปัจจุบันสารเสพติดได๎แพรํระบาดในหมูํยุวชน
และเยาวชนจ านวนมาก  กํอเกิดเป็นปัญหาส าคัญตํออนาคตของชาติติดตามมา และจากการประกาศนโยบาย
ตํอส๎ูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล  ซึ่งมีการด าเนินการอยํางจริงจังและตํอเนื่อง ท าให๎ปัญหายาเสพติดใน
สังคมลดลงเป็นอยํางมาก ทางโรงเรียนได๎ตระหนกัถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมปูองกันยาเสพติด  และเพื่อ
สนองนโยบายดังกลําว  และเป็นการปูองกันมิให๎สารเสพติดถูกชักน าเข๎าสํูนักเรียนทางโรงเรียนจึงได๎จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

1.3 นักเรียนมีความรู๎ เข๎าใจและตระหนักถึงพิษภัยและโทษของสารเสพติด 
1.4 นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือกันในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

3.  เปูาหมาย 

3.1 ผลผลิต ( Outputs ) 
3.1.1  นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของสารเสพติด 
          ร๎อยละ 100 
3.1.2  นักเรียนมีทักษะและหลักเล่ียงจากสารเสพติด ร๎อยละ 100 
3.1.3  นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือกันในการปูองกันและแกไ๎ขปัญหา 
          ยาเสพติด ร๎อยละ 100 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
3.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนัก 
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          ถึงโทษภัยของสารเสพติด 
3.2.2  นักเรียนมีทักษะและหลักเล่ียงจากสารเสพติด 
3.2.3  นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือกันในการปูองกันและแกไ๎ขปัญหา 
          ยาเสพติด 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ พ.ค.2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3. ด าเนินกิจกรรม 
-  ให๎ความรู๎หน๎าเสาธง  ในช้ันเรียน และกิจกรรม 
   วันสุดสัปดาห์ 

พ.ค.2558-มี.ค.59 
 

นายประชุม/คณะ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 

-  เชิญวิทยากรให๎ความรู๎  นายประชุม/คณะ 
-  สอดสํองดูแลพฤติกรรมนักเรียน  นายประชุม/คณะ 
-  จัดกิจกรรมรณรงค์และตํอต๎านยาเสพติด    นายประชุม/คณะ 
-  จัดนิทรรศการตํอต๎านยาเสพติด 
-  จัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการตํอต๎าน 
   ยาเสพติด 
- การแขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด/กีฬาพื้นบ๎าน 

26 มิ.ย.2558 
26 มิ.ย.2558 
 
26 มิ.ย.2558 

นายประชุม/คณะ 
นายประชุม/คณะ 
 
นายประชุม/คณะ 

4. ติดตาม  ประเมินผล มี.ค.2559 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
5. สรุป  รายงานผล 
 

มี.ค.2559 นายประชุม/คณะ 

5. งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  5,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําอาหาร-อาหารวําง ส าหรับ
นักเรียนและผ๎ูปกครองท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับ         การ
ตํอต๎านยาเสพติดและการ
แขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด/
กีฬาพื้นบ๎าน 

 

5,000 
 

 

- 
 
 

5,000 
 
 

- 
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รวมงบประมาณ 5,000 - 5,000 -  
 
 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตระหนักถึง
พิษภัยและโทษของสารเสพติด                
ร๎อยละ 100 

2. นักเรียนร๎อยละ 100 ปูองกันตนเองจาก 
ส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

3. นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือ
กันในการปูองกันและแกไ๎ขปัญหา           
ยาเสพติด  ร๎อยละ 100 

-  สังเกต/สอบถาม 
 
 
-  วัดความรู๎ 
 
 
 
-  พิจารณาจากบันทึกการ
ปฏิบัติงานของผ๎ูรับผิดชอบ  

-  แบบสอบถาม 
 
 
-  แบบทดสอบ 
 
 
 
-  แบบบันทึกรายการ 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนักถึงโทษภัยของสารเสพติด 
7.2   นักเรียนมีทักษะและหลักเล่ียงจากสารเสพติด 
7.3  นักเรียน ครู ผ๎ูปกครองและชุมชน รํวมมือกันในการปูองกันและแกไ๎ขปัญหายาเสพติด 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 
 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ   โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี        2 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายประชุม  เรียมแสน/นายอุดมศักด์  มีภูค า  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โดยเน๎นความรู๎  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรมกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมแตํละระดับการศึกษา  โดยเฉพาะปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ได๎ยึดหลัก
นโยบายของรัฐในเรื่องคุณธรรมน าความรู๎เพื่อเป็นการเสริมสร๎างหรือเผยแพรํความรู๎การปฏิบัติงานตามระบอบ
ประชาธิปไตยให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น  วิธีการหนึ่งท่ีจะท าให๎ประสบผลส าเร็จคือ  การให๎นักเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต๎น  มีความรู๎ความเข๎าใจในแนวทางของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ        รู๎
บทบาทหน๎าท่ีของตน  เป็นส่ือกลางในการพัฒนาประชาธิปไตย  โดยเฉพาะในปัจจุบันถ๎าสามารถสร๎างเสริม
และพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง  การพัฒนาจะเป็นไปด๎วยดีท้ังทางรํางกายจิตใจ  สติปัญญา  
ความรู๎  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและอยูํในสังคมโลกรํวมกันอยํางมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎นักเรียนมีการพัฒนาด๎านวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตนตํอครอบครัว 
       ชุมชน  ประเทศชาติได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
2.4 เพื่อให๎นักเรียนมีคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และปัญญาธรรม  เคารพเทิดทูนสถาบันที่ส าคัญของ

ชาติอันได๎แกํ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตลอดจน  บิดามารดา  ครูอาจารย์และ         ผ๎ู
มีพระคุณ 

2.5 เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผ๎ูอื่น  เคารพกฎระเบียบของสังคม ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ฝึกการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี 

2.4 เพื่อเป็นความรู๎พื้นฐานด๎านประชาธิปไตยแกํนักเรียน 
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2.5 เพื่อฝึกให๎มีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี และกล๎าเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี 

 

 

3.  เปูาหมาย 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

3.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีตามวิถีประชาธิปไตย             
ตามหลักสูตรในกลํุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และบูรณาการในทุกกลํุมสาระ         
การเรียนรู๎ ทุกระดับช้ัน 

3.2  ด าเนินการจัดต้ังสภานักเรียนเพื่อปฏิบัติหน๎าท่ีภายในปีการศึกษา 2558 
3.3  รํวมมือกับชุมชนในการรณรงค์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง เพื่อเป็นการเผยแพรํความรู๎

เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน เดินรณรงค์ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. ประชุมช้ีแจงแตํงต้ังคณะท างาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
  2.1 จัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย 
   - เลือกประธาน/กรรมการสภานักเรียน 
   - เลือกหัวหน๎าช้ัน 
   - แบํงการท างานตามกลํุมสี 
  -  ปฏิบัติหน๎าท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน 
ได๎แกํ ฝุายวิชาการ,กิจกรรหน๎าเสาธง, ฝุายปฏิคม,
ฝุายเหรัญญิก, ฝุายเลขานุการ, ฝุาย
ประชาสัมพันธ์ 
  2.2 พัฒนาส่ิงแวดล๎อมและเขตรับผิดชอบ 
     ของแตํละห๎องเรียน 
2.3  สารวัตรนักเรียน 
2.4  ให๎ความรู๎ประชาธิปไตยแกํนักเรียน 
3. ติดตามประเมินผล 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
พ.ค. 2558-มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
 
 
 
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 
คณะครูทุกคน 
 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/นายอุดมศักดิ์ 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
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จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบกิจกรรม
สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1,000 
      

- 
 

- 
 

1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  
6. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  
2. นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎รับการพัฒนาและ

ปลูกฝังคํานิยมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มข้ึน   

3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีคารวะธรรม         
สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรมเพิ่มข้ึน 

4. นักเรียนร๎อยละ 90 นักเรียนรู๎จักเคารพสิทธิ
และความคิดเห็นของผ๎ูอื่น เคารพกฎระเบียบ
ของสังคม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชาติเพิ่มข้ึน   

- สังเกต ปฏิบัติจริง 
สัมภาษณ์ 
- สังเกต ปฏิบัติจริง 
  สัมภาษณ์ 
- สังเกต ปฏิบัติจริง 
  สัมภาษณ์ 
- สังเกต ปฏิบัติจริง 
  สัมภาษณ์ 
 
 

แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 

7. ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1  นักเรียนมีพฤติกรรมและปฏิบัติหน๎าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
7.2  นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตรํวมกับผ๎ูอื่นอยูํในสังคมไทยและสังคมโลกได๎อยํางปกติสุข 
7.3  นักเรียนให๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวมมากขึ้น 
7.4  นักเรียนรู๎จักคิด ท าเป็น และแก๎ปัญหาได๎ด๎วยสติปัญญา รู๎จักรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น 
7.5  นักเรียนกล๎าแสดงออก กล๎าคิด กล๎าท าในส่ิงท่ีเหมาะสมถูกต๎องตามวิถีประชาธิปไตย 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..3..  สพท. ข๎อท่ี ..3..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี  10,11 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี  10,11 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี     7 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ นายกงจักร อุทัยวัฒน/์นางมณีวรรณ เจริญชัย/นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   2,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนานักเรียนให๎นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุํงหวังไว๎  โดยผํานกระบวนการทาง
การศึกษานั้น  นอกจากจะต๎องด าเนินการด๎วยการสํงเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล๎วการปูองกันและการ
ชํวยเหลือแก๎ปัญหาตํางๆ  ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพฒันา  เนื่องจากสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยํางมากท้ังด๎านการส่ือสาร  เทคโนโลยีตําง ๆ  ซึ่งนอกจากจะสํงผลกระทบตํอผ๎ูคนใน
เชิงบวกแล๎วในเชิงลบก็มีปรากฏเชํนกัน  ดังนั้นภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนให๎เป็นไปตามท่ี
มุํงหวังนัน้  ต๎องอาศัยความรํวมมือจากผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝุายทุกคน  โดยเฉพาะบุคลากร  ครูทุกคนในโรงเรียน  
ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการตําง ๆ  เพื่อการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางใกล๎ชิดด๎วยความ
รักและเมตตาท่ีมีตํอศิษย์  และภาคภูมิใจในบทบาทตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให๎เติบโต 
งอกงาม  เป็นบุคคลท่ีมีคุณคําของสังคมตํอไป 
 โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  ดังนั้น  เพื่อให๎มี
กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบมีความชัดเจน  มีการประสานความรํวมมือของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท้ังในและนอก
โรงเรียน  รวมท้ังวธิีการ  กิจกรรมและเครื่องมือตําง ๆ  ท่ีมีคุณภาพในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอันจะสํงผล
ให๎ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จ  โรงเรียนจึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ 

     2.1 โรงเรียนด าเนินการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ 
     2.2 นักเรียนรู๎จักตนเอง มีทักษะชีวิตและสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมีความสุข 
     2.3 ครู ผ๎ูปกครอง  ชุมชน  หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
     2.4 นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ อยํางท่ัวถึงตรงตามสภาพปัญหา 

3. เปูาหมาย 
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       3.1 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง           

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

       3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีเข๎มแข็งและท่ัวถึง  
มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร๎างสรรค์ของผ๎ูเรียน มีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ และ 
มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมท่ีดี   
       3.2.2  โรงเรียน  ผ๎ูปกครอง  หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องหรือชุมชน  มีการท างานรํวมกันโดยผําน
กระบวนการท างานท่ีชัดเจน  พร๎อมด๎วยเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได๎ 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ 
 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการ (ทีมน า /
ประสาน /ท า) 
3. ด าเนินงาน  โดย 
   1)  อบรมบุคลากรทีมประสาน 
   2)  วิเคราะห์สภาพความพร๎อมพื้นฐานของ
โรงเรียนในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
   3)  จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
   4)  จัดท าเอกสาร 
   5)  จัดประชุมครูทุกคนในโรงเรียน  สร๎าง
ความเข๎าใจในการด าเนินงาน    

พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
 

นายกงจักร/นางมณีวรรณ/
นางสุทธีกานต์ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
 
นายกงจักร/นางมณีวรรณ/
นางสุทธีกานต์ 
 

   6)  รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   7)  คัดกรองนักเรียนและสรุปผล 
   8)  จัดกิจกรรมโฮมรูมและสรุปผล 
   9)  จัดกิจกรรมปูองกันและแก๎ไขปัญหาของ
นักเรียนกลํุมเส่ียง  กลํุมมีปัญหา  พร๎อมสรุป
รายงาน 
   10)  จัดประชุมครูผ๎ูปกครอง  ครูท่ีปรึกษา 
   11)  สํงนักเรียนท่ียากตํอการชํวยเหลือ
(ภายใน)และติดตามผล/สํงตํอภายนอก 
4.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.  สรุปผลและจัดท าเป็นรูปเลํมการด าเนินงาน 

พ.ค.2558-มี.ค.59 
 
 
 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
 
 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายกงจักร/นางมณีวรรณ/
นางสุทธีกานต์ 
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5.  งบประมาณ 
         ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรยีน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  2,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบกิจกรรมการ
พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

2,000 
 

- - 
 

2,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแล 
  ชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีเข๎มแข็งและท่ัวถึง ร๎อยละ 90 

-ตรวจผลงาน  สังเกต   
 สอบถาม 

-บันทึก รายงาน ผลการ  
 ปฏิบัติงาน/สังเกต สอบถาม 

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ 
   ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 
   ความคิดสร๎างสรรค์ ของผ๎ูเรียน ร๎อยละ 90 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ 
   ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัด 
   ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  ร๎อยละ 90 
4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยม 
   ท่ีดีงาม  ร๎อยละ 90 

-สังเกต  สอบถาม  
ทดสอบ ตรวจผลงาน / 
สอบถาม 
-สังเกต / สอบถาม 
 
-ทดสอบ  ตรวจผลงาน  
 บันทึกสถิติ 

-แบบสังเกต / สอบถาม 
 ข๎อมูลนักเรียน 
-รายบุคคล 
 สังเกต สอบถาม  
-รายงาน  
 การดูแลชํวยเหลือ 
 นักเรียน 
-แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
      7.1 โรงเรียนด าเนินการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   7.2 นักเรียนรู๎จักตนเอง  มีทักษะชีวิตท่ีดี  และเรียนรู๎อยํางมีความสุข    
      7.3 นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ ท่ัวถึงตามสภาพปัญหา 
   7.4 ครูรู๎ข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   7.5 ครู ผ๎ูปกครอง ชุมชน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  มีสํวนรํวมดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์)           (นางมณีวรรณ เจริญชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       (นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ)           (นายประชุม  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ต าแหนํง ครู ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
         หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการกิจกรรมสหกรณ์และโรงเรียนธนาคาร 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี  2 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี  2 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี     2 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางทิพา  ชาชัย/นางมณีวรรณ  เจริญชัย/ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล   

 กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมท่ีมุํงให๎นักเรียนได๎ฝึกหัดเกี่ยวกับประสบการณ์พื้นฐานใน การรวมกลํุม  
ซึ่งฝึกให๎นักเรียนรู๎จักแสดงออกมีความคิดสร๎างสรรค์ รํวมกันท า รํวมกันแก๎ปัญหาการฝึกปฏิบัติของนักเรียน  
เชํน  งานการบัญชี  งานการซื้อ-ขาย  การประชุมวางแผน  การออมทรัพย์  การผลิต  และการปันผลรายได๎  
นับเป็นประสบการณ์ตรงท่ีสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  จากความส าคัญดังกลําวทางโรงเรียนจึงได๎
จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อปลูกฝัง  และปูพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันมีรากฐานท่ีมั่นคง และสามารถ
เติบโตเป็นผ๎ูใหญํท่ีค๎ุนเคยกับระบอบประชาธิปไตยได๎อยํางเหมาะสม  จากการที่เด็กได๎ฝึกจากการปฏิบัติจริง  
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียนอยํางเป็นระบบ  มีสินค๎าให๎นักเรียนได๎ฝึกขาย มี
คณะกรรมการ  ผ๎ูขาย  มีการบันทึกรายรับ รายจําย ไว๎เป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบได๎  กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน จึงเป็นกิจกรรมท่ีมุํงฝึกฝน  และปลูกฝังรากฐานประชาธิปไตย นิสัยรักการท างานเป็นหมูํคณะ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต รู๎จักประหยดและอดออมให๎นักเรียนต้ังแตํเยาว์วัยในการเป็นแบบอยํางท่ีดี 

 และจากกระแสพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลท่ี 9 พระราชทานแกํบุคคลท่ีเข๎าเฝูา 
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 วํา "ขอให๎ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให๎เมืองไทย พออยูํพอกิน มีความสงบ 
และท างานต้ังจิตอธิษฐาน ต้ังปณิธาน ในทางนี้ ท่ีจะให๎เมืองไทย อยูํแบบพออยูํพอกิน ไมํใชํวําจะรุํงเรืองอยํางยอด 
แตํวํามีความพออยูํพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ๎าเรารักษา ความพออยูํพอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ถ๎าเรารักษาความพออยูํพอกินนีไ้ด๎ เราก็จะยอดยิ่งยวดได๎" ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ท่ีให๎ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยูํ
อยํางพอเพียง รู๎จักการประหยัด อดออม ไมํสุรุํย สุรําย ไมํฟุุมเฟือย ซึ่งสอดคล๎องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ในเรื่องของการประหยดัและอดออม ประกอบกับทางโรงเรียนได๎รับการสนับสนุน
ความรู๎เรื่องระบบการจัดการธนาคาร ระบบบัญชี และสมุดออมทรัพย์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(สาขาอ าเภอโคกศรีสุพรรณ) โดยการประสานจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนบ๎าน
ห๎วยยางจึงได๎จัดท าโครงการโรงเรียนธนาคารบ๎านห๎วยยางขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.4 นักเรียนมีความรู๎เรื่องระบบสหกรณ์ 
2.5 นักเรียนท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎และมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
2.6 นักเรียนสามารถเข๎าใจหลักการ  และการด าเนินงานโดยนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ด๎วยตนเอง 
2.4 นักเรียนสามารถซื้อสินค๎าท่ีจ าเป็น  มีคุณภาพในราคาถูก และได๎รับผลตอบแทนปันผลตามหุ๎นและ 
     เฉล่ียคืนตามท่ีซื้อสินค๎า  
2.5  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีการออมทรัพย์ อยํางสม่ าเสมอ  
2.6  เพื่อฝึกฝนให๎นักเรียนรู๎หลักการบริหาร และการบริการท่ีถูกต๎อง 
2.7  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จักการท างาน รํวมกับผ๎ูอื่น 
2.8  เพื่อเสริมสร๎างลักษณะนิสัย ด๎านความรับผิดชอบให๎กับนักเรียน 
2.9  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลา ในการท ากิจกรรม ท่ีกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสํวนรวม 

3.  เปูาหมาย 

      เชิงปริมาณ 

        นักเรียนอนุบาลปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 คน ทุกคน 

       เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและ มีความประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์ส่ิงของสํวนตน และสํวนรวม
อยํางค๎ุมคําและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. ประชุม แตํงต้ังคณะกรรมการ 
2. รับสมัครสมาชิกใหมํ/ระดมหุ๎น 

16 พ.ค. 2558 
17 พ.ค. – 31 พ.ค.58 

ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางทิพา/นางมณีวรรณ 

3. คัดเลือกกรรมการด าเนินการประชุมช้ีแจง 
   หลักการปฏิบัติงานสหกรณ์/โรงเรียนธนาคาร 

17 พ.ค. 2557 นางทิพา/นางมณีวรรณ 

4. ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ตามแผนงาน โครงการ 
     - ระดมทุนสหกรณ์จากนักเรียน  ครู 
     - กิจกรรมสหกรณ์ร๎านค๎า 
     - กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
4. ติดตาม  ประเมินผล 
5. สรุป  แจกปันผลเฉล่ียคืนนักเรียน สหกรณ์ 
   และสรุปยอดเงินฝาก/ดอกเบ้ีย 
6. สรุปรายงานผล กิจกรรมสหกรณ์/โรงเรียน 

พ.ค.2558 –มี.ค.2559 
 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 
มี.ค.2559 

นางทิพา/นางมณีวรรณ 
 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน/ธกส. 
นางทิพา/นางมณีวรรณ/
ธนาคาร ธกส. 
นางทิพา/นางมณีวรรณ 
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    ธนาคาร 
 
 
5.   งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบกิจกรรมเชํน 
แบบเอกสารตําง ๆ เกี่ยวกับ
สหกรณ์ร๎านค๎า/โรงเรียนธนาคาร 
 

1,000 
 

- - 
 

1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 

1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความประหยัด รู๎จัก

ใช๎ทรัพย์ส่ิงของสํวนตนและสํวนรวมอยําง
ค๎ุมคํา 

3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการท างาน
ให๎ส าเร็จ 

บันทึกการปฏิบัติงาน 
บันทึกการใช๎จําย 
 
สังเกต 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกรายรับ รายจําย 
 
แบบสังเกต 

4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  

5. นักเรียนร๎อยละ 90 ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎   
6. นักเรียนร๎อยละ 90 ท างานอยํางมีความสุข 

พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
7. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎สึกท่ีดีตํอ

อาชีพสุจริต 

สังเกต 
 
สังเกต 
สอบถาม 
 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.5 นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
7.6 นักเรียนได๎รับผลตอบแทนเฉล่ียตามหุ๎น และตามสํวนท่ีซื้อสินค๎า/รับดอกเบ้ียจากธนาคาร 
7.7 นักเรียนเข๎าใจการด าเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์/โรงเรียนธนาคาร  มีนิสัยรักการท างานเป็นหมูํคณะ 
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7.8 นักเรียนรู๎จักการประหยัดและอดออม/หารายได๎พเิศษ 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
          (นางทิพา  ชาชัย)          (นางมณีวรรณ  เจริญชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการแนะแนวการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..3..  สพท. ข๎อท่ี ..3..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี   7 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี    7 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี       6 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   1,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล   

 เป็นหน๎าท่ีของโรงเรียนท่ีจะพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุํงหมายของ
หลักสูตร  นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงหนึ่งท่ีจะท าให๎นักเรียนประสบความส าเร็จในชีวิตและ
การเรียน  คือ  การบริการแนะแนวในโรงเรียน 

 การบริการแนะแนว  หมายถึง  การท่ีครูจัดกิจกรรมเพื่อแนะน า  ชํวยเหลือนักเรียนให๎เข๎าใจตนเอง
และสภาพแวดล๎อม  ซึ่งจะชํวยให๎สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎อยํางมีความสุขตลอดจนแก๎ไขข๎อข๎องใจได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม  โดยมีครูประจ าช้ันแนะแนวให๎แกํนักเรียนในช้ันของตนเอง  และครูผ๎ูรับผิดชอบงาน
แนะแนวของโรงเรียนชํวยท าหน๎าท่ีแนะแนวทั้งกิจกรรมแนะแนวที่จัดตามความถนัด  ความสนใจ  หรือความ
พร๎อมของตนเอง  กิจกรรมแนะแนวที่จัดเพื่อแก๎ปัญหาด๎าน การเรียน  การคบเพื่อน  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหา
ครอบครัว  และปัญหาการเปล่ียนแปลงของรํางกาย  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตํอและเพื่อการประกอบอาชีพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนให๎มีคุณภาพท้ังด๎านคุณลักษณะนิสัยและด๎านความรู๎ 
เป็นคนเกํงและคนดีได๎ 
 2.2  เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักวิธีการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 2.3  เพื่อให๎นักเรียนได๎น าความรู๎ท่ีได๎จากการแนะแนวไปพัฒนาตนเองและสังคมได๎ 

2.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต  (Outputs) 
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3.1.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ได๎รับบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง 

3.1.2  บุคลากรน ากิจกรรมแนะแนวไปใช๎ให๎เกิดผลดีเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

 3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  
  3.2.1  กิจกรรมแนะแนวชํวยแก๎ปัญหาของนกัเรยีนได๎เป็นอยํางดี  และสํงผลให๎คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนดีขึ้นในทุกกลํุมประสบการณ์และทุกช้ันเรียน 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. เสนอโครงการ พ.ค.2558 นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3. ด าเนินงาน พ.ค.2558-มี.ค.59 นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 
   - เก็บรวบรวมข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล   
   - จัดวางตัวบุคคล   
   - ให๎ค าปรึกษา /แนะแนวอาชีพ/ 
     แนะแนวการศึกษาตํอ/ 

  

   - ให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ 
   - ทุนการศึกษา 

  

   - ติดตามผลประเมินผล   
5. ติดตาม  ประเมินผล มี.ค.2559 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
6. สรุป  รายงานผล มี.ค.2559 นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 

5.  งบประมาณ 

 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  1,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบกิจกรรมเชํน 
แบบเอกสารตําง ๆ เกี่ยวกับการ
แนะแนว 

1,000 
 

- - 
 

1,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ 1,000 - - 1,000  

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
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1. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับบริการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

2. บุคลากรน ากิจกรรมแนะแนวไปใช๎จนเกิด 
ผลดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 

-  พิจารณาจากหลักฐานและ
การปฏิบัติจริง 
-  สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-  พิจารณาจากผลท่ีปรากฏ 

-  แบบบันทึกรายการ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกรายการ 
-  แบบประเมินผล 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1 นักเรียนในโรงเรียนให๎มีคุณภาพทั้งด๎านคุณลักษณะนิสัยและด๎านความรู๎เป็นคนเกํงและคนดีได๎ 
 7.2  นักเรียนได๎รู๎จักวิธีการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 7.3  นักเรียนได๎น าความรู๎ท่ีได๎จากการแนะแนวไปพัฒนาตนเองและสังคมได๎ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการสํงเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนาร ี
สนองโครงการเรํงดํวนตามนโยบาย สพฐ.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
  สพฐ.ข๎อท่ี ..1,2...  สพท. ข๎อท่ี .1,2..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี  …7,10,13,15…ระดับ

ขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี  …7,10,13,15 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      .. 7,8,11,12…. 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายอุดมศักดิ์  มีภูค า, นายธนกร  ธนะค าดี, นายประชุม  เรียมแสน  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   20,000 บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล   

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  เป็นกิจกรรมท่ีมุํงเน๎นให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีระเบียบวินัย  ประหยัด ซื่อสัตย์  
สุจริต  อดทน  เสียสละ  ชํวยเหลือตนเองและผ๎ูอื่นได๎  เป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี  ฝึกและสอนให๎นักเรียนมี
สุขภาพกายใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  เข๎มแข็ง  อดทน  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  
และรู๎จักบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมสํวนรวม  ตลอดจนสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ ท าให๎
หํางไกลจากยาเสพติด 
 จากความส าคัญดังกลําว  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  จึงได๎จัดท าโครงการเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารีขึ้นเพื่อ
เสริมสร๎างคุณลักษณะตําง ๆ ดังกลําวให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนของโรงเรียน  โดยลูกเสือส ารองจะเดินทางไกล
ระยะทาง  3-5  กิโลเมตร  สํวนลูกเสือและเนตรนารีสามัญและสามัญรุํนใหญํจะเดินทางไกลและ      อยูํคําย
พักแรม 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสนับสนุนให๎ครูได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ครบตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2.2  เพื่อให๎นักเรียนรักการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสํวนรวมและท างานรํวมกับหมูํคณะได๎ 

3.  เปูาหมาย 

 3.1  ผลผลิต  (Outputs) 
  3.1.1  นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการอยูํรํวมกนั  ได๎รู๎กฎ  ระเบียบ  ความอดทน   
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           การท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ  
นักเรียนได้ฝึก  การสังเกต  จดจ า  และรู้แนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ 
           สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  
   3.2.1  นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผ๎ูน า และผ๎ูตามท่ีดี  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
  3.2.2  นักเรียนมีความรู๎และทักษะทางลูกเสือ 
4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 

นายอุดมศักดิ์/นายธนกร
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 

3. ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ พ.ค. 2558-มี.ค.59  
   - นักเรียนช้ัน ป. 1–3 (ลูกเสือส ารอง) 
   - นักเรียนช้ัน ป.4-6  (ลูกเสือสามัญ)    
   - นักเรียนช้ันม. 1-3  (ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ) 
4. จัดพิธีถวายราชสดุดี 
5. จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
    - ลูกเสือส ารองเดินทางไกล 
   - ลูกเสือสามัญเดินทางไกลอยูํคํายพักแรมศูนย์ฯ 
    - ลูกเสือสามัญรุํนใหญํรํวมกิจกรรมเข๎าคํายพักแรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 
7. สรุปและรายงานผล 

 

 

ก.ค.2558 
พ.ย.2558 
 
 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

นายวิษณุ/นายสุระชัย 
นายประชุม  คณะครู 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร 
/ครูปฏิบัติการสอนทุกคน 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายอุดมศักดิ์/นายธนกร/
นายประชุม 

5.  งบประมาณ 

  งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรยีนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน   5,000  บาท   และจากโครงการเรียนฟรี  15  ปีอยํางมีคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2558-2559  
จ านวนเงิน  15,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. คําจัดเหมาบริการ เชํน คําเหมา
จ๎างรับจ๎าง  ท่ีพักนอน คํา
วิทยากรฝึกอบรม ของลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญและสามัญรุํน
ใหญํในการอยูํคํายพักแรม 

2. คําอาหาร-อาหารวําง ของลูกเสือ-

5,000 
 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 
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เนตรนารีในการจัดกิจกรรมเดิน
ทางไกล และกิจกรรมอยูํคํายพัก
แรมของลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

  

รวมงบประมาณ 20,000 - 20,000 -  
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ        

การอยูํรํวมกัน ได๎รู๎กฎ ระเบียบ ความอดทน  
การท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ  

 
2. นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎ฝึก การสังเกต  จดจ า  

และรู๎แนวทางในการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าและ
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีคุณลักษณะเป็นผ๎ูน า 

และผ๎ูตามท่ีดี  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 
4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎และทักษะ      

ทางลูกเสือ 
 

-   ตรวจวัดความรู๎ 
-   สังเกตพฤติกรรม 
 
 
-  สังเกตจากการเข๎ารํวม 
   กิจกรรม 
 
 
-  สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
 
-  สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-  สังเกต 
 

-   แบบทดสอบ 
-   แบบสังเกต 
 
 
-  แบบบันทึกรายการ 
 
 
 
-  แบบสัมภาษณ์ 
 
 
-  แบบสอบถาม/ 
   แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสังเกต 
 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

7.1  นักเรียนในโรงเรียนให๎มีคุณภาพทั้งด๎านคุณลักษณะนิสัยและด๎านความรู๎เป็นคนเกํงและคนดีได๎ 
 7.2  นักเรียนได๎รู๎จักวิธีการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 7.3  นักเรียนได๎น าความรู๎ท่ีได๎จากการแนะแนวไปพัฒนาตนเองและสังคมได๎ 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า)            (นายธนกร  ธนะค าดี) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ...................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)         (นายประชุม  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
       หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ   โครงการแขํงขันกีฬา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1..  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี     1 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี     1 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี        1 

ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ   นายจันดี  อินทิจันทร์/นายอุดมศักดิ์  มีภูค า/นายสุระชัย  ยางธิสาร 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   25,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามความมุํงหมายของการจัดการศึกษาของชาติได๎บัญญัติไว๎วํา  ให๎จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู๎และคุณธรรม  มีจริยธรรมละวัฒนธรรมแหํงความ
เป็นคนไทยในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  การจะบรรลุผลตามความมุํงหมาย
ดังกลําว  นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางวิชาการ  และทักษะด๎านอื่นๆ แล๎ว  การจัดกิจกรรมทางกีฬา  
กรีฑา  การละเลํนและกิจกรรมนันทนาการ  เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีจะชํวยพัฒนา  ปลูกฝังและเสริมสร๎างให๎
นักเรียนมีและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได๎  และยังเป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาและการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายท่ีโรงเรียนจะต๎องก าหนดและจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎เข๎าแขํงขันและเข๎ารํวมรายการแขํงขันกีฬาทุกรายการทุกระดับตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณ  ความสามารถทางการกีฬาและขนาดของโรงเรียน  ใช๎กิจกรรมกีฬา
พัฒนาและปลูกฝังให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

2.1 มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตท่ีดี  ร๎อยละ 90 
2.2 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  รักการออกก าลังกาย/เคล่ือนไหว  ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
      ไมํพึ่งพาส่ิงเสพติด  ร๎อยละ 90 
2.3 มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามกฎกติกาการแขํงขัน  มีน้ าใจรู๎แพ๎  รู๎ชนะ  รู๎อภัย 
      ร๎อยละ 85 
2.4 มีความสามรถวางแผนในการท างานเป็นทีม  ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  ร๎อยละ 90 
2.5 ให๎เกียรติผ๎ูอื่นเป็น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ร๎อยละ 90 
2.6 มีผลงาน/รางวัล  และแสดงออกชื่นชมในความส าเร็จและให๎ก าลังใจเป็น  ร๎อยละ 90 



 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 245 
 

245 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558  

3.  เปูาหมาย 

 นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬาพื้นบ๎าน  กีฬาสากล  
ท้ังในฐานะผ๎ูเข๎าแขํงขัน  และผ๎ูรํวมจัดการแขํงขัน  เชํน  เป็นกองเชียร์  เป็นผ๎ูเดินขบวนพาเหรด  เป็นผ๎ูแสดง
ประกอบพิธีเปิด-ปิดการแขํงขัน   
4.  วิธีด าเนินการ  กิจกรรมและระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 

1. จัดท าโครงการและขออนุญาตด าเนินการ 
 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการฝุายตํางๆ 
3. ประชุมช้ีแจง  และเตรียมความพร๎อม 
4. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ทางการกีฬาเพื่อใช๎ประกอบ

จัดการเรียนการสอน 
6. จัดการฝึกซ๎อม 
7.  จัดการแขํงขันกีฬาภายใน 
8. เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา/กรีฑาระดับศูนย์เครือขําย 
9. เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา/กรีฑาระดับขยายโอกาส

ทางการศึกษา 
9. ประเมินผลและรายงานผลการแขํงขันแตํละครั้ง 
10. สรุปรายงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

พ.ค. 2558  
(ชํวงแขํงขันแตํละครั้ง) 
พ.ค.2558  
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-มี.ค.59 
 
พ.ค.2558-มี.ค59 
ต.ค. 2558 
ธ.ค.58-ม.ค.2559 
 
ธ.ค.58-ม.ค.2559 
 
ธ.ค.58-ม.ค.2559. 
มี.ค.2559 

นายจันดี/อุดมศักดิ์/สุระชัย 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
ฝุายพัสดุ 
 
ครูที่ได๎รับมอบหมาย 
นายจันดี/อุดมศักดิ์/สุระชัย 
“..............................” 
“..............................” 
 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายจันดี/อุดมศักดิ์/สุระชัย 

5.  งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ปีงบประมาณ 2558-2559 
จ านวน  25,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ 
จ าแนกตามรายจําย 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.คําวัสดุประกอบการจัดการเรียน
การสอน  การฝึกซ๎อมและ       
การจัดการแขํงขัน  ทุกรายการ
แขํงขัน  

2.คําจัดจ๎างเหมาบริการ  เชํน
เครื่องขยายเสียง/เวที/ปูาย/ ชุด
การแสดง/รถยนต์โดยสาร/ท่ีพัก
นอน/เต็นท์/โต๏ะ/เก๎าอี้  ในการ
จัดการแขํงขันและเข๎ารํวมการ
แขํงขันทุกระดับ 

3.คําอาหารเช๎า  กลางวันและเย็น  

3,000 
 
 
 

10,000 
- 

 
 
 
 

12,000 

  
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

12,000 

3,000 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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ของนักกีฬา/กองเชียร์ คณะเข๎า
คํายฝึกซ๎อมและเข๎ารํวมการ
แขํงขันทุกรายการ 

 
 

- 

รวมงบประมาณ 25,000    22,000   3,000  
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. นักเรียนร๎อยละ 90  สุขภาพรํางกาย

แข็งแรง  มีสุขภาพจิตท่ีดี   
2. นักเรียน ร๎อยละ 90 มีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพ  รักการออกก าลังกาย/
เคล่ือนไหว  ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ไมํพึง่พาส่ิงเสพติด   

3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  ปฏิบัติตามกฎกติกาการ
แขํงขัน  มีน้ าใจรู๎แพ๎ รู๎ชนะ  รู๎อภัย   

4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสามรถ
วางแผนในการท างานเป็นทีม  ท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎   

5. นักเรียน ร๎อยละ 90 ให๎เกียรติ ผ๎ูอื่นมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

1.ตรวจนับจ านวน 
2.สังเกต/ตรวจวัด 
 

1.บัญชีรายช่ือนักกีฬา 
2.บัญชีลงเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม 
3.แบบบันทึกการสังเกต 
4.แบบตรวจวัดสรรถภาพ 
 

6. โรงเรียนมีผลงาน/รางวัล  และ
แสดงออกชื่นชมในความส าเร็จและให๎
ก าลังใจเป็น  ร๎อยละ 90 

3.ตรวจนับจ านวน 5.รายการท่ีชนะการแขํงขัน 
6.รายงานโครงการ/กิจกรรม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 นักเรียนมีความสมบูรณ์รอบด๎านท้ังทางรํางกายและจิตใจ รักการออกก าลังกายมีวินัย มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา มีพัฒนาการทางกาย/ทางการเรียนดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมเฉล่ียของโรงเรียนสูงขึ้น 

 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นายอุดมศักดิ์  มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายสุระชัย  ยางธิสาร)            (นายประชุม  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง    ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
    หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
      
แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการเย่ียมบ๎านนักเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..3..  สพท. ข๎อท่ี ..3..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี  10,11 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.     มาตรฐานท่ี  10,11 
ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.    ตัวบํงช้ีท่ี     7 

ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ นางทิพา  ชาชัย 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   2,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุํงหวัง โดยผํานกระบวนการทางการศึกษานัน้ นอกจาก
จะด าเนินการด๎วยการสํงเสริม สนับสนุนนักเรียนแล๎ว การปูองกันและการชํวยเหลือแก๎ปัญหาตํางๆท่ีเกิดกับ
นักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญเนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังด๎านการส่ือสาร 
เทคโนโลยีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแขํงขันทุกรูปแบบ 
ล๎วนกํอให๎เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวไมํเหมาะสมท่ีเป็นผลเสียตํอสุขภาพจิต และ
สุขภาพกายของทุกคนท่ีเกี่ยวข๎อง รวมท้ังกํอให๎เกิดสภาวะวิกฤตทางสังคม  

ด๎วยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ให๎มีความสมบูรณ์พร๎อมใน
ลักษณะองค์รวม  ท้ังด๎านรํางกาย  สติปัญญา  ความรู๎  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนให๎มี
ทักษะในการด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข มีคุณคํา  และจากสภาพปัญหาของโรงเรียนท่ีนักเรียนสํวนใหญมํีฐานะ
ครอบครัวยากจน  พํอแมํไมํได๎อยูํเป็นผ๎ูดูแล  พํอแมํแยกทาง  ผ๎ูปกครองไปท างานออกจากบ๎านแตํเช๎า  กลับค่ า 
ท าให๎ผ๎ูปกครองไมํมีเวลาดูแลอบรมส่ังสอนนักเรียนอยํางเต็มท่ี  โรงเรียนบ๎านห๎วยยางตระหนักในสภาพปัญหา
ดังกลําว  จึงได๎จัดท าโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนขึ้น  โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายท่ีมีสํวน
เกี่ยวข๎อง  ต้ังแตํผ๎ูบริหารสถานศึกษา  คณะครูในโรงเรียน  นักเรียน  เครือขํายผ๎ูปกครอง  ผ๎ูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รํวมคิดรํวมท า  โดยศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากหลักและระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน แนวทางการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เป็น
ต๎น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักตนเองและพึ่งตนเองได๎ 
2.2  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยท่ีดี 
2.3  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะชีวิตสามารถหลีกเล่ียง ปูองกันภัยอันตรายและพฤติกรรมท่ีไมํพงึประสงค์ 
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2.4  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
2.5  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 

3. เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 
     - นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  234  คน 

3.2 ด๎านคุณภาพ 

      ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได๎ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยูํในสังคมได๎ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. เขียนโครงการ น าเสนอขออนุมัติ 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าปฏิทินเพื่อวางแผนงาน 
4. จัดเตรียมเอกสารการเก็บข๎อมูล/เครื่องมือการ
ประเมิน 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการให๎ทุกระดับช้ันทราบ /ส ารวจ
ข๎อมูลนักเรียน 
6.  เก็บรวบรวมข๎อมูล / แผนท่ีบ๎านนักเรียน 
7.  ด าเนินการเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
 
8. ติดตาม-ประเมินผล 
9. สรุปรายงานผลโครงการ 
 

พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-       
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

นางทิพา  ชาชัย 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นางทิพา  ชาชัย/คระครู 
นางทิพา  ชาชัย 
 
นางทิพา  ชาชัย 
 
นางทิพา  ชาชัย 
นางทิพา  ชาชัย/คณะครู 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/คณะครู 

5.  งบประมาณ 

         งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการเย่ียมบ๎าน  จ านวน  2,000 บาท ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ จ าแนกตามรายจําย หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1.  เป็นคําวัสดุประกอบกิจกรรม        
การเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
  

2,000 - - 2,000  
 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000  
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแล 
  ชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีเข๎มแข็งและท่ัวถึง ร๎อยละ 90 

-ตรวจผลงาน  สังเกต   
 สอบถาม 

-บันทึก รายงาน ผลการ  
 ปฏิบัติงาน/สังเกต สอบถาม 

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ 
   ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 
   ความคิดสร๎างสรรค์ ของผ๎ูเรียน ร๎อยละ 90 
 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ 
   ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัด 
   ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  ร๎อยละ 90 
4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยม 
   ท่ีดีงาม  ร๎อยละ 90 

-สังเกต  สอบถาม  
ทดสอบ ตรวจผลงาน / 
สอบถาม 
 
-สังเกต / สอบถาม 
 
 
-ทดสอบ  ตรวจผลงาน  
 บันทึกสถิติ 

-แบบสังเกต / สอบถาม 
 ข๎อมูลนักเรียน 
-รายบุคคล 
 สังเกต สอบถาม  
-รายงาน  
 การดูแลชํวยเหลือ 
 นักเรียน 
-แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 
7.1  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางได๎รับการสํงเสริม  พัฒนา  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาเพื่อให๎นักเรยีน

ได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิค๎ุมกันทางจิตใจท่ีเข๎มแข็งคุณภาพชีวิต ท่ีดี  มี
ทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ๎นจากวิกฤติท้ังปวง 

7.2  ได๎รับทราบความคาดหวังของผ๎ูปกครองตํอโรงเรียน 
7.3  เพื่อให๎การชํวยเหลือนักเรียนตามความจ าเป็น 

 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
     (นางทิพา  ชาชัย) 

ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
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   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 
ช่ือโครงการ   โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
สนองกลยุทธ์          สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2,10,14,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2,10,14,15 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2,7,9-12 
ผ๎ูรับผิดชอบ         นายประชุม  เรียมแสน /คณะครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558 - มีนาคม  2559 
งบประมาณ   5,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยางได๎จัดต้ังกลํุมยุวเกษตรกร ซึ่งมีกิจกรรมด๎านการเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 
ด๎านการแปรูปอาหารโดยการสนับสนุนกิจกรรมจากส านักงานเกษตรอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
โดยระยะเริ่มแรกมีสมาชิกเข๎ารํวมโครงการจ านวน 60 คน จาก 6 กิจกรรม ได๎แกํ กลํุมปลูกผักสวนครัว กลํุม
ปลูกเพาะเห็ดนางฟูา กลํุมปลูกยูคา กลํุมเล้ียงปลา กลํุมเล้ียงหมูํปุา และกลํุมปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นตัวแทน
จากกลํุมผ๎ูสนใจ  ในกิจกรรมการเกษตร และมีงานโครงการเกษตรแลกเปล่ียนเพื่ออาหารกลางวัน (Barter 
Between Brother) ใช๎ช่ือยํอวํา “BBB” ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) และ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย หรือ UBS สนับสนุนเงินทุนใน การด าเนินงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงในการท างานเกษตร สนอง
นโยบายโครงการเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ฯ นักเรียนมีผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
เป็นการปลูกฝังด๎านคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักเรียน และนักเรียนยงัได๎ผลผลิตไปรับประทานอาหารที่บ๎าน
เป็นการลดรายจํายของครอบครัว เหลือจ าหนํายเป็นรายได๎  โดยมีเกษตรต าบล ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกศรี
สุพรรณ ได๎เข๎ามาอบรมขยายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการกลํุมยุวเกษตรกรในโรงเรียนของพืน้ท่ีอ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ จึงสํงผลให๎เกิดการขยายตัวของกลํุมสมาชิกและมีการกลํุมเกษตรกรอยํางหลากหลายข้ึนเป็น
ล าดับ  

ปัจจุบันกลํุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีจ านวนประมาณ 196 คน มีการสํงเสริมให๎กับ
สมาชิกท ากิจกรรมโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ มีการด าเนินงานอยํางเป็น
ระบบ ครบวงจรรํวมกับระบบโรงเรียนธนาคารบ๎านห๎วยยาง ใน 4 ประเภทกลํุมอาชีพได๎แกํ กลํุมกิจกรรมการ
ปลูกพืช กลํุมกิจกรรมการเล้ียงสัตว์ กลํุมกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ  กลํุมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล๎อม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  จึงได๎จัดต้ังกลํุมยุวเกษตรกรขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเสริมสร๎างทัศนคติของสมาชิกยุวเกษตรกรให๎ภูมิใจในคุณคําของการเกษตรและยอมรับ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศ มีความส าคัญตํอการด ารงชีพและเศรษฐกิจของประเทศ  
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    2.2  เพื่อให๎สมาชิกยุวเกษตรกรได๎เรียนรู๎และฝึกทักษะให๎มีประสบการณ์จริงในการปลูกพืช           
เล้ียงสัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมท่ีถูกต๎องเหมาะสมสอดคล๎องกับครอบครัวและ
ท๎องถิ่นทั้งงานรวมหรอืงานกลํุมยํอย และ งานสํวนบุคคลของสมาชิกทุกคน 

     2.3  เพื่อฝึกให๎สมาชิกยุวเกษตรกรรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ 
สํงเสริม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยข๎อบังคับและวิธีการด าเนินงานยุวเกษตรกรเป็น  
แนวทางฝึกหัด 

2.4  เพื่อสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 

3. เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 
     - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 196 คน ซึ่งเป็นสมาชิก           

ยุวเกษตรในโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

3.2 ด๎านคุณภาพ 

      สมาชิกยุวเกษตรกรเห็นคุณคําและความส าคัญของการเกษตร มีความรู๎และได๎ฝึกทักษะให๎มี
ประสบการณ์จริงในการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมท่ีถูกต๎องเหมาะสม
สอดคล๎องกับครอบครัวและท๎องถิ่น รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ สํงเสริม การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยข๎อบังคับและวิธีการด าเนินงานยุวเกษตรกรเป็น  แนวทางฝึกหัด 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

4.  วิธีด าเนินการ กิจกรรม/ระยะเวลา และผ๎ูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
1. ส ารวจโครงการ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แตํงต้ังครูผ๎ูรับผิดชอบ 
3. ด าเนินงานกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
      - จัดท าแปลงปลูกผักตํางๆ  
      - จัดแบํงพื้นท่ีเกษตร วางแผนในการปลูกผักชะอม / 
แก๎วมังกร / ไผํเล้ียง / กล๎วยน้ าว๎า / ผักหวานปุา ให๎เป็น
สัดสํวน 
      - จัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ / น้ าหมักชีวภาพ โดยสร๎าง
โรงปุ๋ยหมัก 
      - จัดเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟูา / เล้ียงหมูปุา /
เล้ียงเป็ด 
      - จัดซื้อพันธุ์ปลา และอาหารปลากินพืช 
4. จัดท าแผนงานพื้นฐานอาชีพเกษตร ปี 58-59 
5. ด าเนินงานตามแผนงาน 
 
6. ติดตาม-ประเมินผล 

พ.ค.2557 
พ.ค.2557 
พ.ค.2557 
 
พ.ค.2558-       
มี.ค.2559 
 
พ.ค.2558-       
มี.ค.2559 
พ.ค.2558 
 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558 
พ.ค.2558-       
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 

นายประชุม/คณะครู 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
นายประชุม/คระครูที่
รับผิดชอบกิจกรรม/ 
กลํุมยุวเกษตรกร 
 
 
กลํุมยุวเกษตรกร 
 
กลํุมยุวเกษตรกร 
 
กลํุมยุวเกษตรกร 
นายประชุม 
นายประชุม/คณะครู 
 
ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
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7 . สรุปรายงานผลโครงการ 
 

มี.ค.2559 นายประชุม/คณะครู 

5.  งบประมาณ 

         งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน จ านวน  5,000 บาท ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
ท่ีใช๎ 

จ าแนกตามรายจําย หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. เป็นคําวัสดุประกอบกิจกรรมปลูกพืช 
เล้ียงสัตว์ กิจกรรมการแปรรูป เชํน เมล็ด
พันธุ์ ,ต๎นกล๎า , พันธุ์ปลา, วัสดุในการท า
น้ ายาล๎างจาน , เศษผ๎า , ปุ๋ย รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าโรงเรือนตําง ๆ  
 

5,000 - - 5,000  
 

รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  

6.  ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
1. นักเรียนร๎อยละ 85 มีภูมิใจในคุณคําของ
การเกษตรและยอมรับอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
ท่ีมีเกียรติยศ และมีความส าคัญตํอ 
การด ารงชีพและเศรษฐกิจของประเทศ  
2. นักเรียนร๎อยละ 85 มีความรู๎และทักษะในการ
ปลูกพืชเล้ียงสัตว์ การเข๎ารํวมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม 
3. นักเรียนร๎อยละ 85 รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ สํงเสริม 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัย
ข๎อบังคับและวิธีการด าเนินงานยุวเกษตรกรเป็น  
แนวทางฝึกหัด 
4. นักเรียนร๎อยละ 85 มีการด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู๎ 
ไปประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
 
 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 196 คน เห็นคุณคํา             
และความส าคัญของการเกษตร มีความรู๎และได๎ฝึกทักษะให๎มีประสบการณ์จริงในการปลูกพืช เล้ียงสัตว์         
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมท่ีถูกต๎องเหมาะสมสอดคล๎องกับครอบครัวและท๎องถิ่น 
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ สํงเสริม การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยอาศัยข๎อบังคับและวิธีการด าเนินงานยุวเกษตรกรเป็น  แนวทางฝึกหัด ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)              (นางทิพา  ชาชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
 ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการธนาคารขยะ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2,3,14 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2,3,14 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2,3,9-12 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ  นายจันดี อินทิจันทร์ , นางทิพา  ชาชัย, นายสุระชัย  ยางธิสาร ,  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2557 - มีนาคม  2558 
งบประมาณ   3,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับวําเป็นปัญหาส าคัญท้ังในระดับโรงเรียน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีปริมาณ
ขยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุคือ การไมํคัดแยกขยะกํอนน าไปท้ิง ขาดจิตส านึกในการท้ิงขยะให๎เป็นที่ 
รวมท้ังขาดความรู๎เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช๎ใหมํ ไมํสนใจ ละเลยและไมํเห็นคุณคํา ท้ังท่ีขยะเหลํานั้นหาก
น ามาคัดแยกอยํางถูกวิธีแล๎วจะสามารถสร๎างประโยชน์ได๎ และยังสามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎อีกครั้ง ซึ่งเป็น
การประหยัดทรัพยากร รวมท้ังปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได๎มาก ซึ่งจะสํงผลดีท้ังตํอส่ิงแวดล๎อม  

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ต าบลเหลําโพนค๎อ เปิดท าการเรียนการสอนต้ังแตํช้ัน อ.1-ม.3 ในปกีารศึกษา 
2557 มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 230  คน จึงได๎จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในเรื่องการท้ิง
ขยะให๎กับนักเรียน ให๎นักเรียนได๎เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ เมื่อนักเรียนรู๎จักแยกขยะ
และท้ิงขยะให๎เป็นที่เป็นทางแล๎วก็จะท าให๎โรงเรียนดูสะอาดสะอ๎าน มีบรรยากาศ ท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎  
และเมื่อเริ่มต๎นจากในโรงเรียนได๎ผลดีแล๎วก็สามารถขยายผลไปยังชุมชนและประเทศชาติตํอไปได๎ โรงเรียน
บ๎านห๎วยยางจึงจัดท าโครงการคัดแยกขยะในโรงเรยีนขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อให๎นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
3.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องขยะ การคัดแยกขยะท่ีถูกต๎องและเหมาะสม  
3.3  เพื่อจัดหาท่ีคัดแยกขยะเป็นแบบแยกประเภท ให๎เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
3.4  เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
3.5  นักเรียนมีรายได๎จากการจ าหนํายขยะ น าไปออมทรัพย์  
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3.  เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 

- นักเรียนร๎อยละ 80 คัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง และน าขยะท่ีเหลือไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
- โรงเรียนมีท่ีคัดแยกขยะ ประเภทแยกประเภทท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

3.2  ด๎านคุณภาพ 

- นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3  ได๎รับความรู๎เรื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกต๎องและ  เหมาะสมสามารถ
น าความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ประโยชน์ท่ีบ๎านและชุมชนได๎ 

- นักเรียนน าผลพลอยได๎จากจ าหนํายขยะ ไปออมทรัพย์ เป็นการฝึกนิสัยการออมทรัพย์ 
ให๎กับนักเรียน  
  - นักเรียนรู๎จักแยกขยะและท้ิงขยะให๎เป็นที่เป็นทาง ท าให๎โรงเรียนดูสะอาดสะอ๎านมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎ 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2558 นายจันดีและคณะ 
2 ประชุมช้ีแจงกิจกรรมโครงการ พ.ค. 2558 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3 อบรมนักเรียนเรื่องขยะ และการคัดแยกขยะท่ี

ถูกต๎อง และประโยชน์ของขยะ 
มิ.ย. 2558 วิทยากรจากอบต. 

5 ด าเนินงานจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน มิ.ย.2558-              
มี.ค.2559 

นายจันดี/นางทิพา 
และคณะครูทุกคน 

6 นิเทศติดตาม มี.ค. 2559 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
7 สรุปรายงานผล มี.ค. 2559 นายจันดี/นางทิพา 

6.  งบประมาณ 

 ขอรับสนับสนุนจากเงินอุดหนุน จ านวน  3,000  บาท ดังนี้ 
6.1  เป็นคําอบรมนักเรียนเรื่องขยะ และการคัดแยกขยะท่ีถูกต๎อง และประโยชน์ของขยะ  
6.2  คําวัสดุในการด าเนินการ 

7.  วิธีการติดตามและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผ๎ูปกครอง -สอบถาม แบบสอบถาม 
2 นักเรียนคัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง -สังเกต สัมภาษณ์ แบบสังเกต/

สัมภาษณ์ 
3 นักเรียนมีเงนิออมจากการจ าหนํายขยะ ดูจากของจริง สมุดออมทรัพย์ 
4 ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 90 % ดูของจริง แบบรายงาน 
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5 โรงเรียนมีส่ิงแวดล๎อมสวยงาม สอบถาม แบบสอบถาม 
 

8.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 8.1  นักเรียนมีจิตส านึกในในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
 8.2  นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับ ขยะ การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะให๎เกิดประโยชน์ และน าไปใช๎ 
                 ประโยชน์ได๎มากขึ้น ขยายความรู๎สํูบ๎านและชุมชนได๎ 
 8.3  โรงเรียน สะอาด รํมรื่น สวยงาม มีส่ิงแวดล๎อมท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎   
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)              (นางทิพา  ชาชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
 ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ช่ือโครงการ   โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี   8 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี   4 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      4 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ  นายประชุม  เรียมแสน , นายวิษณุ  เจริญชัย, นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 

นายสุระชัย  ยางธิสาร , นายจันดี อินทิจันทร์ ,  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558- มีนาคม  2559 
งบประมาณ   2,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับกํอนประถมศึกษา จ านวน  38 คน ระดับประถมศึกษา 144 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 52 คน เป็นโรงเรียนหนึง่ท่ีจัดบริการอาหารกลางวันให๎กับนักเรียน ซึ่งได๎รับงบประมาณ 
จาก อบต.เหลําโพนค๎อ ให๎กับนักเรียนเฉพาะช้ันกํอนประถมและประถมศึกษาเทํานั้น สํวนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จ านวน  52 คน ไมํได๎รับงบประมาณจึงไมํสามารถจัดบริการอาหารกลางวันได๎ครบทุกคน  

โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจึงได๎จัดกิจกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันขึ้นเพื่อน า
ผลผลิตมาท าอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพให๎นักเรียนได๎รับประทานทุกคน ทุกวัน และได๎ด าเนินการตํอเนื่องกัน
มาโดยให๎นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม จนได๎รับรางวัลเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในโรงเรียน แตํเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเกษตรต๎องใช๎งบประมาณในการด าเนินการจึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น เพื่อขอรับงบประมาณไปด าเนินการตามโครงการให๎บรรลุเปูาหมายตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทุกคน ทุกวัน  
2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีฝึกปฏิบัติจริงในการท าการเกษตร และสามารถผลิตวัตถุดิบท่ีจะใช๎ในการ

ประกอบอาหารได๎ถูกต๎องตามข้ันตอนขบวนการผลิต 
2.3  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหาร  และมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารอยําง

ถูกต๎อง 
2.4  เพื่อให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
2.5  เพื่อให๎นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
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3.  เปูาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ    
      3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางทุกคนได๎รับการชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

3.1.2  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทุกคน ทุกวัน     

3.2  เชิงคุณภาพ    

3.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีสมรรถภาพทางกาย  น้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์ 
มาตรฐานกรมอนามัย 

3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และมีสุขนิสัยใน
การรับประทานอาหารได๎อยํางถูกต๎อง   

3.2.3  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยท่ีดี  ท าให๎การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
   ความต๎องการ 
2. จัดท าโครงการ 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
    4.1 กิจกรรมปลูกพืชผัก- 
          สวนครัว    
    4.2 กิจกรรมการเล้ียง 
        ปลาดุกในกระชังและ 
        ปลารวมในบํอดิน 
        การเล้ียงหมูปุา 
   4.3 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา 
   4.4 กิจกรรมเล้ียงกบในบํอดิน 
   4.6 กิจกรรมปลูกผักหวาน 
5. สรุปผล/ประเมินผล 
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
7. การประเมินโครงการ 
 

พ.ค. 2558 
 
พ.ค. 2558 
พ.ค. 2558 
 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
 
 
 
 
 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

 
 
 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารฯ 
 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
 
นายสุระชัย  ยางธิสาร 
 
 
นายประชุม  เรียมแสน 
นายประชุม  เรียมแสน 
นายวิษณุ  เจริญชัย 
นางมณีวรรณ  เจริญชัย 
นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 
นายจันดี  อินทิจันทร์ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 

รวม 2,000  
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5.  งบประมาณ   2,000  บาท 

 
ท่ีมาของงบประมาณ 

 
งบจัดสรร 

ลักษณะการใช๎จําย หมาย
เหตุ งบด าเนินการ งบลงทุน 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เงินทุนหมุนเวียนสํงเสริม
ผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน 

2,000 - - 2,000 -  
 
 

รวม 2,000 - - 2,000 -  

6.  ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 

ผ๎ูเข๎ารํวม ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง กรรมการฯ อื่น ๆ(เกษตรต าบล) 
จ านวน 20 234 60 12 3 

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการ

ชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 
แจงนับนักเรียนท่ีได๎รับการ
ชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

แบบบันทึกการชํวยเหลือ 

2.นักเรียนอยํางน๎อยร๎อยละ 80 รู๎จัก
เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์  และมีสุขนิสัยใน         
การรับประทานอาหารอยําง
ถูกต๎อง   

แจงนับนักเรียนท่ีรู๎จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
และมีสุขนิสัยในการรับประทาน
อาหารอยํางถูกต๎อง   

แบบบันทึกการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์  และ 
มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร
อยํางถูกต๎อง   

3. นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง        
อยํางน๎อย ร๎อยละ  80  มีน้ าหนัก  
สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข     

แจงนับนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก  
สํวนสูงตามเกณฑ์  มาตรฐาน  
ของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข     

แบบบันทึกสุขภาพ 

4.นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง        
อยํางน๎อยร๎อยละ  80 มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

แจงนับนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 
 

8.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

          8.1  นักเรียนได๎รับประทานอาหารที่สะอาด  มีประโยชน์  และพอเพียงทุกคน ทุกวัน 
8.2  นักเรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย 
8.3  นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
8.4  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
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8.5  นักเรียนสามารถน าความรู๎เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
และเป็นแบบอยํางในชุมชนได๎ 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายประชุม เรียมแสน)            (นายวิษณุ  เจริญชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นายอุดมศักดิ์ มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 
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แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ช่ือโครงการ   โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี   8 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ. มาตรฐานท่ี   4 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ. ตัวบํงช้ีท่ี      4 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ  นายประชุม  เรียมแสน , นายวิษณุ  เจริญชัย, นายอุดมศักดิ์ มีภูค า 

นายสุระชัย  ยางธิสาร , นายจันดี อินทิจันทร์ ,  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558- มีนาคม  2559 
งบประมาณ   35,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับกํอนประถมศึกษา จ านวน  59 คน ระดับประถมศึกษา 117 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 60 คน เป็นโรงเรียนหนึง่ท่ีจัดบริการอาหารกลางวันให๎กับนักเรียน ซึ่งได๎รับงบประมาณ 
จาก อบต.เหลําโพนค๎อ ให๎กับนักเรียนเฉพาะช้ันกํอนประถมและประถมศึกษาเทํานั้น สํวนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จ านวน  60 คน ไมํได๎รับงบประมาณจึงไมํสามารถจัดบริการอาหารกลางวันได๎ครบทุกคน  

โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจึงได๎จัดกิจกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันขึ้นเพื่อน า
ผลผลิตมาท าอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพให๎นักเรียนได๎รับประทานทุกคน ทุกวัน และได๎ด าเนินการตํอเนื่องกัน
มาโดยให๎นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม จนได๎รับรางวัลเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในโรงเรียน แตํเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเกษตรต๎องใช๎งบประมาณในการด าเนินการจึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น เพื่อขอรับงบประมาณไปด าเนินการตามโครงการให๎บรรลุเปูาหมายตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทุกคน ทุกวัน  
2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีฝึกปฏิบัติจริงในการท าการเกษตร และสามารถผลิตวัตถุดิบท่ีจะใช๎ใน 
       การประกอบอาหารได๎ถูกต๎องตามข้ันตอนขบวนการผลิต 
2.3  เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหาร  และมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร 

                 อยํางถูกต๎อง 
2.4  เพื่อให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
2.5  เพื่อให๎นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
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3.  เปูาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ    
      3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางทุกคนได๎รับการชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

3.1.2  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางได๎รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทุกคน ทุกวัน     

3.2  เชิงคุณภาพ    

3.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีสมรรถภาพทางกาย  น้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์ 
มาตรฐานกรมอนามัย 

3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และมีสุขนิสัยใน
การรับประทานอาหารได๎อยํางถูกต๎อง   

3.2.3  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยท่ีดี  ท าให๎การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
   ความต๎องการ 
2. จัดท าโครงการ 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
    4.1 กิจกรรมปลูกพืชผัก- 
          สวนครัว    
    4.2 กิจกรรมการเล้ียง 
        ปลาดุกในกระชังและ 
        ปลารวมในบํอดิน 
   4.3 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา 
   4.4 กิจกรรมเล้ียงกบในบํอดิน 
   4.6 กิจกรรมปลูกผักหวาน 
5. สรุปผล/ประเมินผล 
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
7. การประเมินโครงการ 
 

ก.พ. 2558 
 
ก.พ. 2558 
ก.พ. 2558 
 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
 
 
 
 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
พ.ค. 2558-มี.ค. 2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
มี.ค.2559 
 

- 
 
- 
- 
 

4,000 
15,000 

 
 
 
10,000 
3,000 
3,000 

 

คณะกรรมการบริหารฯ 
 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
 
นายสุระชัย  ยางธิสาร 
นายประชุม  เรียมแสน 
 
 
 
นายวิษณุ  เจริญชัย 
นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 
นายจันดี  อินทิจันทร์ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 

รวม 35,000  
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5.  งบประมาณ   35,000  บาท 

 
ท่ีมาของงบประมาณ 

 
งบจัดสรร 

ลักษณะการใช๎จําย หมาย
เหตุ งบด าเนินการ งบลงทุน 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เงินทุนหมุนเวียนสํงเสริม
ผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน 

35,000 - - 35,000 -  
 
 

รวม 35,000 - - 35,000   

6.  ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 

ผ๎ูเข๎ารํวม ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง กรรมการฯ อื่น ๆ(เกษตรต าบล) 
จ านวน 18 170 60 12 3 

7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการ

ชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 
แจงนับนักเรียนท่ีได๎รับการ
ชํวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

แบบบันทึกการชํวยเหลือ 

2.นักเรียนอยํางน๎อยร๎อยละ 80 รู๎จัก
เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์  และมีสุขนิสัยใน         
การรับประทานอาหารอยําง
ถูกต๎อง   

แจงนับนักเรียนท่ีรู๎จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
และมีสุขนิสัยในการรับประทาน
อาหารอยํางถูกต๎อง   

แบบบันทึกการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์  และ 
มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร
อยํางถูกต๎อง   

3. นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง        
อยํางน๎อย ร๎อยละ  80  มีน้ าหนัก  
สํวนสูงตามเกณท์มาตรฐาน ของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข     

แจงนับนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก  
สํวนสูงตามเกณท์  มาตรฐาน  
ของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข     

แบบบันทึกสุขภาพ 

4.นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง        
อยํางน๎อยร๎อยละ  80 มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

แจงนับนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 
 

8.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

          8.1  นักเรียนได๎รับประทานอาหารที่สะอาด  มีประโยชน์  และพอเพียงทุกคน ทุกวัน 
8.2  นักเรียนรู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย 
8.3  นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
8.4  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
8.5  นักเรียนสามารถน าความรู๎เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
       และเป็นแบบอยํางในชุมชนได๎ 
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ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายประชุม เรียมแสน)            (นายวิษณุ  เจริญชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
         (นายจันดี  อินทิจันทร์)            (นายอุดมศักดิ์ มีภูค า) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการธนาคารขยะ 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน    มาตรฐานท่ี    2,3,14 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.      มาตรฐานท่ี    2,3,14 
    ระดับข้ันพื้นฐาน ของ  สมศ.     ตัวบํงช้ีท่ี       2,3,9-12 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ํ
ผ๎ูรับผิดชอบ  นายจันดี อินทิจันทร์ , นางทิพา  ชาชัย, นายสุระชัย  ยางธิสาร ,  
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2557 - มีนาคม  2558 
งบประมาณ   25,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับวําเป็นปัญหาส าคัญท้ังในระดับโรงเรียน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางมีปริมาณ
ขยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุคือ การไมํคัดแยกขยะกํอนน าไปท้ิง ขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให๎เป็นที่ 
รวมท้ังขาดความรู๎เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช๎ใหมํ ไมํสนใจ ละเลยและไมํเห็นคุณคํา ท้ังท่ีขยะเหลํานั้นหาก
น ามาคัดแยกอยํางถูกวิธีแล๎วจะสามารถสร๎างประโยชน์ได๎ และยังสามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎อีกครั้ง ซึ่งเป็น
การประหยัดทรัพยากร รวมท้ังปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได๎มาก ซึ่งจะสํงผลดีท้ังตํอส่ิงแวดล๎อม  

โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ต าบลเหลําโพนค๎อ เปิดท าการเรียนการสอนต้ังแตํช้ัน อ.1-ม.3 ในปีการศึกษา 
2557 มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 230  คน จึงได๎จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในเรื่องการท้ิง
ขยะให๎กับนักเรียน ให๎นักเรียนได๎เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ เมื่อนักเรียนรู๎จักแยกขยะ
และท้ิงขยะให๎เป็นที่เป็นทางแล๎วก็จะท าให๎โรงเรียนดูสะอาดสะอ๎าน มีบรรยากาศ ท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎  
และเมื่อเริ่มต๎นจากในโรงเรียนได๎ผลดีแล๎วก็สามารถขยายผลไปยังชุมชนและประเทศชาติตํอไปได๎ โรงเรียน
บ๎านห๎วยยางจึงจัดท าโครงการคัดแยกขยะในโรงเรยีนขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อให๎นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
3.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องขยะ การคัดแยกขยะท่ีถูกต๎องและเหมาะสม  
3.3  เพื่อจัดหาท่ีคัดแยกขยะเป็นแบบแยกประเภท ให๎เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

3.4  เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน 

3.5  นักเรียนมีรายได๎จากการจ าหนํายขยะ น าไปออมทรัพย์  
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3.  เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 

-นักเรียนร๎อยละ 80 คัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง และน าขยะท่ีเหลือไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
-โรงเรียนมีท่ีคัดแยกขยะ ประเภทแยกประเภทท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

3.2  ด๎านคุณภาพ 

- นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3  ได๎รับความรู๎เรื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกต๎องและ 
  เหมาะสมสามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ประโยชน์ท่ีบ๎านและชุมชนได๎ 

  - นักเรียนน าผลพลอยได๎จากจ าหนํายขยะ ไปออมทรัพย์ เป็นการฝึกนิสัยการออมทรัพย์ 
                       ให๎กับนักเรียน  
  - นักเรียนรู๎จักแยกขยะและท้ิงขยะให๎เป็นที่เป็นทาง ท าให๎โรงเรียนดูสะอาดสะอ๎าน  
                       มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎   

5.  ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค. 58 นายจันดีและคณะ 
2 ประชุมช้ีแจงกิจกรรมโครงการ พ.ค. 58 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
3 อบรมนักเรียนเรื่องขยะ และการคัดแยกขยะท่ี

ถูกต๎อง และประโยชน์ของขยะ 
มิ.ย. 58 วิทยากรจากอบต. 

5 ด าเนินงานจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน มิ.ย.58- ก.พ.59 นายจันดี/นางทิพา 
และคณะครูทุกคน 

6 นิเทศติดตาม มี.ค. 59 ผ๎ูบริหารโรงเรียน 
7 สรุปรายงานผล มี.ค. 59 นายจันดี/นางทิพา 

6.  งบประมาณ 

 ขอรับสนับสนุนจากเงินอุดหนุน จ านวน  25,000  บาท ดังนี้ 
6.1  เป็นคําอบรมนักเรียนเรื่องขยะ และการคัดแยกขยะท่ีถูกต๎อง และประโยชน์ของขยะ  
6.2  คําวัสดุในการด าเนินการ 

7.  วิธีการติดตามและประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช๎วัด 
1 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผ๎ูปกครอง -สอบถาม แบบสอบถาม 
2 นักเรียนคัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง -สังเกต สัมภาษณ์ แบบสังเกต/

สัมภาษณ์ 
3 นักเรียนมีเงนิออมจากการจ าหนํายขยะ ดูจากของจริง สมุดออมทรัพย์ 
4 ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 90 % ดูของจริง แบบรายงาน 
5 โรงเรียนมีส่ิงแวดล๎อมสวยงาม สอบถาม แบบสอบถาม 
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8.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

 8.1  นักเรียนมีจิตส านึกในในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน 
 8.2  นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับ ขยะ การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะให๎เกิดประโยชน์ และน าไปใช๎ 
                 ประโยชน์ได๎มากขึ้น ขยายความรู๎สํูบ๎านและชุมชนได๎ 
 8.3  โรงเรียน สะอาด รํมรื่น สวยงาม มีส่ิงแวดล๎อมท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแกํการเรียนรู๎   
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายจันดี  อินทิจันทร์)              (นางทิพา  ชาชัย) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายสุระชัย  ยางธิสาร) 
 ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ    โรงเรียนดีศรีต าบล 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..2..  สพท. ข๎อท่ี ..2..   โรงเรียน ข๎อท่ี..2.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน มาตรฐานท่ี    2,14,15 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.    มาตรฐานท่ี     2, 14,15 
ระดับข้ันพื้นฐานของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        2,9-12 

ลักษณะโครงการ        โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบ                 นายประชุม  เรียมแสน/นายจันดี อินทิจันทร์ 
สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤษภาคม  2557 –  มีนาคม  2558 
งบประมาณ                  5,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การปลูกฝังศีลธรรม เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎ยั่งยืน ควรเริ่มมาจากตัวบุคคล ขยายความดีสํูสังคมรอบ
ข๎าง ในฐานะท่ีคนไทยสํวนใหญํเป็นพุทธศาสนิกชน ใช๎หลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ๎า เป็นหลัก ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจถือปฏิบัติและครองตนสืบมา รวมท้ังขยายเครือขํายทุกภาคสํวนคือ บ๎าน วัด โรงเรียน และชุน เข๎ามา
มีสํวนรํวมในการขับเคล่ือนและพัฒนารํวมกัน โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  จึงจัดท าโครงการนีข้ึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผํานการพัฒนา 5 ห๎องชีวิต 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีจิตอาสา ได๎รับประสบการณ์ตรง 
2. เพื่อรํวมกันจัดกิจกรรมด๎านศีลธรรมรํวมกับชุมชน 
3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนประพฤติปฏิบัติตนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นต๎นแบบของเด็กดีศรีต าบล 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพฒันาศีลธรรมประจ าต าบล ครูแกนน า 
    และผ๎ูประสานงานการศึกษา 

3.  เปูาหมาย 

3.1 ด๎านปริมาณ 

- นักเรียน ร๎อยละ 90  ของนักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 จ านวน 187 คน  และครู 18  คน ได๎รับ
การพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม โดยการเข๎าคํายพัฒนากิจกรรม 5  ห๎องชีวิต 

3.2  ด๎านคุณภาพ 

- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนโดยผํานกิจกรรม   5 
ห๎องชีวิต  

-  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
-  นักเรียนผํานเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร๎อยละ 100  
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4.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค.57 นายประชุม/นางรัตน์/ 

นายจันดี 
ผ๎ูอ านวยการ 
ผ๎ูอ านวยการ 
ผ๎ูอ านวยการ 
 
คณะครูทุกทําน 
 
 
 
 
 
คณะครูทุกทําน 

2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.57 
3. ก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัด พ.ค.57 
4. 1. ประชุมช้ีแจงนโยบายและแตํงต้ังและมอบหมาย

งานผ๎ูรับผิดชอบ 
2. ทบทวนความรู๎เรื่อง  5 ห๎องชีวิต 
- ฐานห๎องมหาศิริมงคล (ห๎องนอน) 
- ฐานห๎องมหาพิจารณา(ห๎องน้ า)  
- ฐานห๎องมหาประมาณ (ห๎องอาหาร) 
- ฐานห๎องมหาสติ (ห๎องแตํงตัว) 
- ฐานห๎องมหสมบัติ(ห๎องท างาน)  
3. เย่ียมบ๎านนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีดี/ 
    มอบเกียนติบัตร 

มิ.ย.57 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย.57/ พ.ย.57 

 

5. ประเมินโครงการ มี.ค.58 นายประชุมและคณะ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.58 นายประชุมและคณะ 

5.  งบประมาณ 

 ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจ านวน  5,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณท่ีใช๎ จ าแนกตามรายจําย หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

คําวัสดุในการด าเนินงาน 5,000 - - 5,000  
รวมงบประมาณ 5,000 - - 5,000  

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือ 
ผ๎ูเรียนได๎รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรม 5 
ห๎องชีวิตผํานกิจกรรมฐานเรียนรู๎ 

ประเมินผลการจัดกิจกรรม - แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

ร๎อยละ 100 
 

ผ๎ูเรียนประพฤติปฏิบัติตนให๎เป็นคนดี มี
คุณธรรม เป็นต๎นแบบของเด็กดีศรีต าบล 

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
 

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
- แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 
 
 

พัฒนาศีลธรรมรํวมกนัระหวํางบ๎าน วัด 
โรงเรียน และชุมชน 

ประเมินโครงการ 
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

1.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผํานการพัฒนา 5 ห๎องชีวิตสามารถน าความรู๎ท่ี
ได๎รับไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต๎นแบบของเด็กดีศรีต าบลตํอไป 

2.  เพื่อให๎นักเรียนมีจิตอาสา ได๎รับประสบการณ์ตรง 
3.  นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
4.  นักเรียนผํานเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร๎อยละ 100 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
       (นายประชุม  เรียมแสน)            (นายจันดี  อินทิจันทร์) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
โครงการ    พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข๎อท่ี ..1..  สพท. ข๎อท่ี ..1..   โรงเรียน ข๎อท่ี..1.. 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน มาตรฐานท่ี    1 

ระดับข้ันพื้นฐาน ของ สพฐ.    มาตรฐานท่ี     1 
ระดับข้ันพื้นฐานของ  สมศ.   ตัวบํงช้ีท่ี        1 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม ํ
ผ๎ูรับผิดชอบ                 นายกงจักร  อุทัยวัฒน ์
สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤษภาคม  2557 –  มีนาคม  2558 
งบประมาณ                  75,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดบริการอาหารกลางวันท่ีกิจกรรมท่ีส าคัญ ท่ีโรงเรียนต๎องด าเนินการ เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
อาหารที่ปลอดภัยมีประโยชน์ตํอรํางกาย ในสภาพปัจจุบันพบวําการบริการอาหารกลางวันของโรงเรยีน 
เนื่องจาก....ไมํเพียงพอ ขาดสุขลักษณะ สมควรได๎รับการปรับปรุง  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับอาหารที่มีสะอาดปราศจากเช้ือโรค มีน้ าด่ืมสะอาด   
มีภาชนะ เครื่องครัวเพียงพอ ท าให๎มีระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนดีขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดท าอาหารกลางวันในโรงเรียนให๎มีคุณภาพ  สะอาด  ปลอดภัย 
2.  เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพและพลานามัยให๎แกํนักเรียน 
3.  เพื่ออ านวยความสะดวกด๎านวัสดุอุปกรณ์การท าอาหารแกํเจ๎าหน๎าท่ีอาหารกลางวันในโรงเรียน 
4.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดท าอาหารกลางวันในโรงเรียนให๎มีคุณภาพ  สะอาด  ปลอดภัย 

3.  เปูาหมาย 

ด๎านปริมาณ 

-  นักเรียนโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง  ท้ังหมด  230  คน 

 ด๎านคุณภาพ 

-  นักเรียนร๎อยละ  100  ได๎ด่ืมน้ าสะอาด 
-  อ านวยความสะดวกด๎านวัสดุอุปกรณ์การท าอาหารแกํเจ๎าหน๎าท่ีอาหารกลางวัน 
   ในโรงเรียน 
-  อ านวยความสะดวกด๎านวัสดุอุปกรณ์ให๎กับนักเรียน 
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4.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ค.58 ผ๎ูอ านวยการ/ 

นายกงจักร 
 
ผ๎ูอ านวยการ 
ผ๎ูอ านวยการ 
ผ๎ูอ านวยการ 
 
 
เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ/ 
นายกงจักร 

2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.58 
3. ก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัด พ.ค.58 
4. 1. ประชุมช้ีแจงนโยบายและแตํงต้ังและมอบหมาย

งานผ๎ูรับผิดชอบ 
-  จัดซื้อเครื่องกรองน้ าเย็นแบบตํอทํอ 
ไว๎ในโรงอาหารจ านวน  2  เครื่อง 
-จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวส าหรับการประกอบอาหาร
ให๎กับนักเรียน 

มิ.ย.58 
 
 
 
 
 

5. ประเมินโครงการ มี.ค.59 นายกงจักร 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.59 นายกงจักร 

5.  งบประมาณ 

         ใช๎งบประมาณจากเงินสพฐ. จ านวน  75,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

รายการ งบประมาณ 
ท่ีใช๎ 

จ าแนกตามรายจําย  
คําวัสดุ ตอบแทน ใช๎สอย คํา

ครุภัณฑ์ 
-  จัดซื้อเครื่องกรองน้ าเย็น จ านวน         

2  เครื่อง 
-  จัดซื้อเครื่องครัว 

40,000 
35,000 

 

- - 
- 

40,000 
 

 

 
35,000 
 

รวมงบประมาณ 75,000 - - 40,000 35,000 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือ 
-  นักเรียนร๎อยละ  100  ได๎ด่ืม

น้ าสะอาด 
การสังเกต/แบบประเมิน - แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 

 
-  มีเครื่องกรองน้ าเย็นแบบตํอ

ทํอไว๎ในโรงอาหารจ านวน   
2  เครื่อง 

การสังเกต 

-  อ านวยความสะดวกด๎านวัสดุ
อุปกรณ์ให๎กับนักเรียน/        
แมํครัว 

- การสังเกต/สอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกต/- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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7.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ 

1.  นักเรียนร๎อยละ  100  ได๎ด่ืมน้ าสะอาด 
2.  มีเครื่องกรองน้ าเย็นแบบตํอทํอไว๎ในโรงอาหารจ านวน  2  เครื่อง 
3.  นักเรียนได๎รับส่ิงอ านวยความสะดวกด๎านวัสดุอุปกรณ์อยํางเพียงพอ 
4.  ระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวันในโรงเรียน มคุีณภาพ  สะอาด  ปลอดภัย 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
  (นายกงจักร  อุทัยวัฒน์) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

  
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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แผนงาน    งานกิจการนักเรียน 
ช่ือโครงการ   โครงการเทํห์กินผัก นํารักกินผลไม๎ 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข๎อท่ี ..1...  สพท. ข๎อท่ี .1..   โรงเรียน ข๎อท่ี…1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับข้ันพื้นฐาน ของ โรงเรียน มาตรฐานท่ี   1 

ระดับข้ันพื้นฐานการประกนัภายในมาตรฐานท่ี   1 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ํ
ผ๎ูรับผิดชอบ  นายกงจักร  อุทัยวัฒน์ , นางพันมณี  เรียมแสน, นางมณีวรรณ  เจริญชัย 
สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2558- มีนาคม  2559 
งบประมาณ                  50,000  บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันมีการตื่นตัวหันมากินผักผลไม๎กันมากขึ้น  เนื่องจากการได๎รับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  
เห็นประโยชน์ของผักผลไม๎มากขึ้นรู๎วําผักผลไม๎นอกจากจะมีสารอาหารจ าพวกเกลือแรํและวิตามินตําง ๆ แล๎ว
ยังมีสารที่จ าเป็นและมีประโยชน์ตํอรํางกายเป็นจ านวนมาก เชํน ใยอาหาร แคโรทีนอยด์  ไลโคปิน ฯลฯ  ซึ่งจะ
ชํวยในการสร๎างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคท่ีเป็นภัยสุขภาพ  ท่ีคุกคามและสร๎างปัญหาให๎กับชีวิตของมนุษย์
ในปัจจุบันเป็นอยํางมาก  เชํน  โรคอ๎วน  ความดัน  ไขมันในเส๎นเลือด  เบาหวาน และมะเร็ง  เป็นต๎น   เพื่อ
สร๎างกระแสและปลูกฝังพฤติกรรมการกินผักผลไม๎และบริโภคอาหารที่ถูกสัดสํวนให๎เพียงพอในแตํละวัน  จน
เกิดเป็นสุขนิสัยการกินท่ีถูกต๎องแกํนักเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง จึงจัดท าโครงการ  โครงการเทํห์กินผัก 
นํารักกินผลไม๎ ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อกระต๎ุนให๎เด็กนักเรียนในโรงเรียนกินผักผลไม๎ วันละ  400 กรัม/วัน มากขึ้น  
2.2  เพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนท่ีเอื้อตํอการกินผักผลไม๎  
2.3  เพื่อสร๎างทีมแกนน าผ๎ูท าโครงการ (ครู แมํครัว เจ๎าของร๎านค๎า ผ๎ูปกครองหรือตัวแทนชุมชน 
       และนักเรียนรุํนพี่) ให๎เข๎มแข็ง  
2.4  เพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ และทักษะจากการท าโครงการจริง (Project –Based  
       Learning) เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของการกินผักผลไม๎ท่ีจะ 
      ชํวยให๎รํางกายได๎รับสารอาหาร และหลีกเล่ียงผักผลไม๎ท่ีมีสารพิษ  

3.  เปูาหมาย 

 3.1  แกนน านักเรียน จ านวน  10 คน และ นักเรียนท่ีไมํใชํแกนน า จ านวน  220  คน 
3.2  ผ๎ูอ านวยการและแกนน าครู จ านวน  5 คน และ บุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน จ านวน 13  คน 
3.3  แกนน าผ๎ูปกครองนักเรียนจาก 15 ครัวเรือน  จ านวน ..6....คน 
3.4  แกนน าแมํครัว และ เจ๎าของร๎านค๎าในโรงเรียนจ านวน...4.....คน 
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4  วิธีด าเนินงานหรือกระบวนการท างาน 

1. สร๎างคณะท างาน 
- ประชุมแกนน าครูและนักเรียน เพื่อเชิญชวนอาสาสมัครที่สนใจเป็นคณะท างาน  
- แตํงต้ังคณะท างานและวางแผนด าเนินงานรํวมกัน 
- คณะท างานมีการประชุมอยํางน๎อย 3 เดือนครั้ง รวม 3 ครั้งตํอปี เพื่อติดตามความก๎าวหน๎าของ

กิจกรรมและรํวมกันแกไ๎ขปัญหาในกิจกรรมท่ีไมํเป็นตามแผน ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน โดย
มีการจัดท าผลการด าเนินโครงการและบันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม ตลอดจน
ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ 

2. ส ารวจข๎อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ด๎านการกินผักผลไม๎ของนักเรียน จ านวน 190 คน โดยใช๎
แบบสอบถามเพื่อวัดและวิเคราะห์สถานการณ์การกินผักผลไม๎ในโรงเรียน ออกแบบโดย EDF 

3. ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพันธ์สร๎างความเข๎าใจให๎ทุกคนทราบเกี่ยวกับโครงการ และสถานการณ์การ
กินผักผลไม๎ในโรงเรียนท่ีมีผลกระทบตํอสุขภาพของนักเรียน เพื่อสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมใน
โรงเรียนในการด าเนินกิจกรรม 

4.  นิเทศติดตามโครงการ 
5.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
6.  สรุปผลผลการด าเนินงาน 

5.  ลักษณะโครงการ 

 โครงการใหมํ   

6.  งบประมาณ 

 ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ EDF  จ านวน  50,000  บาท 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีการศึกษา  2558 (ปีงบประมาณ 2558-2559) 

8.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช๎ 

จ าแนกรายจําย 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1. สร๎างคณะท างาน วางแผนงานและประชุม
สม่ าเสมอ   

2. ส ารวจข๎อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ให๎ทุกคนทราบ

 4,125 
 

7,470 
6.060 

-  
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เกี่ยวกับโครงการ 
4. สร๎างกระแส แชร์การเรียนรู๎เรื่องผักผลไม๎ 

 

 
4,200 

 

 
14,999 

 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ(ขอถัวจํายทุกรายการ) ตํอ 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช๎ 

จ าแนกรายจําย 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

5.  กิจกรรม “ปลูกผักปลอดสารพิษ และเล้ียงสัตว์
กันเถอะ” 

6.  กิจกรรมรณรงค์ สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ สํงเสริม
การเปล่ียนแปลง ในกิจกรรม”เด็กดี ศรีห๎วยยาง
ชอบกินผักและผลไม๎” 

7.  รํวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
8.  ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 5,000 - 13,200 
 

1,000 

รวมงบประมาณ 50,000 20,801  29,199 

9.  ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
1. นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ

ประโยชน์และตระหนักเรื่องการกินผักผลไม๎มากขึ้น 
โดยผํานกระบวนการเรียนรู๎จากการลงมือท าด๎วย
ตนเอง 

2. นักเรียนร๎อยละ 80 กินผักผลไม๎ 400 กรัมตํอวัน 
3. มีแปลงเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน  
4. กลํุมแมํครัวสามารถน าความรู๎ท่ีได๎ไปใช๎ในประกอบ

อาหาร 
5. ผ๎ูปกครองมีเมนูผักผลไม๎ท่ีดึงดูดใจนักเรียนให๎กินผัก

ผลไม๎มากขึ้น 
6. นักเรียนร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรม 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
-  การสังเกต 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 
-  การสังเกต 
 
-  การสังเกต 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
 
แบบสังเกต 

10.  ผลท่ีคาดวําจะได๎รับในการด าเนินโครงการ 
10.1  เกิดทีมแกนน า 25 คนตํอโรงเรียนเพื่อด าเนินกิจกรรมรณรงค์สํงเสริมการกินผักผลไม๎ 
         400 กรัมตํอวัน 
10.2  มีข๎อมูลสถานการณ์พฤติกรรมการกินผักผลไม๎ของเด็กท้ังโรงเรียน 
10.3  มีข๎อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนกํอนด าเนินโครงการ 
10.4  เพื่อสร๎างความเข๎าใจและกระต๎ุนการกินผักผลไม๎ในโรงเรียน 
10.5  เกิดสภาพแวดล๎อม หรือ พื้นท่ีท่ีเอื้อตํอการกินผักผลไม๎ มีส่ิงเร๎ากระต๎ุนให๎เกิดกระแสการกิน 
         ผักผลไม๎ 
10.6  มีแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ เข๎าโครงการอาหารกลางวัน  
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10.7  มีปลาดุกเข๎าโครงการอาหารกลางวัน 
10.8  มีแปลงเกษตรปลอดสารพิษ เกิดขึ้นใน  15 ครัวเรือน 
10.9  มีเมนูอาหารที่ใช๎ผักเป็นสํวนประกอบให๎นํารับประทานมากขึ้น 
10.10  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ และนักเรยีนท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ลดลง  

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นายกงจักร อุทัยวัฒน์)           (นางพันมณี  เรียมแสน) 
ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
      (นางมณีวรรณ  เจริญชัย) 

 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายประชุม  เรียมแสน) 
 ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 หัวหน๎ากลํุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
   (นางสุนันท์  หลวงศรี) 
 ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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สํวนที ่4 
การน าแผนปฏบิตักิารประจ าปสีูกํารปฏบิตัิ 

(Implemenation Plan) 
************************ 

 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีผํานกระบวนการจัดท าอยํางเป็นระบบ  จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล๎ว 
เป็นเพียงกระบวนการเริ่มต๎น  หากจะให๎การด าเนินงานใด ๆ บรรลุผลส าเร็จท้ังมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต๎องมีกระบวนการน าแผนปฏิบัติการไปสํูการปฏิบัติอยํางเป็นระบบ  มีหลักการ  และ
กระบวนการท่ีถูกต๎องชัดเจน 

 ความหมายของการน าแผนสํูการปฏิบัติ  หมายถึงการด าเนินการทุกอยํางเพื่อให๎นโยบายบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎  การน าแผนไปสํูการปฏิบัติ  เป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว๎ในแผนไป
ด าเนินการให๎บรรลุตามเปูาหมาย  ต๎องมีกระบวนการท่ีชัดเจน 
 

ขัน้ตอนการน าแผนปฏบิัตกิารประจ าปไีปสูกํารปฏบิัติ 
 

1.  ผ๎ูรับผิดชอบแตํละโครงการ  ต๎องตรวจสอบรายละเอียดของโครงการท่ีตนเองน าเสนอ  ตรวจสอบ
จ านวนเงินงบประมาณท่ีอนุมัติ  รายละเอียดกิจกรรมให๎ถูกต๎อง 

2.  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  แตํละโครงการให๎ละเอียด  โดยให๎ระบุวัน เดือน ปีท่ีด าเนินการ 
3.  กํอนน าโครงการไปด าเนินการตามปฏิทิน  ให๎บันทึกเสนอผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อขอ

อนุญาตด าเนินการ  โดยใช๎แบบขออนุมัติโครงการก าหนดให๎จ านวน  2  ชุด ผํานฝุายงานการเงินและ
งบประมาณ หัวหน๎ากลํุมงาน และผ๎ูบริหารโรงเรียนอนุมัติด าเนินการ  

4.  ผ๎ูรับผิดชอบโครงการน าบันทึกไปประกอบ  ยืมเงินทดรองราชการด าเนินโครงการกับฝุายงาน
การเงินและงบประมาณ 

5.  ด าเนินงานตามโครงการให๎แล๎วเสร็จ  แล๎วน าเอกสารหลักฐานเบิกจํายเงินกับกับฝุายงานการเงิน
และงบประมาณ และฝุายพัสดุเพื่อล๎างหนี้  และรายงานผลการด าเนินการตามแบบผ๎ูบริหารโรงเรียนทราบและ
รวบรวมรายงานสรุปรายงานประจ าปีตํอไป 
 

******************************** 
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ภาคผนวก 
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บนัทกึขอ๎ความ 

สํวนราชการ      โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ท่ี......................................วนัท่ี .....................................................พ.ศ............................................ 
เรื่อง   ขออนุมัติโครงการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
 
  ด๎วยกลํุมงาน ....................................ได๎เสนองาน/โครงการ................................................
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งสอดคล๎องกับกลยุทธ์ท่ี............จุดเน๎นท่ี..........
เปูาหมายท่ี................................. มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี....................จึงขออนุมัติงบประมาณ  
จ านวน........................บาท  โดยขออนุมัติงบประมาณจาก   ...........................................................................  
(ให๎ระบุท่ีมาของงบประมาณ เชํน แผนปฏิบัติฯ, งบกิจกรรมรํวม,งบกิจกรรมแลกเปูา,กิจกรรมตามนโยบาย 
สพฐ. / สพป. / งบเรียนฟรี 15  ปี อื่นๆ ) รายละเอียดตามโครงการ / กิจกรรม และประมาณการคําใช๎จําย 
ดังแนบ  มาพร๎อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

(...................................................) 
  ต าแหนํง................................................... 

 
 

ความคิดเห็นของ หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงบประมาณ 
ตรวจสอบแล๎ว ให๎เบิกจากเงิน......................................... 
                  ตามแผนปฏิบัติฯ 
                  อื่น ๆ (ระบุ) 

(...................................................) 
ต าแหนํง................................................... 

ความคิดเห็นของหัวหน๎ากลํุมงาน 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

(...................................................) 
ต าแหนํง.................................................. 

ความคิดเห็นของ ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน 
....................................................................................…………………………………………………..…………. 

(...................................................) 
ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 

…………/………………………/………………………….. 

หมายเหตุ  ให๎จัดท าเป็น 2  ชุด พร๎อมรายละเอียดโครงการเมื่อได๎รับอนุมัติ ฯ แล๎ว และรายงานผลการด าเนินงาน 
                   ตามโครงการ จ านวน  2  ชุด สํงผ๎ูบริหารโรงเรียน 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน 
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ตามโครงการในแผนปฏบิัตกิารประจ าปกีารศกึษา พ.ศ.2558 
โรงเรยีนบา๎นหว๎ยยาง ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

-------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงการ
........................................................................................................................................................................ 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1.............................................................................................................................................. 
 2.2...............................................................................................................................................        
           2.3............................................................................................................................................. 

3. เปูาหมาย 

3.1 ผลผลิต 
(Outputs)............................................................................................................................... 
3.2 ผลลัพธ์ 
(Outcomes)............................................................................................................................  

4. กิจกรรม 

 กิจกรรมท่ี 1 .....................................................................................................................................   
กิจกรรมท่ี 2 .....................................................................................................................................   
กิจกรรมท่ี 3 .....................................................................................................................................   

ฯลฯ 

5. งบประมาณ  ................................. บาท 

6. ผลการด าเนินการ 

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

7.ปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะ 

7.1........................................................................................................................................ 
 7.2 ...........................................................................................................................................        

7.3 ...................................................................................................................................... 

8. ผ๎ูรายงาน  ...................................................................................................................................... 
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ค าส่ังโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ท่ี             /2558 

เรื่อง  แตํงต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2558 
………………………………… ………………………… 

 แผน/โครงการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารและจัดการของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทางด๎านการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร  ด๎าน            การ
บริหารงบประมาณ  ด๎านการพัฒนาบุคลากร  ด๎านกิจการนักเรียนการพฒันาโรงเรียน  ตลอดจนเป็น การ
สนองนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  โรงเรียนบ๎านห๎วยยางจึงขอ
แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตํอไปนี้ รับผิดชอบในการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2558  ดังนี้ 
 1.  นางสุนันท์  หลวงศรี  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
 2.  นางรัตน์  พลราชม  ครู  คศ. 3           รองประธานกรรมการ 

3.  นางพันมณี  เรียมแสน ครู  คศ. 3           รองประธานกรรมการ 
4.  นายประชุม  เรียมแสน ครู  คศ. 3           กรรมการ 
5.  นายอุดมศักดิ์ มีภูค า  ครู  คศ. 3           กรรมการ 
6.  นายจันดี  อืนทิจันทร์  ครู  คศ. 3           กรรมการ 
7.  นายธนกร  ธนะค าดี  ครู  คศ. 3           กรรมการ 
8.  นางมณีวรรณ  เจริญชัย ครู  คศ. 3           กรรมการ 
9.  นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช ครู  คศ. 3           กรรมการ 
10. นางศิริวรรณ  ยตะโคตร ครู  คศ. 1           กรรมการ 
11. นางอรัญญา  ค าภูษา  ครู  คศ. 3           กรรมการ 
12. นางทิพา  ชาชัย  ครู คศ. 3           กรรมการ 
13. นายกงจักร  อุทัยวัฒน ์ ครู คศ. 3           กรรมการ 
14. นายพงษ์เพชร  ค าสงค์ ครู คศ. 3           กรรมการ 
15. นายวิษณุ  เจริญชัย  ครู คศ. 3           กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ ครู คศ. 2           กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

ให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ังด าเนินการรวบรวมข๎อมูลผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี  และจัดท าเป็นรูปเลํม  และสํงให๎ทันตามก าหนดเวลา 

       ส่ัง  ณ  วันท่ี  1  พฤษภาคม  2558 
 

 
 
 
 

 

(ลงชื่อ) 

                       (นางสุนันท์  หลวงศรี) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง 
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ค าส่ังโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
ท่ี                  /2558 

เรื่อง  แตํงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

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

โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553  ท่ีปรับปรุงใหมํ รวมท้ังนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 9 จัดระ(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยให๎กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน๎าท่ีก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษา  
จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นสํวน
หนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 เพื่อให๎เกิดความพร๎อมในการปฏิบัติงาน บรรลุผลอยํางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐานและตัวบํงช้ี จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แหํง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม แตํงต้ังข๎าราชการครูและลูกจ๎างรับผิดชอบการด าเนิน
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีหน๎าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 1.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบํงช้ีในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ีได๎รับมอบหมาย  
ตามรายละเอียดแนบท๎ายค าส่ังนี้ 

2. พัฒนา ปรับปรุงแก๎ไข พัฒนางานให๎มีคุณภาพตามตัวบํงช้ี และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยจัดท าแฟูมงาน เสนอตํอ 
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง เมื่อส้ินปีการศึกษา  
 

 ท้ังนี้  ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (ลงช่ือ)  
(นางสุนันท์  หลวงศรี) 

                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 
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รายละเอยีดแนบทา๎ยค าสัง่โรงเรยีนบา๎นหว๎ยยาง  ที่          / 2558  ลงวนัที ่ 16  พฤษภาคม 2558 
ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน ปกีารศกึษา 2558 
 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู๎มหีนา๎ที่และความรบัผิดชอบ 
มาตรฐานคณุภาพผูเ๎รยีน 

มาตรฐานที ่1 ผู๎เรยีนมีสขุภาวะที่ดแีละมีสนุทรยีภาพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ  

นางมณีวรรณ  เจริญชัย 

1.2 มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
1.3 ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง 
      ตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม  
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผ๎ูอื่น  
1.6 สร๎างผลงานจากเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
      นันทนาการตามจินตนาการ 
 
มาตรฐานที ่2 ผู๎เรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคาํนยิมทีพ่งึประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

นายประชุม  เรียมแสน 2.2 เอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณ  
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง  
2.4 ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 
  
มาตรฐานที ่3 ผู๎เรยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด๎ว๎ยตนเอง รกัเรยีนรู ๎และ
พฒันาตนเองอยาํงตอํเนือ่ง 

3.1 มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ 
      และส่ือตํางๆ รอบตัว 

นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช 3.2 มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎ 
      เพิ่มเติม  
3.4 ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน  
3.3 เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน  
 
มาตรฐานที ่4 ผู๎เรยีนมคีวามสามารถในการคดิอยาํงเปน็ระบบ  
คิดสร๎างสรรคต์ัดสนิใจแกป๎ญัหาไดอ๎ยาํงมสีตสิมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน 
      ตามความคิดของตนเอง นางกงจักร  อุทัยวัฒน ์

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
4.3 ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
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4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ  
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู๎มหีนา๎ที่และความรบัผิดชอบ 

มาตรฐานที ่5 ผู๎เรยีนมคีวามรูแ๎ละทกัษะทีจ่ าเปน็ตามหลกัสตูร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลํุมสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

นายอุดมศักดิ์  มีภูค า 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
มาตรฐานที ่6 ผู๎เรยีนมทีกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างาน
รวํมกบัผูอ๎ืน่ไดแ๎ละมเีจตคตทิี่ดตีอํอาชพีสุจรติ 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 
นายวิษณุ  เจริญชัย 6.2 ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

6.3 ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
6.4 มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

มาตรฐานดา๎นการจัดการศกึษา 
มาตรฐานที ่7 ครปูฏบิัตงิานตามบทบาทหน๎าทีอ่ยาํงมปีระสิทธภิาพและเกดิ
ประสิทธผิล 

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผ๎ูเรียนท้ังด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ 
      สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผน 
      การจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียน 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล 
      และพัฒนาการทางสติปัญญา 
7.4 ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 
      ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
      ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
7.6 ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผ๎ูเรียนท้ังด๎านการเรียน 
      และคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค 
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
      และใช๎ผลในการปรับการสอน 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได๎รับมอบหมายเต็มเวลา  
      เต็มความสามารถ 
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มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู๎มหีนา๎ที่และความรบัผิดชอบ 

มาตรฐานที ่8 ผู๎บรหิารปฏบิัตงิานตามบทบาทหนา๎ทีอ่ยาํงมปีระสิทธภิาพและ
เกิดประสทิธิผล 

8.1 ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผ๎ูน า และความคิดริเริ่มท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียน  

นางสุนันท์  หลวงศรี 

8.2 ผ๎ูบริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือ 
      ผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด๎านวิชาการและการจัดการ 
8.3 ผ๎ูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว๎ 
      ในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผ๎ูบริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจาย 
      อ านาจ  

8.5 นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
8.6 ผ๎ูบริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษา 
     เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 
มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป๎กครอง ชุมชนปฏิบตังิานตาม
บทบาทหนา๎ทีอ่ยาํงมปีระสิทธภิาพและเกดิประสทิธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  
นายธนกร  ธนะค าดี 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงาน 

      ของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
9.3 ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  
มาตรฐานที ่10 สถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ๎และกจิกรรม
พฒันาคุณภาพผู๎เรยีนอยาํงรอบดา๎น 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น และความสนใจ 

นางพันมณี  เรียมแสน 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
        ความสามารถ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ 
        ความสามารถความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียน 
10.4 สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจน 
        สรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง 
        การเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผ๎ูเรียน 
        ทุกคน  
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มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู๎มหีนา๎ที่และความรบัผิดชอบ 

มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ๎มและการบรกิารทีส่งํเสรมิให๎
ผู๎เรยีนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
11.1 ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
        มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อม 
        รํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียน นายจันดี  อินทิจันทร์ 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 
        ผ๎ูเรียน  
11.3 จัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ 
        ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรวม 
มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามกีารประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

นางสุนันท์  หลวงศรี 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
        ของสถานศึกษา  
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนา 
        คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐานดา๎นการสร๎างสงัคมแหงํการเรยีนรู๎ 
มาตรฐานที ่13 สถานศกึษามกีารสรา๎ง สงํเสรมิ สนับสนนุ ใหส๎ถานศกึษาเปน็
สงัคมแหงํการเรยีนรู ๎
13.1 มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จาก 
        แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ 
        ผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 

นายพงษ์เพชร  ค าสงค์ 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวําง 
        สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

มาตรฐานดา๎นอตัลกัษณข์องสถานศกึษา 
มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศกึษาใหบ๎รรลุเปูาหมายตามวิสยัทัศน ์ปรชัญา 
และจดุเนน๎ทีก่ าหนดขึน้ 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
        ปรัชญา และ จุดเน๎นของสถานศึกษา 

นางศิริวรรณ  ยตะโคตร 

14.2 ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
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        และจุดเน๎นของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู๎มหีนา๎ที่และความรบัผิดชอบ 
มาตรฐานดา๎นมาตรการสงํเสรมิ 

มาตรฐานที ่15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน๎ แนวทางการปฏริปู
การศกึษาเพือ่พฒันาและสงํเสริมสถานศกึษาใหย๎กระดบัคณุภาพสงูขึน้ 

นางทิพา  ชาชัย 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทาง 
        การปฏิรูป การศึกษา 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
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รายชือ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โรงเรยีนบา๎นหว๎ยยาง  

ตามค าสัง่ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่ 766/2555 
ลว. 27  มนีาคม 2555 

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

 1.  นายหวล  ยางธิสาร   ประธานกรรมการ 
 2.  นางวงศ์จันทร์  ยางธิสาร  กรรมการผ๎ูแทนผ๎ูปกครอง 
 3.  นายประชุม  เรียมแสน  กรรมการผ๎ูแทนครู 
 4.  นางญาณี  ยางธิสาร   กรรมการผ๎ูแทนองค์กรชุมชน 
 5.  นายจบ  ยางธิสาร   กรรมการผ๎ูแทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 6.  นางบําง  ยางธิสาร   กรรมการผ๎ูแทนศิษย์เกํา 
 7.  นายสนที  ยางธิสาร   กรรมการผ๎ูแทนพระภิกษุ และหรือผ๎ูแทนองค์กร 
      ศาสนาอื่นในพื้นท่ี 
 8.  นายมานะชัย  ยางธิสาร  กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
 9.  นางสุนันท์  หลวงศรี   กรรมการและเลขานุการ 
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ท่ีปรึกษา 

1.  นางสุนันท์  หลวงศรี ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง ประธานกรรมการ 
2.  นายประชุม  เรียมแสน ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.  นางพันมณี  เรียมแสน ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายอุดมศักดิ์  มีภูค า ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายจันดี  อินทิจันทร์ ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
6.  นายวิษณุ  เจริญชัย ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

ข๎อมูล 

1.  กลํุมบริหารวิชาการ  กลํุมบริหารงานบุคคล  กลํุมแผนงานและงบประมาณ 
     กลํุมกิจการนักเรียน  และกลํุมอ านวยการ 
2.  หัวหน๎าระดับช้ัน/หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
3.  วิชาการระดับกํอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

รวบรวม/จัดพิมพ์/รูปเลํม 

1.  นายประชุม  เรียมแสน  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นางพันมณี  เรียมแสน  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.  นางมณีวรรณ  เจริญชัย  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.  นายธนกร  ธนะค าดี  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5.  นายจันดี  อินทิจันทร์  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.  นางอรัญญา  ค าภูษา  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.  นายอุดมศักดิ์  มีภูค า  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8.  นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9.  นายกงจักร  อุทัยวัฒน์  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นายพงษ์เพชร  ค าสงค์  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางทิพา  ชาชัย  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12.  นางศิริวรรณ  ยตะโคตร ครู    กรรมการ 
13. นายสุระชัย  ยางธิสาร  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
14. นางสาวประไพ  สุพร  ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
15. นางสาวแก๎วมะณี  ยางธิสาร อัตราจ๎าง   กรรมการ 
16. นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
17. นายวิษณุ  เจริญชัย  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 


