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ส่วนท่ี  1 

บทน ำ 
 
ข้อมูลทั่วไป 
เขตบริกำรของโรงเรียน 
 

 เขตบริการของโรงเรียนบ้านดงซ่อม  ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจ านวน   6 
หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  9  หมู่ที่  13  หมู่ที่ 14  หมู่ที่  17 หมู่ที่  23 และ หมู่ที่  25 
 

ประชำกร 
 

 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บ้านดงซ่อม  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  2,676 คน  แยก
เปน็ชาย   จ านวน 1,288 คน  และหญิง จ านวน  1,388   คน โดยมีประชากรวัยเรียน   (อายุ 4- 17  ปี)  
ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ  จ านวน   233   คน  หรือร้อยละ   8.70  ของประชากรทั้งหมด   ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี  1   จ ำนวนประชำกรของโรงเรียน บ้ำนดงซ่อม  จ ำแนกตำมเพศและเขตกำรปกครอง 
 

ต าบล / ชื่อบ้าน ร้อยละ
ประชากร 

จ านวนประชากร  (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ต าบล  โกสัมพี     
1.  บ้าน ท่าพุทรา 25.36 695 343 352 
2.  บ้าน บุ่งตะคร้อ 11.38 332 174 158 
3.  บ้าน หนองบัว 18.23 544 291 253 
4.  บ้าน ดงซ่อม 9.08 254 128 126 
5.  บ้าน คลองเป้า 10.50 320 174 146 
6.  บ้าน เนินมะกอกน้อย 25.43 531 178 353 
     

รวมทั้งหมด 100 2,676 1,288 1,388 

 

ท่ีมำ  :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย  ข้อมูล  ณ  เดือนธันวำคม  2554 
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ลักษณะภูมิประเทศ   
            ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านดงซ่อม  สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้                
                 พื้นที่ เป็นพื้นที่ราบสูง 
กำรคมนำคมขนส่ง    

ในเขตบริการของโรงเรียน บ้านดงซ่อม มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่าง หมู่บ้าน ท่า
พุทราและเนินมะกอกน้อย ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่าย
การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว  
กำรเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านดงซ่อมส่วนใหญ่ จะ
ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย พืชไร่   ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจ ที่ท ารายได้
เขา้หมู่บ้าน ได้แก่ มันส าปะหลัง    อ้อย   สาขา อันดับรองจากภาคเกษตรกรรม คือ รับจ้าง          ทั้งนี้  
จากการส ารวจ ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี   30,000  บาท  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านปรากฏผลดังนี้ 
                     ชื่อบ้าน ท่าพุทรา                   จ านวน   30,000  บาท 
                     ชื่อบ้าน บุ่งตะคร้อ                 จ านวน   30,000  บาท 
                     ชื่อบ้าน หนองบัว                  จ านวน   30,000  บาท 
                     ชื่อบ้าน ดงซ่อม                     จ านวน   30,000   บาท 
                     ชื่อบ้าน คลองเป้า                  จ านวน   30,000   บาท 
                     ชื่อบา้น เนินมะกอกน้อย       จ านวน   30,000   บาท 

กำรสำธำรณสุข 
 ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านดงซ่อม   มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขดังนี้ 

   โรงพยาบาลรัฐบาล     1 แห่ง 

    คลินิคทุกประเภท            1            แห่ง 
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สรุปข้อมูลทำงสังคมและภูมิศำสตร์  ปีกำรศึกษำ   2557 
              กำรนับถือศำสนำ 
              ประชากรในเขตบริการของโรงเรียน บ้านดงซ่อม นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100   
สรุปข้อมูลทำงสังคมและภูมิศำสตร์  ปีกำรศึกษำ   2557 
 1. เน้ือที่ทั้งหมดของเขตบริการ                                24,954 ไร ่
 2. ประชากรทั้งหมด (นับถึง  ธันวาคม  2554) 2,676 คน 

-  ชาย  (ร้อยละ 48.13) 1,288 คน 
-  หญิง  (ร้อยละ 51.87) 1,388. คน  

  หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
-   บ้านท่าพุทรา 695 คน 

  หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ 
-   บ้านดงซ่อม 254 คน 

 3. จ านวนบ้านทั้งหมด 910 ครัวเรือน 

5. การปกครองและการบริหาร 
-  หมู่บ้าน 25 แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง 

6. การศาสนา 
 จ านวนวัดรวม 6  วัด 
  จ าแนกตามสภาพ วิสุงคามสีมา 3 วัด 
   ส านักสงฆ์ 3 แห่ง 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ  
ตำรำงท่ี  2    แสดงจ ำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำจ ำแนกรำยชั้นและเพศ   
                 ปีกำรศึกษำ 2557  

ชั้นเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 6 14 20  
อนุบาล 2 1 6 6 12  
รวมก่อนประถมศึกษำ 2 12 20 32  

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 8 21  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 14 11 25  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 13 12 25  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 10 9 19  
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 11 9 20  
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 7 13 20  
รวมประถมศึกษำ 6 68 62 130  

รวมทั้งหมด 8 80 82 162  

ตำรำงท่ี  3    แสดงจ ำนวนนักเรียนมัธยมศึกษำจ ำแนกรำยชั้นและเพศ   
                 ปีกำรศึกษำ 2557 

ชั้นเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 21 17 38  
มัธยมศึกษาที่ที่ 2 1 25 11 36  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 14 12 26  
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 3 60 40 100  

รวมทั้งหมด 11 140 122 262  
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ตำรำง  4    จ ำนวนนักเรียนในภำพรวมแยกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557  

                             ระดับ 
เขตบริการ 

ก่อน 
ประถม 
(อ.1-อ.2) 

ประถม 
ศึกษา 

(ป.1– ป.6) 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 
(ม.1-ม.3) 

รวม 

1.  บ้าน ท่าพุทรา 10 40 20 70 
2.  บ้าน บุ่งตะคร้อ 5 15 10 30 
3.  บ้าน หนองบัว 2 19 10 31 
4.  บ้าน ดงซ่อม 0 5 1 6 
5.  บ้าน คลองเป้า 7 20 18 45 
6.  บ้าน เนินมะกอกน้อย 6 25 8 39 
7  นอกเขตบริการ 2 6 33 41 

รวม 
32 130 100 262 

ตำรำงท่ี  5      แสดงข้อมูลเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส  
             ระดับ นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส รวม

ทั้งสิ้น  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ก่อนประถมศึกษา - - - 12 20 32 38 
ประถมศึกษา 9 3 12 54 66 120 128 
มัธยมศึกษาตอนต้น 7 2 9 47 32 79 88 

รวม 
16 5 21 113 118 231 252 

 

หมำยเหตุ  กรอกข้อมูลเฉพำะจ ำนวนนักเรียนท่ีพิกำรและด้อยโอกำส ไม่รวมจ ำนวนนักเรียนปกติ 
ตำรำงท่ี   6    แสดงข้อมูล ภำวะทุพโภชนำกำรของนักเรียน 

             ระดับ น้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักสูง
กว่าเกณฑ์ 
(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ ากว่า
เกณฑ์ 

น้ าหนักและ
ส่วนสูงต่ ากว่า

เกณฑ์ 
ก่อนประถมศึกษา 7 2 1 2 
ประถมศึกษา 35 7 6 8 
มัธยมศึกษาตอนต้น 14 2 3 9 

รวม 
56 11 10 19 
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ตำรำงท่ี  7    แสดงข้อมูลจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                  ก.  จ าแนกตามวุฒิ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี อนุ 

ปริญญา 
ต่ ากว่า 
อนุ ฯ 

รวม 

- 2 - 15 - - 17 
                  ข.  จ าแนกตามวิทยฐานะ 
ครูอัตราจ้าง พนักงาน

ราชการ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 

1 1 4 2 6 3 17 
ตำรำงท่ี  8     แสดงข้อมูลสภำพ/ควำมพอเพียงของอำคำรเรียน อำคำรประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐำน 
 

รายการ จ านวน 
ที่มี 

จ านวน 
ที่ควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 
(เกณฑ์การวิเคราะห์ความขาด) 

อำคำรเรียน (หลัง) 3 3 - ตั้งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
ตั้งแต่ 6 ห้องเรียนขึ้นไป  ห้องเรียน (ห้อง) 32 - - 

อำคำรประกอบ - - -  
 ห้องส้วม (ที่) 12 12 - นร.ชาย  ส้วม 3 ที่ ปัสสาวะ 2 ที่ 

อ่างล้างมือ 2 ที่ / นร.ไม่> 100  คน 
นร.หญิง ส้วม 5 ที่ อ่างล้างมือ 4 ที่ 
/ นร.ไม่> 100  คน 

 บ้านพักครู (หลัง) 1 0 0  
 อาคารฝึกงาน (หลัง) 0 1 1  
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 1 2 1 นร.ไม่ <  120 คน 
 หอประชุม (หลัง) 0 1 1  
 โรงอาหาร (หลัง) 0 1 1  
ครุภัณฑ์พื้นฐำน     
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 1 2 1 < 300 คน 1 เลขหมาย เพิ่มขึ้นอีก 

1 เลขหมายในทุก ๆ  300 คน 
 คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) 40 40 0  
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5.  ด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
            โรงเรียน บ้านดงซ่อม  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  ในปีการศึกษา 
2556  ปรากฏผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษา ดัง
ตารางต่อไปนี้    
ตำรำงท่ี 12    แสดงอัตราการเข้าเรียน และการออกกลางคัน  
 

ระดับการศึกษา อัตราการเข้าเรียน ปี 2557 อัตราการออกกลางคัน ปี 2557 
ปชก. 
วัยเรียน 

นร. 
ชั้นปีที่ 1 

ร้อยละ นร.
ทั้งหมด 

นร. ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

ประถมศึกษา 43 21 48.84 162 - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น 45 28 62 100 - - 

 

หมำยเหตุ    อัตราการเรียนต่อ (จ านวนที่จบ , ศึกษาต่อ , ศึกษาต่อที่อื่น , ไม่ศึกษาต่อและไม่ทราบ
สาเหตุ) 
เมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน (ชั้น ป.6 , ม.3 ) 
 

ตำรำงท่ี  13   แสดงข้อมูลนักเรียนจบช่วงชั้นท่ี 1 (ชั้น ป.3)  ท่ีอ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
 

จ านวนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด จ านวนนักเรียนอ่าน,เขียนไม่
คล่อง (ก่อนด าเนินการ) 

จ านวนนักเรียนอ่าน,เขียนไม่
คล่อง (หลังด าเนินการ) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
13 12 25 - - - - - - 

 
ตำรำงท่ี  14   แสดงข้อมูลกำรประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ / ผู้ปกครองนักเรียน 
 

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
จ านวนคร้ัง จ านวนผู้มาประชุม จ านวนคร้ัง จ านวนผู้มาประชุม 

2 9 2 196 
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ตำรำงท่ี  15   แสดงจ ำนวนนักเรียน/ครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้น ำชุมชน  
ผู้ปกครอง ท่ีได้รับรำงวัลที่ส ำคัญ   ฯ ล ฯ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ เป็นที่ต้ังของส านักงานกลุ่ม ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับอ าเภอ 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวม 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศิลปศึกษา 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนใน
ฝัน 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์ICTชุมชนเพื่อพ่อ
หลวง 

จังหวัดก าแพงเพชร 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 รางวัลเกียรติบัตรชนะการประกวดส้วมสุข

สันต์ 
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 รางวัลเหรียญทองโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

 รางวัลเหรียญทองการประกวดส้วมสุข
สันต์ 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา  ที่
มีผลการด าเนินกาน ระดับดีมาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดก าแพงเพชร 

 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยและเครือข่าย 
ระดับ ดีมาก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

 ได้รับเลือกโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย” 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 รางวัลชนะเลิศ การประกวด กิจกรรม 5 ส ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



9 
 

ในโรงเรียน  ระดับโซน ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 รางวัลชนะเลิศ การประกวด กิจกรรม 5 ส 

ในโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 อันดับ 2 การประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับจังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล 
ผู้บริหาร 
นายสมนึก  อ้ายง้าว 

 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

  เกียรติบัตรคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
มุมานะอุตสาหะ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

  รางวัลพัฒนาส้วมโรงเรียนให้สะอาดได้
มาตรฐาน 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 รางวัลผู้บริหารดีเด่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

 รางวัลการปฏิบัติที่ดีเลิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

คร ู

นายอุดม กองแก้ว 

 
ได้รับเลือกเป็น  TEACHER AWARD 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นายพิชิต เอมศิริ รางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เหรียญทอง
เด่ียวดนตรีไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเสาว์นีย์  ตาค า รางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เหรียญเงินการ
แข่ง Web page 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเฟื่องฟ้า 
 สุขเจริญ 

รางวัลเหรียญเงิน  OBEC AWARD ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเฟื่องฟ้า 
 สุขเจริญ 

รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เหรียญทองการ
แข่งเล่านิทาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางสาว ภัณฑิรา
รามสูต 

รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เหรียญทองการ
แข่งมารยาทไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นายณัฐวุฒ ิบัวเขียว  
นายอุดม   กองแก้ว  

รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เหรียญทองการ
แข่งจัดสวนถาดแบบชื้น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเสาว์นีย์ ตาค า รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เหรียญทองการ
แข่งวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เฟื่องฟ้า สุขเจริญ 

 
Best Practice ด้านการวิจัย   และการ
พัฒนาการจัด 
การศึกษา 
 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล 

นักเรียน   
เด็กหญิงปานตะวัน   
กันถาด 
เด็กหญิงสกุลรัตน์   
ยุทธพันธ ์
เด็กหญิงสุธิดา    
จิตอามาตย์ 

ได้เหรียญทองประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภท 1 ป.4 – ป.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายวัชรากร   
สุขไผ่ 
เด็กชายอภิเดช    
อ้อยแก่ 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.1 –  ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายมีนธาดา   
ทองสุพรรณ 
เด็กชายสุรเชษฐ์   
บุญเจริญ 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันเคร่ืองร่อน 
ประเภทร่อนไกล ป.4 – ป.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กหญิงสุธิดา   จิต
อามาตย์ 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง ป.1 – ป.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กหญิง กาญจนา   
บุญปล้อง 
เด็กชาย กิตติพงศ์   
โพระสะ 
เด็กหญิง จิรัชยา   
ดอนสระไพร 
เด็กหญิง จุฑามณี   
รักษาญาติ 
เด็กหญิง ชลธิชา   
พุทธรัตน์ 
เด็กชาย ชวาลวิช   
เพชรรัตน์ 
เด็กหญิง ตะวัน   
 เต็มสุข 

ได้รับเหรียญทองการประกวดขับขาน
ประสานเสียง ป.1 – ป.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล 
เด็กชาย ทักษิณ   ค า
สนอง 
เด็กหญิง ธันชนก   
สัมมาสาโก 
เด็กหญิง ธาวินี   
สุริยะเลิศ 
เด็กหญิง ธิฌากรณ์   
นิธิสิริวัฒน์เด็กหญิง 
สกุลรัตน์   ยุทธพันธ์ 
เด็กหญิง สลิลทิพย์   
ดีบาง 
เด็กหญิงสุดารัตน์   
เพ็งน้ าค า 
เด็กหญิงสุธิดา   
จิตอามาตย์ 
เด็กหญิงสุพัชชา   
ชมสน 
เด็กชายสุภกิตย์   
กล่อมยัง 
เด็กหญิงอนิสา   
จันทร์ศิริ 
เด็กชายอภิสิทธิ์    
ชูก าแพง 
เด็กหญิงอรวรรณ   
เฉียบแหลม 
เด็กหญิงอังคณา   
สมพงษ ์
เด็กชาย เอกชัย   
พวงสมบัติ 
เด็กชาย ไชยพศ   
แก้วเข็ม 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล 
เด็กหญิง ไอริน    
ยิ้มแย้ม 
เด็กหญิงปานตะวัน   
กันถาด 
เด็กหญิงพัชราพร   
เทพาชมพู 
เด็กหญิงพัชริฏา    
ตุ๊บบาง 
เด็กหญิงพิชาพร   
โตหุ่น 
เด็กหญิงพิยะดา   
เกตุกลมเกลา 
เด็กหญิงพุทธิฌา   
จันทะวงค์ 
เด็กหญิงริลลภัทร   
เลาวกุล 
เด็กหญิงลัดดาวรรณ   
เรืองอนันต์ 
เด็กหญิงศศิธร 
  อู๋เถื่อน 
เด็กหญิง ศิรินภา   
คีรีทศ 

  

เด็กหญิงนฤมล   
พร้อมพิมพ์ 
เด็กหญิงน้ าฝน   
โยธาศรี 
ด็กชายอลงกรณ์    
สีลาค า 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายจิรศักดิ์    
บุญครอง 
 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันการผูกเงื่อน 
เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 – ป.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายณัฐพงษ์     
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วงค์สุพรรณ 
เด็กชายธนาวุฒิ    
ยศปัญญา 
เด็กชายศิริศักดิ์    
บุญครอง 
เด็กชายอภิสิทธิ์   
หอมหิน 
เด็กชายนันทวัฒน์   
สุ่มศร ี
เด็กชายสุรศักดิ์   
จรัสมงคลรัศมี 

เหรียญทองการแข่งขัน A Math  
ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายภาณุมาศ   
ประมาณ 
เด็กชายอดิศักดิ์   
พุฒจอน 

เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต −2 
 
 

เด็กหญิงพิยดา    
เกตุกลมเกลา 
เด็กหญิงพิชาพร 
โตหุ่น 
เด็กหญิงสิรินภา 
คิริทศ 

ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 

ศิลปหัตถกรรม ระดับ เขตพื้นที่  
ปีการศึกษา2557 

เด็กชายสุเมธ 
วงษ์ศรีเผือก 
เด็กชายอดิศักดิ์  
พุฒจอน 

ชนะเลศิ  การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ย
โปรแกรม Paint ประเภทนกัเรียนทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญา ไมก่ าหนด
ชว่งช ัน้ 

ศิลปหัตถกรรม ระดับ เขตพื้นที่  
ปีการศึกษา2557 

เด็กขายชัยวัฒน์ 
วงค์สุพรรณ 
เด็กชายณัฐภัทร 
รักษาญาติ 

เหรียญทอง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ระดับ เขตพื้นที่  
ปีการศึกษา2557 

เด็กชายพีระวิช 
ปานาตี 

เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

ศิลปหัตถกรรม ระดับ เขตพื้นที่  
ปีการศึกษา2557 

นายศราวุธ เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ ศิลปหัตถกรรม ระดับ เขตพื้นที่  
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ทับขัม 
นางสาวปรียาภัทร 
บุส าโรง 
เด็กหญิงไอริน 
ยิ้มแย้ม 

ชื้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา2557 
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ตำรำงท่ี  16   แสดงข้อมูลผลกำรระดมสรรพก ำลังจำกภำยนอก/กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
หน่วย  :  บำท 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด/
คณะ
สงฆ ์

องค์กร
เอกชน 

รวม
ทั้งสิ้น อบจ. อบต. ทต. รวม 

ค่ำท่ีดินสิ่งก่อสร้ำง        
  อาคารเรียน        
  อาคารประกอบ        
  ถนน/ทางเดินเท้า        

รวม        

ค่ำครุภัณฑ์        
  คอมพิวเตอร์ 3       
     ....................................        
    ....................................        

รวม        
งบด ำเนินงำน (วิชำกำร)        
   ทัศนศึกษา        
  นิทรรศการ        
   แข่งขันกีฬา        
      ..................................        
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน        
  ทุนการศึกษา นร.
ยากจน 

       

  อาหารกลางวัน  488,800      
  อาหารเสริม(นม)        
อื่น ๆ (ระบุ)        
โครงกานเกษตร 

 
 40,000      
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6.  ปัญหำ/ควำมต้องกำรพัฒนำ  
                4.1   สภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านดงซ่อม โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน สามารถประมวลปัญหาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดังนี้   
               1. ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครู  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครูตาม 
 จ.18 

จ านวนครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. 

จ านวนครู 
ขาด,เกิน 

ความ
ต้องการครู 

บริหำรกำรศึกษำ 1 1   
ภาษาไทย 0 0   
คณิตศาสตร์ 1 1   
วิทยาศาสตร์ 2 2   
สังคมศึกษา 1 1   
สุขศึกษา 1 1   
ศิลปะ 1 1   
ดนตรี 1 1   
ไฟฟ้า 1 1   
หลักสูตรและการสอน 1 1   
คอมพิวเตอร์ 2 2   
การงานและเทคโนโลยี 1 1   
ภาษาต่างประเทศ 1 1   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ปฐมวัย 2 2   

รวมผู้สอน 16 16   
รวมบริหำร+ผู้สอน 17 17   

 
             2.  ปัญหำกำรขำดปัจจัยพื้นฐำน 
                        โรงเรียนบ้านดงซ่อม  ยังมีปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น   เช่น อาคาร
เรียน อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ า ห้องส้วม สนามกีฬา ถนนเชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในโรงเรียน 
รวมทั้งครุภัณฑ์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น  โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน 
ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ทการผลิตและใช้สื่อ
มัลติมีเดีย เป็นต้น 
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            3.  ปัญหำด้ำนระบบงำน 
                        ผลจากการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษา ปรากฏว่า   ภาระงานต่าง ๆ ทั้งที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง  ที่โรงเรียนต้องด าเนินการนั้น
มีมาก เช่น การจัดท าสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระในทุกช่วงชั้น  การจัดท าหลักสูตร การจัดท า
แผนการสอน  การอบรม ประชุม สัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ  การจัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง 
ๆ   การโต้ตอบหนังสือ  การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายนอก 
ฯลฯ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณภาพการศึกษา และเป็นการเน้นย้ าถึง
ปัญหาการขาดแคลนครูเพิ่มมากขึ้น     
           4.   ปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
                       จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อให้เกิด
ค่านิยมในเชิงวัตถุนิยม บริโภคนิยม  รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมาก แต่ใช้
ประโยชน์ไม่ถูกทาง ก่อให้เกิดผลเสีย ประเพณี  วัฒนธรรมไทยที่ดีงามถูกละเลย พฤ ติกรรม  
เบี่ยงเบน  ผิดแผกจากครรลองที่ควรเป็น เยาวชนขาดแบบอย่างที่ดี สถาบันครอบครัวอ่อนแอ รวมทั้ง
สังคมชนบทขาดความ เข้มแข็ง  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น หนีเรียน การออก
กลางคัน การเสพสารเสพย์ติด  และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
                5.  ปัญหำด้ำนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
                     การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมยังมีน้อย 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าสิ่งที่ได้รับการพัฒนา แม้ในส่วนของภาครัฐเอง ซึ่งได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ได้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาการศึกษาในบางพื้นที่ แต่ยังไม่
สามารถให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกพื้นที่  ปัญหาการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาของ
ชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา  นอกจากนี้ ยังมีผลสืบเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น  ประชาชนยากจนมาก
ขึ้น ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรหลานในปกครองได้ และต้องการใช้
แรงงานเด็ก จึงส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาด้วย 
              6.  ปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
                    จากการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  แนวโน้มโรงเรียนขนาดเล็กจะมีเพิ่มมากขึ้น (ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 36  แห่ง) อันเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  อัตราการเกิดลดลง 
เส้นทางการคมนาคมสะดวกมากขึ้น การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนใหม่ ซึ่งมีรถบริการรับส่ง ถึงบ้าน 
รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่พึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนในพื้นที่ จึง
ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่น 
      นอกจากนี้จากการทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556  พบว่า  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้น   ป .6  โดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ส าหรับนักเรียน ชั้น ม.3โดยเฉลี่ย ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและต่ ากว่าค่าเฉลี่ ย
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ระดับประเทศ ในทุกระดับชั้นและทุกสาขาวิชาที่มีการประเมิน   ซึ่งเป็นปัญหาในขั้นวิกฤติของการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่ต้องเร่งรีบแก้ไข โดยเร่งด่วน    
               4.2   ควำมต้องกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

    (น ำเสนอจำกข้อเสนอแนะตำมผลกำรประเมินภำยนอกของ สมศ. เป็นรำยมำตรฐำน   
และผลจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน)  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
1.โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
น้อมน าการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. การบริหารจัดการ 
2. บุคลากร 
3. งบประมาณ 

โครงการเครือข่ายดนตรี 1. การบริหารจัดการ 
2. บุคลากร 
3. งบประมาณ 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ  

      2.1 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1) ด้ำนคุณภำพเด็ก 
 จุดเด่น 
               1.   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาด้านอารมณ์และสมวัย มีพัฒนาการ 
ด้านสังคมสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นตอนต่อไป 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1.  เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน 
เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

2. เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเร่ือง เล่นเกมภาษา ทดลอง
วิธีการ ใหม่ ๆ ในการท าสิ่งต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 

 2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 จุดเด่น 
 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระ 
 จุดที่ควรพัฒนำ  

1. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมั่นตั้งใจไม่พอ 
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2. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวยังไม่เพียงพอ 

3. ครูปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่
เพียงพอ 

  
 3) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีศูนย์แห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชนเพื่อพ่อหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 4) ด้ำน อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน 
 5) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพัฒนางานด้านมาตรการส่งเสริม 
3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 เปิดโอกาสให้ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
4. ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  
 ด้านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ 
2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1) ด้ำนคุณภำพเด็ก 
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 จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  มีประสิทธิผลของ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน 

เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 
2. เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเร่ือง เล่นเกมภาษา ทดลอง

วิธีการ ใหม่ ๆ ในการท าสิ่งต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 
 2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 จุดเด่น 
 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระ 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
                1. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมั่นตั้งใจไม่พอ 
                2. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวยังไม่เพียงพอ 
               3. ครูปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่
เพียงพอ 
 3) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีศูนย์แห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชนเพื่อพ่อหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
             4) ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน 
 5) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพัฒนางานด้านมาตรการส่งเสริม 
3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 เปิดโอกาสให้ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
4. ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  
 ด้านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู  
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ส่วนที่  2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี 

3.1 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมีมาตรฐาน      วิชาการก้าวหน้า    รักษาสิ่งแวดล้อม    เพียบพร้อมคุณธรรม       

เลิศล้ าความสุนทรีย์      ชุมชนมีส่วนร่วมคิด       ด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 
3.2 พันธกิจ 
      1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน  
      2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียภาพ 
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
      3.  สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3.4   เป้ำประสงค์ 
       1.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น                      
จัดกระบวนการเรียนรู้   ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
        2.  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิต อย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม  
        3.  โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพ   การศึกษา 
3.5   กลยุทธ์  

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ            
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา       

หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร  ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3.6   เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริม
ควำมสำมำรถ  ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรเรียนรู้ 
 

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักเพิ่มขึ้นชั้น ป.6 
ชั้น ม.3 
 

  

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน 
การสอนโดยแทรกกิจกรรม
คุณธรรมที่คัดสรรสู่การเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 

   
 
กลยุทธ์ที่  2   ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน 
การสอนโดยแทรกกิจกรรม
คุณธรรม ที่คัดสรรสู่การเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่ 3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ 

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงลด
อัตราการออกกลางคัน   
 

1.เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุก
คนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนต่อ จ านวน
ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
2.อัตราการออกกลางคันลดลง 

  

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ  

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

นักเรียน ครู  ผู้บริหาร ได้รับการ
พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

  

กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ 
                 ทำงกำรศึกษำ หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและควำมร่วมมือกับ
องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและได้รับการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก   

- ส่งเสริมการด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 

สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบ
องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
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ส่วนที่  3 
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 
 
               เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ .) และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  และสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนด   
โรงเรียน บ้านดงซ่อม  จึงก าหนดด าเนินงานภายใต้แผนงบประมาณ  :  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจ า และงบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี  1  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2558   (งบประจ ำ) 
ของ โรงเรียน บ้านดงซ่อม    (แผนงบประมาณ  :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา)   

รายการค่าใช้จ่าย รวมตลอดปี 
งบประมาณ 

ภาคเรียนที่ 
2/2557 

ภาคเรียนที่ 
1/2558 

ก.  ค่ำสำธำรณูปโภค (รวม) 160,000   80,000 80,000  

1.  ค่าไฟฟ้า 140,000   70,000    70,000  

2.  ค่าน้ าประปา 20,000   10,000    10,000 

3.  ค่าโทรศัพท์ - - - 

4.  ค่าไปรษณีย์โทรเลข - - - 

5.  ค่าอินเทอร์เน็ท - - - 

ข.  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม) 158,000 70,000 88,000 

1. ค่าตอบแทน (รวม) - - - 

1.1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา - - - 

2. ค่าใช้สอย (รวม) 128,000 66,000 62,000 

2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ - - - 

2.2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง 10,0000 5,000 5,000 
2.3. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ/  ไม่เกิน 5 หมื่นบาท) 10,0000 5,000 5,000 

2.4 ค่าจ้างชั่วคราว 108,000 54,000 54,000 
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     
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รายการค่าใช้จ่าย รวมตลอดปี 
งบประมาณ 

ภาคเรียนที่ 
2/2557 

ภาคเรียนที่ 
1/2558 

2..6 ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ - - - 

2..7ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร) 5,000 2,000 3,000 

2.8 ค่าบริการสุขภาพนักเรียน - - - 

3.  ค่าวัสดุ (รวม) 25,000 10,000 15,000 

3.1.  ค่าวัสดุส านักงาน  15,000 5,000 10,000 

3.2.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 

3.3.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - - - 

3.4.  ค่าเวชภณัฑ์ - - - 

3.5.  ค่าวัสดุกีฬา - - - 

3.6.  ค่าวัสดุเคร่ืองเล่นเดก็ปฐมวัย - - - 

3.7.  ค่าวัสดุฝึกทักษะอาชีพ - - - 

3.8.  ค่าวัสดุชุดการเรียน - - - 

        3.8.1.  ก่อนประถมศึกษา - - - 

        3.8.2  ประถมศึกษา - - - 

        3.8.1  มัธยมศึกษาตอนต้น - - - 

        3.8.4  มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - 

รวมทุกหมวดรำยจ่ำย (ก + ข) 318,000 150,000 168,000 
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4.1  โครงกำรพัฒนำ (เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) 
ตำรำงท่ี 2   แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2558   
                    (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)     ของ โรงเรียน บ้านดงซ่อม    (แผนงบประมาณ  :  ) 

รายการแผนงาน/โครงการ รวมตลอดปี 
งบประมาณ 

ภาคเรียนที่ 
2/2557 

ภาคเรียนที่ 
1/2558 

1.   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 70,000 30,000 40,000 

2.  โครงการสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 10,000 2,000 8,000 

3.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 30,000 10,000 20,000 
4.  โครงการเทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการ 

 
10,000 3,000 7,000 

5.   โครงการปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้น้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สู่การปฏิบัติ 

 
4,500 2,000 25,000 

6.  โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
50,000 20,000 30,000 

7.โครงการห้องสมุด 10,000 5,000 5,000 

8.  โครงการประชาธิปไตย   14,000 4,000 10,000 

9.  โครงการวันส าคัญ 17,000 7,000 10,000 
10.  โครงการกิจกรรมตามความสนใจของ
นักเรียน 

 
10,000 5,000 5,000 

11.  พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

 
1,000 500 500 

12.  ประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

 
1,500 1,000 500 

13.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000 1,000 3,000 

14.  โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 490,775 400,000 90,775 

15.  โครงการพัฒนาบุคลากร 30,500 10,500 20,000 

16.  โครงการพัฒนาหลักสูตร 1,000 500 500 

17.  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 40,000 20,000 20,000 

18.  โครงการนิเทศ 500 200 300 
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19.  โครงการบริหารจัดการ 1,500 1,000 500 

20.  โครงการสานสัมพันธ์ 6,000 3,000 3,000 

21. โครงการประหยัดพลังงาน 500 200 300 

    

รวม 802,775 536,900 265,875 
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โครงกำร    ยกระดับผลสัมฤทธิ์  
กลุ่มงำน    วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์    ข้อ 1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                ข้อท่ี  1  
สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1                             ข้อท่ี 1. 
 สนองมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน            ข้อท่ี  5 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ  2558 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    พุทธศักราช   2542    หมวด     4  มาตรา 22  กล่าวว่า   
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ  มาตรา  23  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ   
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ   มาตรา  30  ให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา  2553  ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านดงซ่อม  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
พบว่า  ในทุกรายวิชา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทั้งนี้สาเหตุ
อาจมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  แต่ที่ส าคัญที่สุดคือด้านครูผู้สอน  ที่ยังขาดความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  รวมทั้งยังขาดการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง   
  โรงเรียนบ้านดงซ่อม จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  เพื่อสนองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1    เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
2   เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3   เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาพิเศษเน้นรูปแบบการเรียนรวม 
4   เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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5   เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
6   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ 

3. เป้ำหมำย 
 ก.ด้านปริมาณ 

 1.  จ านวนครู  18  คน   
 2.  นักเรียนจ านวน     262  คน  
ข. ด้านคุณภาพ 
1.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง  ร้อยละ 100 
2.  นักเรียนได้รับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.   ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ 
2. ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง   
3. ด าเนินงานกิจกรรม   
 - สื่อนวัตกรรม ตลอดปีงบประมาณ นายนรินทร์  ขุนมิน 
 - สนับสนุนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครู ตลอดปีงบประมาณ นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ 
 - กิจกรรมการอ่านคล่องเขียนคล่องและคิด

ค านวณ 
ตลอดปีงบประมาณ  

 - พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดปีงบประมาณ นายนรินทร์ ขุนมิน 
4. - สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน กันยายน 2558 นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ 
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5.   ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

            

2.ประชุม
คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนินงานตาม
แผนที่ต้ังไว้ 

            

4.สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

            

6.  งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องกำรใช้ 
     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 
            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  จ านวน   70,000 บาท 
            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน...............บาท 
            6.1.3  งบจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน...............บาท 
              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน    70,000  บาท 
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กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
สื่อนวัตกรรม - วัสดุอุปกรณ์ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
20,000 นรินทร์ 

สนับสนุนพัฒนางานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าอาหาร 

10,000 เฟื่องฟ้า 

ส่งเสริมการอ่านคล่องเขียน
คล่องและคิดค านวณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ใช้จ่ายอื่นๆ 

10,000 กรรณิกา 

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

- ค่าพาหนะ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 

30,000 
 

นรินทร์ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 7.1  นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ  ต าแหน่ง  ครู  
 7.2  นายนรินทร์  ขุนมิน   ต าแหน่ง  ครู  
8. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1. การสังเกต 
2.การสัมภาษณ์ 
3.การสอบถาม 
4.การประเมินจากชิ้นงาน 

1. แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม 
4.แบบประเมินชิ้นงาน 

 
 
9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
             1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2.  นักเรียนรู้จักการใช้ห้องสมุด  รักเรียน  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 3.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ครูสามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
 5.  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
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                            ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ   
                         ( นานนรินทร์   ขุนมิน )                               
                           ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                                  

ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสมนึก   อ้ายง้าว )  

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร   สุนทรียภำพด้ำนดนตรี                                           
กลุ่มงำน   บริหำรท่ัวไป                                                                 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี   8                                                                                                               
สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1  ข้อท่ี   3      
สนองมำตรฐำนด้ำน   ผู้เรียน        ข้อท่ี   9                                            
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง                                                                           
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ 2558 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ดนตรี นาฏศิลป์เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ท านุบ ารุงตราบจนเท่า
ทุกวันน้ีและนับได้ว่า  ดนตรี นาฏศิลป์เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา สมควรรักษาให้อยู่กับสังคมไทย
เราอย่างน่าภูมิใจและเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกของนักเรียนให้รู้จักรัก และหวงแหน ดนตรี นาฏศิลป์
ให้คงอยู่ต่อไปอย่างมีคุณค่า 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านดงซ่อมได้เล็งเห็นความส าคัญของ ดนตรี นาฏศิลป์ที่มีมาอย่างช้านาน
กอปรกับเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมได้รู้จักเอกลักษณ์ของชาติไทยจึง
ได้จัดท าโครงการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา ดนตรี นาฏศิลป์ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลลัพธ์  (Outcome) 
1) สถานศึกษามีมาตรฐานทางการศึกษาในวิชา ดนตรี  

2) สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   2.2  ผลผลิต (Outputs) 
     2.2.1     นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมมีสุนทรียภาพและความสามารถทางด้านดนตรี 

2.2.2 นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการเรียนการสอนวิชาดนตรี 
3.  เป้ำหมำย 

 เชิงปริมาณ 
         โรงเรียนมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนในวิชา ดนตรี   
เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในวิชา ดนตรี อย่างมีประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างคุณภาพ  ให้กับนักเรียน รวมถึงปลูกจิตส านึกในความเป็นไทยให้กับนักเรียน 
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4. วิธีด ำเนินกำร 
   4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

          4.2  ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
          4.3  จัดกิจกรรมตามโครงการ 
          4.4  ด าเนินงานกิจกรรม 
                - ดนตรีสากล 

   -  กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย 
4.5 สรุป และรายงานผล 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม 
ระยะเวลาปีงบประมาณ 2558 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ มี.ค. 

1. เสนอแผนงานต่อที่ประชุม             
2. แต่งต้ังคณะท างาน             
3. ด าเนินโครงการตามวันเวลา
ที่ก าหนดไว้ 

            

4. สรุปประเมินผล             
 
6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 

แหล่งที่มาของบประมาณ  
6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.) จ านวน 10,000 บาท 
6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน    -  บาท 
6.1.3 งบเงินจากรายได้สถานศึกษา จ านวน     - บาท 
                 รวมงบประมาณทั้งหมด  จ านวน 10,000 บาท 
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วัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรม ทรัพยำกรท่ีต้องกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย 
รวม 

10,000  

 

   

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

7.1     นายพิชิต  เอมศิริ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
8. กำรประเมินโครงกำร 

8.1 ใช้แบบประเมินผล 
8.2  จากการสรุปรายงาน 

9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

9.1  โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 9.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
 9.3  โรงเรียนได้พัฒนา/ส่งเสริมให้มีมาตรฐานทางการศึกษา 
 

                                               ลงชื่อ ........................................ ผู้เสนอโครงการ               
                                                          (นายพิชิต     เอมศิริ)    
                                                   ต าแหน่ง โรงเรียนบ้านดงซ่อม 

                                              ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นายสมนึก  อ้ายง้าว) 
                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร/กิจกรรม                                       โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 
กลุ่ม ส่งเสริมสุขภำพ 
กลุ่มงำน                                                     บริหำรท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                                 ข้อท่ี   3 
สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.เขต 1.               ข้อท่ี   3 
สนองมำตรฐำนด้ำน ผู้เรียน                    ข้อท่ี  1 
ลักษณะโครงกำร                                      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ปีงบประมำณ  2558 
............................................................................................................................................................. 

1.หลักกำรและเหตุผล 

สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก 
การเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ให้สังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ในฐานะพลเมืองดีตาม
ระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็น
สุข 

 ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและ
จ าเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
นั้นเป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ ที่ผู้อื่นไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ และเป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้อง
แสวงหา สร้างเสริมให้เกิดกับตนเอง พร้อมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อ่ืนที่อยู่ใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ 
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ซึ่งเห็นความส าคัญ ในเร่ืองนี้มาโดยตลอด  จึงร่วมมือกับผู้ปกครอง   ชุมชน   
ร่วมส่งเสริมสุขภาพ  และทันตสุขภาพตนเอง   เพื่อนนักเรียน   ครอบครัว และชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง   มีความรู้ที่ถูกต้องและสนับสนุนให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 ที่มีความสนใจ 
ตั้งใจ และเสียสละเวลาช่วยเหลือบริการเพื่อนๆ ให้มีสุขภาพดีเข้ารับการอบรมเป็นผู้น านักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.วัตถุประสงค์ 
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2.1  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ กับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
2.2  เพื่อบริการด้านอนามัยและทันตสุขภาพ 
2.3  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อ่ืนได้ 
2.4  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาน 
-นักเรียน  ร้อนละ  95 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ด้านคุณภาพ 
-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อ่ืนได้ 
-เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
4. วิธีด ำเนินงำน 
4.1 ประชุมคณะท างานภายในโรงเรียนเพื่อจัดท าโครงงาน 
4.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
4.3 ด าเนินการตาม 

          4.3.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

         4.3.2  กิจกรรมยาเสพติด 

         4.3.3กิจกรรมกีฬาสี 

          4.3.4  กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน 

         4.3.5 กิจกรรมสมรรถภาพ 

          4.3. 6  TO BE NUMBER ONE  
4.4 ประเมินโครงการ 
5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 
กิจกรรม ปีกำรศึกษำ   2557 หมำย 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย เหตุ 

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมติ              
2.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการและประเมินผล 

             

3.ด าเนินงานตามแผน              
3.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ              
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3.2 กิจกรรมยาเสพติด              
3.3 กิจกรรมกีฬาสี              
3.4 กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน              
3.5กิจกรรมสมรรถภาพ              
3. 6  TO BE NUMBER ONE               
4.ประเมินผล              

 
6.งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
6.1  แหล่งที่มาของงบประมาน                          
6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว(สพฐ.)                          จ านวน   30,000.บาท 
6.1.2.  งบอุดหนนุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       -      บาท 
6.1.3.งบจากเงินรายได้สถานศึกษา                           จ านวน        -     บาท 
   รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน 30,000  บาท 
6.2. บุคลากร 
 6.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม  262  คน 
 6.2.1  ครูโรงเรยีนบ้านดงซ่อม  17  คน 
6.3  วัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แปรงสีฟัน 

ยาสามัญประจ าบ้าน 
3,000     นงค์นุช 

2.กิจกรรมยาเสพติด ป้ายนิเทศ 
ถ่ายเอกสาร 

2,000 เฉลิมเกียรติ 

3.กิจกรรมกีฬาสี ค่าอาหาร 
อุปกรณ์เชียร์ 

10,000 เฉลิมเกียรติ 

4.กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน อุปกรณ์กองเชียร์ 
อุปกรณ์ขบวนพาเหรด 

10,000 เฉลิมเกียรติ 

5.กิจกรรมสมรรถภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 
สายวัดสนาม50เมตร 

2,000 เฉลิมเกียรติ 

6.TO BE NUMBER ONE ชุดการแสดง 3,000 เฟื่องฟ้า 
รวม 30,000  

 
7.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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    นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน   ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
 
8.กำรประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ คุณภำพ เวลำค่ำใช้จำ่ย) 

วิธีกำรประเมิน 

1. คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ดงซ่อมมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านดง
ซ่อมมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 

1. การสังเกต 
2. การประเมิน/การสอบถามความคิดเห็น 
3. การสรุปโครงการ 

 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1     เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ กับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 

9.2.      เพื่อบริการด้านอนามัยและทันตสุขภาพ 
9.3.      เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและแนะน า

ผู้อ่ืนได้ 
9.4.      เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 

ลงชื่อ..............................  ผู้เสนอโครงการ                  
                                                  (นายเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน)                                                   
                                                   ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                                                                                     

 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสมนึก   อ้ายง้าว) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร                

 
       เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

กลุ่มงำน        บริหำรงำนท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์        สพฐ.                                ข้อท่ี  จุดเน้นท่ี  
สนองกลยุทธ์        สพป. กพ.1 ข้อท่ี 1 จุดเน้นท่ี 5 
สนองมำตรฐำน        ท่ี 4  ตัวบ่งชี้ท่ี ..2,3,4  
ลักษณะโครงกำร        ต่อเนื่อง   
ระยะเวลำด ำเนินกำร      ปีงบประมำณ  2558 
1.   หลักกำรและเหตุผล 

แนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2554  หมวด 9 
มาตรา 65  ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนบ้านดงซ่อมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตบริการของ 6 หมู่บ้านในต าบลโกสัมพี  
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน รวมถึงการพัฒนาระบบการใช้สื่อ
สารสนเทศเพื่อกิจกรรมการสอนส าหรับครูแต่ละคน ในการใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  แต่ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ดังนั้น เพื่อให้การเรียนรู้และการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ  จะ
ได้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้  และตอบสนองความต้องการให้กับนักเรียนทาง 
โรงเรียนบ้านดงซ่อมจึงเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการ
จัดการขึ้นในปี 2558 นี้ 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
2.2   เพื่อให้คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อมมีสื่อสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

3.  เป้ำหมำย 

ก. ด้านปริมาณ 
มีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 

ข. ด้านคุณภาพ 
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       นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมทั้งหมด ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้       
ระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง 

4.  วิธีด ำเนินกำร 

4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
4.2 ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง   
4.3 ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

-กิจกรรมวารสารประชาสัมพันธ์ 
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

4.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน   
 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาปีงบประมาณ 2558 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค
. 

เม.ย
. 

1.เสนอแผนงานต่อที่
ประชุม 

            

2. แต่งต้ังคณะท างาน             
3.ด าเนินโครงการตามวัน
เวลาที่ก าหนดไว้ 

            

4.สรุปประเมินผล             
 

6.งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 

6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ   
 6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.) จ านวน 10,000 บาท 
 6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  บาท 
 6.1.3 งบเงินจากรายได้สถานศึกษา จ านวน  บาท 
                  รวมงบประมาณทั้งหมด  จ านวน                  10,000 บาท 
 
6.2 

 
บุคลากร 

    

 6.2.1 นายปรัชญา   แก่งศิริ  
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6.3 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

    

      
กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1. วารสารประชาสัมพันธ์ - กระดาษ A4 
-  ตลับหมึก  4  ตลับ 
-  หมึกเติม  8  ขวด 

  1,000 
 1,000 
 1,000 

ปรัชญา 

2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ -  วัสดุอุปกรณ์ 
-  ซ่อมบ ารุง 

4,000 
3,000 

ปรัชญา 

 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

7.1     นายปรัชญา   แก่งศิริ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
8.  กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(ปริมาณ คุณภาพ  เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการวัดผลประเมินผล 

โรงเรียนมีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
เรียนการสอน 

       1.   สังเกต 
2. สอบถามความคิดเห็น 
3. ประเมินกิจกรรม 
4. ตรวจสอบผลงาน 

โรงเรียนมีวารสารประจ าโรงเรียน ๑. สังเกต 
๒. สอบถามความคิดเห็น 
๓. ประเมินกิจกรรม 
๔. ตรวจสอบผลงาน 

 
9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้

ระบบสารสนเทศ 

9.2 คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อมใช้สื่อสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
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ลงชื่อ..............................  ผู้เสนอโครงการ                  
                                                      (นายปรัชญา   แก่งศิริ)                                                   
                                                     ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม      

ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสมนึก   อ้ายง้าว) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร   ปลูกฝังคุณธรรมน ำควำมรู้น้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
กลุ่มงำน   วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์   ข้อ 1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี    1   
สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1        ข้อท่ี     1  
สนองมำตรฐำนด้ำน ผู้เรียน        ข้อท่ี    2,3,4,6 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ  2558 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านดงซ่อม  เป็นสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ช่วงชั้นที่ 1  ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็น
คนดี  มีสติปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  
จึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คือ นักเรียนมีทักษะกระบวนการ  ทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  และทักษะในการด าเนินชีวิต  อีก
ทั้งยังมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รู้จักคิด  ค้นคว้า วิเคราะห์
เป็น  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
  การจัดการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดของนักเรียนให้มี
ความสามารถตามจุดหมายของหลักสูตร  ดังนั้น ครูจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดหมาย  ครูจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  ที่สามารถสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ให้น่าสนใจ  ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง และการเรียน สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนที่นักเรียนสามารถใช้แก้ปัญหา  สืบค้น  ค้นคว้า  
พยายามหาค าตอบ  รู้จักและรักการท างานเป็นทีม  ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการเรียนสอนก็ต้อง
ท้าทายให้อยากเรียนรู้และเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลินไปพร้อมกันมากกว่าการฟังค าบรรยาย  
หรือจดตามค าบอกของครู  เพราะว่ากระบวนการเรียนรู้กับกระบวนการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต  
จะต้องเป็นกระบวนการเดียวกัน 
  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาใน
ลักษณะองค์รวม  มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา  ท าให้นักเรียนระลึกถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว  กระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ทั้งลึกและกว้าง  ท าให้เป็นผู้มีทัศนะกว้างไกล  ลดความซ้ าซ้อน
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ของเนื้อหาแต่ละวิชา  และท าให้มีเวลาเรียนมากขึ้น  ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง  โดย
ผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีเจตคติที่ดี  เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่  ตามที่หลักสูตรต้องการดังนั้นจึงได้จัดการเรียนการสอนรูป 
แบบบูรณาการขึ้น  

 โครงการที่มีลักษณะจัดท าฐานการเรียนรู้  ศึกษาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  1-3  โรงเรียนบ้านดงซ่อม   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต  1  อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัด
ก าแพงเพชร  วิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้   ค าอธิบายรายวิชา   
หน่วยการเรียนรู้      จุดประสงค์การเรียนรู้  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อก าหนดสื่อการเรียน 

การสอน  การวัดและประเมินผล 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการเรียน 

 2.  นักเรียนมีทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนินชีวิต 

 3.  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 4.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 

 5.  ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการด าเนินโครงการ และพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ 

 6. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการด าเนินงานกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ชุมชน 

 3.  เป้ำหมำย 

 1.  ด้านปริมาณ 

      ผู้บริหาร  ครูจ านวน  18 คน    นักเรียน  จ านวน  262 คน 

 2.  ด้านคุณภาพ 

  2.1 นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการเรียน 

  2.2  นักเรียนมีทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนินชีวิต 

  2.3  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 



48 
 

  2.4  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  2.5  ครูได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

       2.6  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ชุมชน 

4.  วิธีด ำเนินงำน 

4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
4.2 ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
4.3 ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

-พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ ปศพ.  20  ฐาน 

4.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
5.  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาปีงบประมาณ 2558 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

            

2.ประชุม
คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนินงานตาม
แผนที่ต้ังไว้ 

            

4.สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

            

 
6.  งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องการใช้ 
     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 
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            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  จ านวน   4,500 บาท 
            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน...............บาท 
            6.1.3  งบจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน...............บาท 
              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน   4,500 บาท  
6.2  บุคลากร   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
6.3  วัสดุอุปกรณ์ 
 

กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1. พัฒนาการจัดแผนการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการสู่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ค่าใช้สอย และวัสดุอุปกรณ์ 3,500 เฟื่องฟ้า 

2.พัฒนาศูนย์งานเกษตรเพื่อการ
เรียนรู้สู่ ปศพ.  20  ฐาน 

-ค่าเอกสารเผยแพร่ 
 
 

1,000 
 

อุดม,ไพฑูรย์ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 7.1  นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ  ต าแหน่ง  ครู  
 7.2  นายอุดม  กองแก้ว   ต าแหน่ง  ครู  

7.3  นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  
8.  กำรประเมินผล 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโดยวิธีกำร 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดผลประเมินผล 
บุคลากรของโรงเรียนสามารถ
ด าเนินตามโครงการอย่างเป็น
ระบบ 
 

1.  สังเกต 
2.  สอบถามความคิดเห็น 
3.  ประเมินกิจกรรม 
4.  ตรวจสอบผลงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินกิจกรรม 
4.  แบบตรวจสอบผลงาน 

  
9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการเรียน  มีทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนินชีวิต 
เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีความสามัคคีในหมู่คณะและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.  ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการด าเนินโครงการ และพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.  โรงเรียนได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนและวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.  เยาวชนมีจิตส านึกที่ดีต่อการด าเนินชีวิต  ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสงบสุข  และ
สามารถร่วมมือกันพัฒนาชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
 5.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ชุมชน 
 
                                       

          ลงชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบ   
                                  ( นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ )                              
                                   ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                           

            ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นายสมนึก   อ้ายง้าว )  

             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงการ   ศูนย์งานเกษตรเพือ่การเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มงำน   วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์   ข้อ 1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อท่ี    1   
สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1        ข้อท่ี     1  
สนองมำตรฐำนด้ำน ผู้เรียน        ข้อท่ี    2,3,4,6 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ  2558 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านดงซ่อม  เป็นสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ช่วงชั้นที่ 1  ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็น
คนดี  มีสติปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  
จึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คือ นักเรียนมีทักษะกระบวนการ  ทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  และทักษะในการด าเนินชีวิต  อีก
ทั้งยังมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รู้จักคิด  ค้นคว้า วิเคราะห์
เป็น  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
  การจัดการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดของนักเรียนให้มี
ความสามารถตามจุดหมายของหลักสูตร  ดังนั้น ครูจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดหมาย  ครูจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  ที่สามารถสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ให้น่าสนใจ  ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง และการเรียน สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนที่นักเรียนสามารถใช้แก้ปัญหา  สืบค้น  ค้นคว้า  
พยายามหาค าตอบ  รู้จักและรักการท างานเป็นทีม  ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการเรียนสอนก็ต้อง
ท้าทายให้อยากเรียนรู้และเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลินไปพร้อมกันมากกว่าการฟังค าบรรยาย  
หรือจดตามค าบอกของครู  เพราะว่ากระบวนการเรียนรู้กับกระบวนการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต  
จะต้องเป็นกระบวนการเดียวกัน 
  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาใน
ลักษณะองค์รวม  มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา  ท าให้นักเรียนระลึกถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว  กระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ทั้งลึกและกว้าง  ท าให้เป็นผู้มีทัศนะกว้างไกล  ลดความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหาแต่ละวิชา  และท าให้มีเวลาเรียนมากขึ้น  ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง  โดย
ผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีเจตคติที่ดี  เป็นการเพิ่ม
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ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่  ตามที่หลักสูตรต้องการดังนั้นจึงได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ
บูรณาการขึ้น  

 โครงการที่มีลักษณะจัดท าฐานการเรียนรู้  ศึกษาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  1-2 โรงเรียนบ้านดงซ่อม   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต  1  อ าเภอโกสัมพีนคร   
จังหวัดก าแพงเพชร  วิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้   ค าอธิบายรายวิชา   
หน่วยการเรียนรู้      จุดประสงค์การเรียนรู้  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อก าหนดสื่อการเรียนการ
สอน  การวัดและประเมินผล 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการเรียน 

 2.  นักเรียนมีทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนินชีวิต 

 3.  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 4.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 

 5.  ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการด าเนินโครงการ และพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ 

 6. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการด าเนินงานกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ชุมชน 

 3.  เป้ำหมำย 

 1.  ด้านปริมาณ 

      ผู้บริหาร  ครูจ านวน  18 คน    นักเรียน  จ านวน  262 คน 

 2.  ด้านคุณภาพ 

  2.1 นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการเรียน 

  2.2  นักเรียนมีทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนินชีวิต 

  2.3  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  2.4  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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  2.5  ครูได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

       2.6  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ชุมชน 

4.  วิธีด ำเนินงำน 

4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
4.2 ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
4.3 ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

-พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ ปศพ. 20  ฐาน 

4.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
5.  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาปีงบประมาณ 2558 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

            

2.ประชุม
คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนินงานตาม
แผนที่ต้ังไว้ 

            

4.สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

            

 
6.  งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องการใช้ 
     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 
            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  จ านวน   50,000 บาท 
            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน...............บาท 
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            6.1.3  งบจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน...............บาท 
              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน   50,000 บาท  
6.2  บุคลากร   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
6.3  วัสดุอุปกรณ์ 
 

กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1. พัฒนาการจัดแผนการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการสู่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ค่าใช้สอย และวัสดุอุปกรณ์ 2,500 เฟื่องฟ้า 

2.พัฒนาศูนย์งานเกษตรเพื่อการ
เรียนรู้สู่ ปศพ.  12  ฐาน 

-ใช้สอยตัดหญ้า 
-ค่าเอกสารเผยแพร่ 
-ค่าอาหารหมูหลุม 
-ค่าอาหารไก่ 
-ค่าอาหารปลา 
-ค่ากิจกรรมท านา 
-ค่าวัสดเุคร่ืองมือเกษตร 

20,000 
1,000 
5,000 

10,000 
2,000 
2,000 

10,000 

อุดม,ไพฑูรย์ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  

8.  กำรประเมินผล 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโดยวิธีกำร 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดผลประเมินผล 
บุคลากรของโรงเรียนสามารถ
ด าเนินตามโครงการอย่างเป็น
ระบบ 
 

1.  สังเกต 
2.  สอบถามความคิดเห็น 
3.  ประเมินกิจกรรม 
4.  ตรวจสอบผลงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินกิจกรรม 
4.  แบบตรวจสอบผลงาน 

  
9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการเรียน  มีทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนินชีวิต 
เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีความสามัคคีในหมู่คณะและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.  ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการด าเนินโครงการ และพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.  โรงเรียนได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนและวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.  เยาวชนมีจิตส านึกที่ดีต่อการด าเนินชีวิต  ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสงบสุข  และ
สามารถร่วมมือกันพัฒนาชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
 5.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ชุมชน 
 
                                      ลงชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบ   
                                  (นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู )                              
                                   ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                           

            ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นายสมนึก   อ้ายง้าว )  

             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร    ห้องสมุดโรงเรียน 
แผนงำน    วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้ำนดงซ่อม   ข้อท่ี 3 
สนองกลยุทธ์ สพป. ก ำแพงเพชร  ข้อท่ี  3 
สอดคล้องกับมำตรฐำน  สพฐ.   มำตรฐำนข้อท่ี 6  ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1,6.2,6.3 
สอดคล้องกับมำตรฐำน  สมศ.  มำตรฐำนข้อท่ี 6  ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1,6.2,6.3 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนบ้ำนดงซ่อม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสำวอัญชลี  คงเมือง   นำยโพธิ์ทอง  ปริมิตร 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ  2558 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนและปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการ
รักหนังสือ  มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา  คือกิจกรรมต่างๆซึ่งบรรณารักษ์
จะต้องจัดอย่างสม่ าเสมอและหลากหลาย  โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนไป  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
แก่ผู้จะมาใช้บริการได้มีโอกาสร่วมงานและเห็นความส าคัญของห้องสมุดท าให้รู้จักการใช้ห้องสมุด
ได้อย่างถูกต้องเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปจนตลอดชีวิต 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรพุทธศักราช  2544  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ทั้งการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ทั้งการค้นคว้ารายบุคคลจน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัด
ห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรวบรวมหนังสือประเภทต่างๆวารสาร  สิ่งพิมพ์และ
สื่อวัสดุต่างๆซึ่งท าให้นักเรียนสามารถน าไปศึกษาหาความรู้  ความบันเทิงได้ตามศักยภาพของ
ตนเอง 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมความสามารถในการอ่านของ
นักเรียน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง  และฝึกทักษะให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องรู้จักตั้งค าถาม
เพื่อหาเหตุผล 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  และน าไป
เผยแพร่ต่อในชุมชน 
3. เป้ำหมำย 
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 ก.  เชิงปริมำณ 
 1. โรงเรียนมีหนังสือประเภทต่างๆ เฉลี่ย 5  เล่ม  ต่อ 1 คน 
 2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 
 3. นักเรียนต้องเข้าห้องสมุดค้นคว้าด้วยตนเอง  3  คร้ังต่อสัปดาห์ 
 4. นักเรียนต้องอ่านวารสาร  หนังสือพิมพ์เป็นประจ าและสามารถสรุปประเด็น  และบันทึก
ความรู้ที่ได้จากการอ่านอยู่เสมอ 
 5. นักเรียนต้องมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 6. นักเรียนต้องสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ได้ 
 
 ข.  เชิงคุณภำพ 
 1. ร้อยละ  100  ของผู้เรียนมีหนังสืออ่านเฉลี่ย  5 เล่ม/คน 
 2. ร้อยละ  98  ของผู้เรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่องและรู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 
 3. ร้อยละ  90  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดจ านวน  3  คร้ัง/สัปดาห์ 
 4. ร้อยละ  85  นักเรียนอ่านวารสาร  หนังสือพิมพ์ และหนังสือนอกหลักสูตรพร้อมมีการจด
บันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่าน 
 5. ร้อยละ  85  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่างๆ ได้ 
 6. ร้อยละ  95  ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. วิธีด ำเนินกำร 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 2.  ประชุมวางแผนเสนอโครงการผู้บริหาร 
 3.  ประสานงานวางแผนปฏิบัติกิจกรรม  รักการอ่าน, อ่านคล่อง – เขียนคล่อง,  ซื้อ 
หนังสือใหม่ 
 4.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานสรุป 
 
5. ปฏิทินปฏิบัติงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอ
โครงการเพื่อขอ
อนุมติ 

            

2. ประชุม
คณะท างาน 

            

3. ด าเนินงาน             
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ตามแผนที่ตั้งไว้ 
   3.1 จัด
กิจกรรมรักการ
อ่าน 
     3.2 ซื้อ
หนังสือใหม่ 
     3.3  ซื้อวัสดุ
และครุภัณฑ์
ห้องสมุด 
4.  สรุปและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )   จ านวน    10,000    บาท    
         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  จ านวน      –           บาท 
         6.1.3 งบจากรายได้สถานศึกษา   จ านวน       –           บาท 
  รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน     10,000    บาท 
  6.2 บุคลากร 
           1.   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18 คน 
           2.  นักเรียนจ านวน  262  คน 
 
6.3 วัสดุอุปกรณ์        

กิจกรรม ทัพยำกรท่ีต้องกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 
- ประชุมวางแผนเสนอ
โครงการ 

 -  

- ด าเนินงานตามกิจกรรม  -  
- จัดกิจกรรมรักการอ่าน แบบฝึก/แบบทดสอบ/แบบ

ประเมิน/ของรางวัล 
1,000  

- จัดซื้อหนังสือใหม่ หนังสือใหม่ประเภทต่างๆ 7,000  
- จัดหาและซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ห้องสมุด 

วัสดุต่างๆ 2,000  

รวม  10,000  
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7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    7.1 นางสาวอัญชลี  คงเมือง        ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
    7.2นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
 
 
8.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินผล 
1. นักเรียนมีหนังสืออ่านเฉลี่ย 5 
เล่ม/คน 
2.  นักเรียนอ่านคล่อง- เขียนคล่อง 
3.  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 3 คร้ัง/
สัปดาห์ 
4.  นักเรียนอ่านวารสาร/
หนังสือพิมพ์/หนังสือนอกเวลา 
5.  นักเรียนมีการจดบันทึกความรู้
ที่ได้จากการอ่าน 
6. นักเรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้จากอินเตอร์เน็ตหรือสื่อ
อ่ืนๆ ได้ 
7. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

- สังเกต 
 
- สอบถาม/สังเกต 
- สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
 
- สถิติการยืมหนังสือ 
 
- บันทึกการอ่าน/ตรวจ
บันทึกการอ่าน 
- สมุดบันทึกการค้นคว้าจาก
สื่อเทคโนโลยี 
- จากการสังเกต 

- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต/แบบสอบถาม/
แบบประเมิน 
 
- แบบประเมินกิจกรรม/สถิติ 
- แบบแสดงความคิดเห็น 
- ตรวจสอบผลงาน 
 
- ใบงาน 
 
- สังเกต/ แบบสอบถาม 
 

 
9.  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
 2. ครูใช้ห้องสมุดส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4.  นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านการเขียน 
 5. นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตและใช้สื่อเทคโนโลยี 
 6.  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ต่างๆ ไปเผยแพร่สู่ชุมชน 
 7. นักเรียนมีทักษะในการแข่งกิจกรรมได้มากขึ้น 
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                                        ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(     นายโพธิ์ทอง   ปริมิตร) 
ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 
        

    ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                (  นายสมนึก    อ้ายง้าว   )  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร                                   ประชำธิปไตย 
กลุ่มงำน                       บริหำรท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์สพฐ.         ข้อท่ี  2  จุดเน้นท่ี  4 
สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1          ข้อท่ี  2  จุดเน้นท่ี  4 
สนองมำตรฐำน                        ด้ำนผู้เรียน  ข้อท่ี  2 
ลักษณะโครงกำร                       (       )    ใหม่                (   /    )   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร                 ปีงบประมำณ  2558 
                                                                                                                                                                       
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข        จึงจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย  เพื่อจะได้รับ
และรู้จักบทบาทหน้าที่ต่างๆ       ที่รับผิดชอบ  และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมตามวิถี
ประชาธิปไตย  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 ดังนั้น  โรงเรียนบ้านดงซ่อมจึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้นเพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเข้าใจรูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รู้จักเคารพกฎ กติกาของสังคม และสามารถน าไปปฏิบัติให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
2. วัตถุประสงค์ 
              2.1   ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ระบอบประชาธิปไตย 
              2.2   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเคารพในระเบียบ กติกาของสังคม 
              2.3   เพื่อให้นักเรียนน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
              2.1   เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
3. เป้ำหมำย 
 ก.  ด้ำนปริมำณ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  262  คน 
 ข.  ด้ำนคุณภำพ 
  1.  นักเรียนทุกคนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ท าประโยชน์ต่อสังคม มีทักษะทาง
สังคมและทักษะชีวิตที่ดี 
  2.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย 
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4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
              4.1   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
              4.2   จัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
              4.3   ด าเนินการตามโครงการ 
  -  กิจกรรมสภานักเรียน 
  -  กิจกรรมเขตพื้นที่ท าความสะอาด 
              4.4   สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานปี
ต่อไป 
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน  2558 
6.  งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
  6.1   แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)   จ านวน  14,000  บาท 
  6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       -       บาท 
  6.1.3  งบจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
  6.2   บุคลากร 
  6.2.1  จ านวนครู บุคลากรโรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน    18  คน 
  6.2.2  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม         จ านวน  262  คน 
  6.3   วัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรม ทรัพยำกรท่ีต้องกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

  จัดกิจกรรมของสภานักเรียน   วัสดุอุปกรณ์ 2,000 ณิชกานต์  เวชกรณ์ 
  จัดกิจกรรมเขตพื้นที่ท าความสะอาด   วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 10,000 ณิชกานต์  เวชกรณ์ 
  ธนาคารขยะรีไซเคิล   ถังขยะ / รถเข็นขยะ 2,000 เฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน 

รวม 14,000  
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  7.1  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์   ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีกำรประเมิน 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของระบอบ 

ประธิปไตย 

1.  การสังเกต 
2. การประเมิน/การสอบถามความคิดเห็น 
3. การสรุปโครงการ 

 
9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  9.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจระบอบการประชาธิปไตย 
  9.2  นักเรียนเคารพในระเบียบ กติกาของสังคม 
  9.1  นักเรียนน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  9.1  นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

ลงชื่อ……………….………..ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์) 

ต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
 

                                               ลงชื่อ .ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นายสมนึก  อ้ายง้าว) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



64 
 

โครงกำร                                   วันส ำคัญ 
กลุ่มงำน                       บริหำรท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์สพฐ.         ข้อท่ี  2  จุดเน้นท่ี  4 
สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1          ข้อท่ี  2  จุดเน้นท่ี  4 
สนองมำตรฐำน                        ด้ำนผู้เรียน  ข้อท่ี  2 
ลักษณะโครงกำร                       (       )    ใหม่                (   /    )   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร                 ปีงบประมำณ  2558 
                                                                                                                                                                       
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  บัญญัติให้แผนการศึกษา
แห่งชาติได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานในการก าหนดพัฒนาชีวิตให้เป็น
มนษุย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  จริยธรรม  ในการด าเนินชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขจึงก าหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบายเพื่อด าเนินการไว้
ในหัวข้อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลไว้ในข้อที่  3  ว่า  “ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์”  และจุดมุ่งหมายในหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ในข้อ 1  ที่ว่า  “เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์และได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 จากหลักการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติและ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จึงได้จัดโครงการน้ีขึ้นมา  เพื่อส่งเสริมระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
              2.1   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง 
              2.2   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ 
              2.3   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
              2.4   เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการศึกษาการพัฒนาบุคคลให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
              2.5   เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
              2.6   ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน , วัด และชุมชน 
3. เป้ำหมำย 
 ก.  ด้ำนปริมำณ 
  1.  จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  19  คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
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  2.  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  262  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 ข.  ด้ำนคุณภำพ 
  1.  นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 ของโรงเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
เป็น แบบอย่างที่ดี 
  2.  นักเรียนร้อยละ  90  มีระเบียบวินัยและประพฤติตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขได้ 
  3.  นักเรียนร้อยละ100  ระลึกพระคุณ และกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 
  4.  นักเรียนร้อยละ  90  แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 
  5.  โรงเรียน วัด ชุมชน ได้ร่วมมือกันท ากิจกรรมทุกๆ ฝ่าย 
4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
              4.1   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
              4.2   จัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
              4.3   จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
              4.4   ด าเนินงานตามโครงการ 
                4.4.1   วันปิยมหาราช 
                4.4.2   วันวชิราวุธ 
                4.4.3   วันพ่อแห่งชาติ 
                4.4.4   วันขึ้นปีใหม่ 
                4.4.5   วันเด็กแห่งชาติ 
                4.4.6   วันแห่งความส าเร็จ 
                4.4.7   วันไหว้ครู 
                4.4.8   วันสุนทรภู่ 
                4.4.9   วันเข้าพรรษา 
                4.4.10   วันภาษาไทยแห่งชาติ 
                4.4.11   วันแม่แห่งชาติ 
                4.4.12   วันวิทยาศาสตร์ 
                4.4.13   วันคริสต์มาส 
              4.5   สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
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4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2558 หมำยเหตุ 

  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย. 
1. วันปิยมหาราช              
2. วันวชิราวุธ              
3. วันพ่อแห่งชาติ              
4. วันขึ้นปีใหม่              
5. วันเด็กแห่งชาติ              
6. วันแห่งความส าเร็จ              
7. วันไหว้ครู              
8. วันสุนทรภู่              
9. วันเข้าพรรษา              
10. วันภาษาไทยแห่งชาติ              
11. วันแม่แห่งชาติ              
12. วันวิทยาศาสตร์              
13. วันคริสต์มาส              

 
6.  งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
  6.1   แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)   จ านวน  17,000  บาท 
  6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       -       บาท 
  6.1.3  งบจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน       -       บาท 
  6.2   บุคลากร 
  6.2.1  จ านวนครู บุคลากรโรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน    16  คน 
  6.2.2  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม         จ านวน  262  คน 
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6.3   วัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรม ทรัพยำกร งบประมำณ หมำยเหตุ 

1. วันปิยมหาราช วัสดุ อุปกรณ์           200  ครูนรินทร์  ขุนมิน 
2. วันวชิราวุธ วัสดุ อุปกรณ์           300  ครูเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน 
3. วันพ่อแห่งชาติ วัสดุ อุปกรณ์        1,000  ครูเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน 

 ครูอัญชลี  คงเมือง 
4. วันคริสต์มาส วัสดุ อุปกรณ์           500  ครูอัญชลี  คงเมือง 
5. วันเด็กแห่งชาติ วัสดุ อุปกรณ์        1,000  ครูพิชิต  เอมศิริ 
6. วันแห่งความส าเร็จ อาหารและเคร่ืองดื่ม        3,000  ครูพิชิต  เอมศิริ 
7. วันไหว้ครู วัสดุ อุปกรณ์        1,000  ครูเสาวนีย์  ตาค า 
8. วันสุนทรภู่ วัสดุ อุปกรณ์        2,000  ครูโพธิ์ทอง  ปริมิตร 
9. วันเข้าพรรษา วัสดุ อุปกรณ์ 1,000  ครูณิชกานต์  เวชกรณ์ 
10. วันภาษาไทยแห่งชาติ วัสดุ อุปกรณ์ 2,000  ครูโพธิ์ทอง  ปริมิตร 
11. วันแม่แห่งชาติ วัสดุ อุปกรณ์ 3,000  ครูเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน  

 ครูอัญชลี  คงเมือง 
12. วันวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ 2,000  ครูนงค์นุช  แก่งศิริ  

รวม       17,000  
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  7.1  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์   ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
 
8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีกำรประเมิน 

1. คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านดงซ่อม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

3. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 

1. การสังเกต 
2. การประเมิน/การสอบถามความคิดเห็น 
3. การสรุปโครงการ 
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9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  9.1  นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  9.2  นักเรียนรู้จักกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ 
  9.3  นักเรียนรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
  9.4  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษาการพัฒนาบุคคลให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
  9.5  นักเรียนเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
  9.6  โรงเรียน วัด และชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
 
ลงชื่อ……………….………..ผู้เสนอโครงการ           

                           (นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์)                                       
                                  ต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงซ่อม                             
 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมนึก  อ้ายง้าว) 

                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร/กิจกรรม       โครงกำรกิจกรรมตำมควำมสนใจของนักเรียน 
กลุ่มงำน        วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์สพฐ.       ข้อท่ี 5 จุดเน้นท่ี 5.1 – 5.5 
สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1       ข้อท่ี 4 จุดเน้นท่ี  5 
สนองมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน    ข้อท่ี  2,3,4,6 
ลักษณะโครงกำร                      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน       ปีงบประมำณ 2558 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 แนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 
มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ มาตรา 30 ให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา   
 การศึกษาจึงมีความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างจิตส านึกที่ดี
ในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติและ
ศักยภาพ ดังนั้นครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
อย่างเหมาะสม  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองต่อความต้องการของ
นักเรียน 
 2.2   เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. เป้ำหมำย 
 ก. ด้ำนปริมำณ 
 3.1บุคลากรจ านวน 18  คน จัดกิจกรรมชุมนุม 
 3.2   นักเรียนจ านวน 262คน 
 ข. ด้ำนคุณภำพ 
 3.3   ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 
 3.4   นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก ร้อยละ 100 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน 



70 
 

 4.1   ประชุมวางแผน 
 4.2   เสนอโครงการ 
 4.3   ขออนุมัต ิ
 4.4   ด าเนินงานตามโครงการ 
 4.5   สรุปผลรายงานการด าเนินจัดผลประเมินผล 
5. ปฏิทินปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวางแผน             
2. เสนอโครงการ             
3.ขออนุมัติ             
4. ด าเนินงานตามกิจกรรม             
5.สรุปประเมินผล             

 
6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
 6.1   แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  6.1.1  งบประมาณรายหัว ( สพฐ. )                   จ านวน         10,000บาท 
  6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน            -    บาท 
  6.1.3  งบจากรายได้สถานศึกษา   จ านวน            -    บาท 
 6.2  บุคลากร 
  6.2.1  นักเรียนจ านวน  262 คน 
  6.2.2  บุคลากรในโรงเรียน 18 คน 
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6.3   วัสดุอุปกรณ์  

กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1.กิจกรรมชุมนุมหมากกระดาน - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 อาทิตย์ 
2.กิจกรรมชุมนุม 
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1,000 อารีวรรณ 

3. กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

1,000 ปรัชญา 

4.กิจกรรมชุมนุมดนตรีคลาสสิค ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรี 1,000 พิชิต 
5.กิจกรรมชุมนุม GSP  ค่าวัสดุอุปกรณ์-  1,000 นรินทร์ 
6.กิจกรรมชุมนุม English Inter ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 อัญชล ี
7.กิจกรรมชุมนุมกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าอุปกรณ์กีฬา  1,000 เฉลิมเกียรติ 

8.กิจกรรมชุมนุมอาเซียนศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์    1,000 ณิชกานต ์
9.กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตร ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร 1,000 อุดม 
10. กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 โพธิ์ทอง 
 รวม 10,000  
 
7. ผู้รับผิดชอบ 
 7.1นายนรินทร์  ขุนมิน  ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
8. กำรประเมินผล 
 8.1  สังเกต 
 8.2  สอบถามความคิดเห็น 
 8.3  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 8.4  ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน 
 9.2  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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                            ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ   
                            ( นายนรินทร์ ขุนมิน )      

                           ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม           

               ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 
                          ( นายสมนึก  อ้ายง้าว ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร/กิจกรรม                 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำนักเรียนท่ีมีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ 
กลุ่มงำน     วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์สพฐ.    ข้อท่ี  2. 
สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1                ข้อท่ี  2. 
สนองมำตรฐำนด้ำนผู้เรียน              ข้อท่ี  3      
ลักษณะโครงกำร                               ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ปีงบประมำณ  2558 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้ระบุถึงการจัดการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
มาตรา 43  ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่
รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  มาตรา  55  ระบุว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิในการรับสิ่ง
อ านวยความสะดวก  อันเป็นสาธารณะ  และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ”  มาตรา  80  ระบุว่า “รัฐต้อง
คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ตลอดจนส่งเสริมความเสมอภาพของหญิงชาย  สงเคราะห์
คนชรา  ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้” 
 พระราชบัญญัติการศึกษา 2542  มาตรา 9 (3)  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และประเภทการศึกษา  มาตรา 10  การจัดการศึกษาต้อง
จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
การสื่อสาร  และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาส าหรับเด็กพิการในวรรคสอง  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ 
ความพิการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและบุคคลดังกล่าว มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 โรงเรียนบ้านดงซ่อม ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนแกนน าในการจัดการศึกษาเรียนรวม  ในปีการศึกษา  2550  จ าเป็นที่จะต้อง
จัดหาสื่อ  บริการส าหรับใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กที่มีปัญหาทางด้านการ
เรียนรู้ 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้  และนักเรียนทั่วไป 
3. เพื่อประกันสิทธิและโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทุกคนเข้ารับ  การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
3.  เป้ำหมำย 
        เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 
1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  
         เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ได้รับการเตรียมความพร้อมและ
รับบริการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ  มีพัฒนาการเรียนรู้จากสื่อ  
ที่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 บุคลากรในสถานศึกษา  มีความเข้าใจนักเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
พิเศษ 

2 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้
ได้รับการเตรียมความพร้อมและรับบริการด้านการจัด
การศึกษาพิเศษ  มีพัฒนาการเรียนรู้จากสื่อไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
             4.1  เสนอโครงการ 
 4.2  ประชุมชี้แจงให้คณะครูได้รู้ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 4.3  แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.4  ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
         กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้าใจ 
         กิจกรรมที่ 2  คัดกรอง 
          กิจกรรมที่ 3 จัดการเรียนการสอน 
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5.   ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
            ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค เม.ย. พ.ค. หมายเหตุ 

เสนอโครงการ/
กิจกรรม 

             

ประชุมแต่งตั้ง              
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 

             

ติดตามสรุป
ประเมินผล 

             

  
6.  งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องการใช้ 
     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 
            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  จ านวน   1,000 บาท 
            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน...............บาท 
            6.1.3  งบจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน...............บาท 
              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน   1,000    บาท 
 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวม 

1 กระดาษ เอ 4   4 รีม 120 480 

2 กระดาษสีโปสเตอร์  10 แผ่น 15 150 

3 ดินสอสีไม้ 4 กล่อง 65 260 

4 สก๊อตเทปโฟม 1  ม้วน 110 110 

     
     
     
     
 รวมเป็นเงิน   1,000 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม  
8.  การประเมินผล 
 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่วัดและประเมินผล 
1. ร้อยละนักเรียนที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาพิเศษ 

แบบประเมินด้านต่างๆ 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินกิจกรรม 
แบบตรวจสอบผลงาน 
 

 
9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนได้รับการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
9.2 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้  และ 
นักเรียนทั่วไป 
9.2 ประกันสิทธิและโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทุกคนเข้ารับ  การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 
 

                                  ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ  
                                     ( นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ )         
                                   ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

                                   ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายสมนึก   อ้ายง้าว ) 
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร                โครงการประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึก  
กลุ่มงำน   บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่   จุดเน้นที่  
  สพป.กพ.1 ข้อที่  จุดเน้นที่ 
  สนองมำตรฐำนด้ำน    ข้อที่ 
ลักษณะโครงกำร   ( )  ใหม่  (     )  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีงบประมาณ  2558 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  ในแผนการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพ  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 จากหลักการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ตามแผนการสอนแห่งชาติ และจุดมุ่งหมาย 
ของสถานศึกษา  จึงได้จัดโครงการน้ีขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเสมอภาคทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. โรงเรียนจัดการศึกษา ระดับก่อนประถม ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 
 2. เด็กที่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา ได้เข้าเรียน 100 % 
 3. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้เข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษา 100 % 
 4. เพื่อติดตามนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้ศึกษาต่ออย่างเสมอภาค 
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ 
 6. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการศึกษา 
 7. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีสุขภาพจิตที่ดีพร้อมที่จะเรียน 
 

3.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 
 1. จ านวนเด็กที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จ านวน   43    คน   
 2. จ านวนเด็กที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550   จ านวน   40    คน   
 3. จ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน   20   คน   
 4. จ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน   26    คน 
 5. จ านวนนักเรียนที่ขาดแคลนได้รับความช่วยเหลือ จ านวน   252  คน 



78 
 

 6. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับความช่วยเหลือ  จ านวน  21   คน 
 
 ด้ำนคุณภำพ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียน 100 %  
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เข้าเรียน 100 % 
3. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ศึกษาต่อ 100 % 
4. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้ศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบ 100 % 
5. นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับความช่วยเหลือ 80 % 
6. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับความช่วยเหลือ 100 % 

 

4.  วิธีด ำเนินกำร 
 1.  เสนอโครงการ 
 2.  ประชุมชี้แจง 
 3.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 4.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
 5.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.  ประเมินผล 
 

5.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2557 หมำย
เหตุ พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.เสนอโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 

      
 

       

2.ประชุมคณะ 
ท างานที่เกี่ยวข้อง 

     
 

 
 

       

3.ด าเนินงานตาม
แผนที่ต้ังไว้ 
- ส ามะโนประชากร 
- การรับนักเรียน 
- แนะแนวศึกษาต่อ  

         
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

4.สรุปและประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
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6.  งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
 6.1  แหล่งท่ีมำของงบประมำณ 
  6.1.1  งบเงินอุดหนุนรำยหัว ( สพฐ. )  จ ำนวน         1,500 บำท 
  6.1.2  งบอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน            -  บำท 
  6.1.3  งบจำกเลินรำบได้สถำนศึกษำ  จ ำนวน            -  บำท 
   รวมงบประมำณท้ังหมด   จ ำนวน         1,500 บำท 

6.2  บุคลำกร 
 6.2.1  นาย  อาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล ต ำแหน่ง  พนักงานราชการ 
  

6.3  วัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรม ทรัพยำกรท่ีต้องกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

ส ำมะโนประชำกร วัสดุอุปกรณ์ 500  

รับนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ 500  

แนะแนว วัสดุอุปกรณ์ 500  

รวม 1,500  
 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 7.1  นาย อาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล  ต ำแหน่ง  พนักงานราชการ 
 

8.  กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
( ปริมำณ คุณภำพ เวลำ คำสใช้จ่ำย ) 

วิธีกำรประเมิน 

-  นักเรียนที่เข้าเรียน 
 
-  โครงการ 
 

-  สถิติการเข้าเรียน 
-  สอบถาม 
-  ประเมินกิจกรรม 

 

9.  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียน 100 %  
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เข้าเรียน 100 % 
3. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ศึกษาต่อ 100 % 
4. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้ศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบ 100 % 
5. นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับความช่วยเหลือ 80 % 
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6. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับความช่วยเหลือ 100 % 
 
                                  ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ  
                            (นายอาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล)         
                                   ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

                                   ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายสมนึก   อ้ายง้าว ) 
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มงำน   บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่   จุดเน้นที่  
  สพป.กพ.1  ข้อที่  จุดเน้นที่ 
  สนองมำตรฐำนด้ำน    ข้อที่ 
ลักษณะโครงกำร   ( )  ใหม่  (     )  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีงบประมาณ 2558 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ  พุทธศักราช 2552 บัญญัติในแผนการศึกษาแห่งชาติ  ได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นปรัชญาพื้นฐานในการก าหนดพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข จึงก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบายเพื่อด าเนินการไว้ในหัวข้อพัฒนาคนอย่างรอบด้าน
และสมดลุ  ในข้อที่ 3 ว่า ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  โดยยึดสายใย 
และความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
สุขภาพจิต ได้ร่วมกันวางรากฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 
ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหารและครู อาจารย์ให้ส่งเสริม ดูแล พัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม สนับสนุนให้ครู อาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อน
บ้าน โรงเรียนและชุมชนเชื่อมประสานและรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีคุณค่าและจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องน าไปปฏิบัติให้
เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกระบวนการ วิธีการ และเคร่ืองมือ
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
 2.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร 
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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3.  เป้ำหมำย 
 ก.  ด้ำนปริมำณ 
  1.  จ านวนครู บุคลากรในโรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  18  คน 
  2.  จ านวนนักเรียน โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  262  คน 
 ข.  ด้ำนคุณภำพ 
  1.  ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
  2.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดรั้บการเยี่ยมบา้นจากครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา 
 

4.  วิธีด ำเนินกำร 
 1.  เสนอโครงการ 
 2.  ประชุมชี้แจง 
 3.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 4.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
 5.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.  ประเมินผล 
 

5.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2557 หมำย

เหตุ พ.ค. 
56 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
55 

ต.ค. 
55 

พ.ย. 
55 

ธ.ค. 
55 

ม.ค. 
56 

ก.พ. 
56 

มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

1.เสนอโครงการ 
ประชุมวางแผน 

             

2.ด าเนินงานตาม 
กิจกรรม 
- ถ่ายเอกสาร 
- ออกเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน 
-จัดเก็บข้อมูล 
-รวบรวมข้อมูล 

 

 
 
 

          

3.นิเทศ สรุป 
ประเมินผล 
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6.  งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
 6.1  แหล่งท่ีมำของงบประมำณ 
  6.1.1  งบเงินอุดหนุนรำยหัว ( สพฐ. )  จ ำนวน           4,000 บำท 
  6.1.2  งบอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน  - บำท 
  6.1.3  งบจำกงินรำยได้สถำนศึกษำ   จ ำนวน  -
 บำท 
   รวมงบประมำณท้ังหมด   จ ำนวน           4,000 บำท 

6.2 บุคลำกร 
 6.2.1  นายอาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล 
 6.3  วัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 1.  นาย  อาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล  ต ำแหน่ง  พนักงานราชการ 
 

8.  กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
( ปริมำณ คุณภำพ เวลำ ค่ำใช้จ่ำย ) 

วิธีกำรประเมินผล 

     บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. สังเกต 
2. สอบถามความคิดเห็น 
3. ประเมินโครงการ 

 

9.  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 
 2.  นักเรียนได้รับการเยีย่มบ้านจากครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน 

1 กระดาษ A 4 10  รีม 125   1,250   
2 ไส้แฟ้ม 5  ห่อ 100   500   
3 แล็คซีน 5  ม้วน  50   250   
4 ค่าถ่ายเอกสาร 4,000  แผ่น 0.50   2,000   
  รวม 4,000   
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                                 ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ  
                            (นายอาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล)         
                                   ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

                                   ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายสมนึก   อ้ายง้าว ) 
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร                                                 ด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ            
กลุ่มงำน     บริหารงบประมาณ                                                               
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                                        ข้อที่ 3  
สนองกลยุทธ์     สพป.กพ.1        ข้อที ่3                                                                                                          
สนองมำตรฐำนด้ำนสมศ.                             ข้อที่ 11 
ลักษณะโครงกำร      ต่อเนื่อง                                                                                 
ระยะเวลำด ำเนินงำน         ปีงบประมาณ 2558 

_________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล                                                                                                                                                                    
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “ บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “ 
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่
เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในปีแรก โดยก าหนดไว้ในข้อ 1.3 การลดภาระ 
ค่าครองชีพของประชาชน ข้อ 1.3.1 ว่า “ ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุน
ต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 
2552 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง ” อีก
ทั้งนโยบายของรัฐด้านการศึกษา ข้อ 3.1.4 ก าหนดว่า “ จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี 
ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิด
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ทั้งผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทาง
ร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ”                                            

โรงเรียนบ้านดงซ่อมจึงได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น  โดยจัดท าโครงการ
ด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                           
 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้  ได้แก่  ค่าจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน  อุปกรณ์การ
เรียน เคร่ืองแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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3. เป้ำหมำย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ก.   ด้านปริมาณ        
 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน 262 คน ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
 ข.   ด้านคุณภาพ                                 
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี   ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ 
4. วิธีกำรด ำเนินกำร         
   
     4.1  จัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน              
     4.2  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
     4.3  ด าเนินงานตามโครงการ                                                                
     4.4  สรุปและรายงานตามผลโครงการ 
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2557 หมาย
เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  จัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่อ   
     จัดตั้งคณะกรรมการ   
     ด าเนินงาน 

             

 

2.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน              

 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
     3.1 ซื้อหนังสือ 
     3.2 ซื้ออุปกรณ์การเรียน 
     3.3 ซื้อเคร่ืองแบบนักเรียน 
     3.4 พัฒนาผู้เรียน 
           3.4.1 บริการ ICT 
           3.4.2 ทัศนศึกษา 
           3.4.3 กิจกรรมคุณธรรม /      
                  ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
           3.4.4 กิจกรรมเข้าค่าย    
                  วิชาการ 
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4.  สรุปและรายงานตามผล            
    โครงการ 

           
  

 
6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องกำรใช้ 
   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
          6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )  จ านวน 490,775.00  บาท 
                    

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ปฐมวัย 32 6,400.00 3,200.00 9,600.00 13,760.00 
ประถมศึกษา 130 86,923.00 25,350.00 46,800.00 62,400.00 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

100 82,342.00 21,000.00 45,000.00 88,000.00 

รวม 262 175,665.00 49,550.00 101,400.00 164,160.00 
    
          6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวน – บาท 
          6.1.3 งบจากรายได้สถานศึกษา   จ านวน – บาท 
  รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน 490,775.00    บาท 
   6.2 บุคลากร 
          6.2.1 นักเรียนจ านวน 262 คน 
          6.2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18 คน 
   6.3 วัสดุอุปกรณ์ 
 - 
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    7.1 นางอารีวรรณ  เครือกิจ  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
8. กำรประเมินโครงกำร 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล 
นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 
ปี  ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1. การสังเกต 
2. การประเมิน/การสอบถามความคิดเห็น 
3. การสรุปโครงการ 
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9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

 
 

ลงชื่อ ............................................... ผู้เสนอโครงการ           
                                                ( นางอารีวรรณ  เครือกิจ )                                            
                                       ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม                                  
 

 ลงชื่อ . ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 
                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร                                   พัฒนำบุคลำกร                                          
กลุ่มงำน                                   บริหำรงำนบุคลำกร                                                               
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                                           ข้อท่ี   4    
สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1                                   ข้อท่ี    4   
สนองมำตรฐำนด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ           ข้อท่ี    7                                                     
ลักษณะโครงกำร                                                 ต่อเนื่อง                                                                           
ระยะเวลำด ำเนินงำน                                   ปีงบประมำณ 2558 

_________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

     “คน”เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในองค์กรหรือหน่วยงาน เพราะงานทุกอย่างจะส าเร็จ
หรือล้มเหลวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ “คน” เป็นหลักอาจกล่าวได้ว่าหัวใจของงานต่างๆนั้น องค์ประกอบที่
เป็นตัวก าหนดความส าเร็จก็คือ “คน” นั้นเอง โรงเรียนบ้านดงซ่อม มีบุคลากร จ านวน 18  คน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวนโยบายที่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจผนึกประสาน
เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์งานการศึกษาทั้งตัวเองและเพื่อส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมสัมมนาศึกษาดูงานและจัดการความรู้
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  เพื่อจะได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและการเรียน
การสอน และเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
หน่วยงานอื่น  ดังนั้นฝ่ายบุคลากรจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีในทุกๆด้านแก่โรงเรียน
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                               
      2.1  เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูแลงานและจัดการความรู้ 
       2.2  เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
หน่วยงานอื่นๆ 
3.  เป้ำหมำย 

เชิงปริมาณ 
-บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาได้ ไปศึกษาดูงาน อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 1 คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 
-บุคลากรของโรงเรียน ได้ ไปศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 คร้ัง 
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4.  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน     

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
 
 
5 

ประชุม วางแผน เสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบงาน 
ก าหนดเวลา ปฏิบัติงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ 
- ศึกษาดูงาน 
-อบรม/ประชุม 
 การจัดการความรู้ 
- นิเทศ ก ากับ ติดตามผล 
สรุป และรายงาน 

20 ส.ค. 57 
ต.ค.57  
ตลอดปีงบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน 2558 

ผู้อ านวยการ/คณะครู 
นายอุดม   กองแก้ว  
คณะครูทุกคน 
นายอุดม   กองแก้ว   
นายอุดม   กองแก้ว  
 

 
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

            

2.ประชุม
คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนินงานตาม
แผนที่ต้ังไว้ 
- ศึกษาดูงาน 
-อบรม/ประชุม 
 

            

4.สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 
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6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
     6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )   จ านวน  30,500  บาท    
         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  จ านวน   –   บาท 
         6.1.3 งบจากรายได้สถานศึกษา   จ านวน  –  บาท 
  รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน 30,500    บาท 
    6.2 บุคลากร 
          6.2.1 นักเรียนจ านวน 262 คน 
          6.2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน 
    6.3 วัสดุอุปกรณ์    

กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
1. ศึกษาดูงาน ค่าพาหนะ 10,000 อารีวรรณ 
2.ประชุม อบรม ค่าใช้สอย 20,000 อุดม 
2.การจัดการความรู้ วัสดุ 500 เสาวนีย์ 

รวม 30,500  
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    7.1 นายอุดม     กองแก้ว  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
 
8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล 
บุคลากรในโรงเรียนมีการสรุปรายงานการไป
ประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและจัดการ
ความรู้ของบุคลากร 

1.   สังเกต 
2.   สอบถามความคิดเห็น 
3.   ประเมินกิจกรรม 
4.   ตรวจสอบผลงาน 

 
9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
     9.1  บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาได้ไปศึกษาดูงาน อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 1 คร้ัง 
     9.2 โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
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                                  ลงชื่อ...............................................  ผู้เสนอโครงการ                    
                                              ( นายอุดม    กองแก้ว )  
                               ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                            

                                ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
    ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร    พัฒนำหลักสูตร 
กลุ่มงำน    วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์    ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.               ข้อท่ี  3 
สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1                ข้อท่ี  3 
สนองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ         ข้อท่ี   10 
ลักษณะโครงกำร                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ  2558 
………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านดงซ่อมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลโกสัมพี    
อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร  เขต 1  เปิดท าการเรียนการสอน  ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-2)  ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1–3) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6)  และระดับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3)  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้เป็นโรงเรียนที่ต้องใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา  2552  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตนเอง  โดย
จัดท าสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่ใช้
ของโรงเรียน   
 หลักสูตรของโรงเรียนเป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนา 
ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง  รวมล าดับถึงขั้นของมวลประสบการณ์  ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม  
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนน าไปสู่การปฏิบัติได้  ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเองมี
ชีวิตอยู่ในโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และโลกอย่างมีความสุข  ดังนั้นหลักสูตรโรงเรียนที่จะต้องจัดท า
ให้เร่ิมมีใช้ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2553  นี้  จักต้องเป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยการเรียนรู้และ
ประสบการณ์อ่ืนๆ  ที่โรงเรียนจะต้องวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  โดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้
รายวิชาที่เป็นพื้นฐาน  และรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม  เป็นรายปี  หรือรายภาค  จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในแต่ละปีหรือภาค  และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จากจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 
2.  เพื่อจัดท าหลักสูตร 
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3.  เป้ำหมำย 
      เชิงปริมาณ 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
         เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 
ที่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 ครูสามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละของครูที่ได้รับการ
พัฒนาด้านหลักสูตรสามารถใช้
หลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 

3 ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้ อ ย ล ะ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

5 ผู้เรียนสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกก าลังกายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ร้อยละผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรัก
การออกก าลังกาย 

6 ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละผู้เรียนมีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถี
ชี วิ ต แล ะก ารป กครองต าม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พ ระ ม ห าก ษั ต ริ ย์ ท ร ง เป็ น
ประมุข 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน 
7 ผู้เรียนจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่ง
ท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ร้อยละจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่ง
ท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดี
งามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
4. วิธีด ำเนินงำน 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 

3 
 
 
 4 

5 

ประชุม วางแผน เสนอโครงการ  
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบงาน ก าหนดวัน 
เวลา ปฏิบัติงาน 
 
จัดกิจกรรมตามโครงการ 
-    ศึกษาเอกสารหลักสูตร 
 -   ด าเนินการใช้หลักสูตร 
 -   ปรับปรุงหลักสูตร  
นิเทศ ก ากับ  ติดตามผล 
สรุป และรายงานผลใช้หลักสูต 

 ส.ค. 57    
 ต.ค. 57  
  
 
 ตลอดปีงบประมาณ  
   
 
 ตลอดปีงบประมาณ 
 กันยายน  2558 
  

ผู้อ านวยการ/ 
นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ 
/คณะครูทุกคน 
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5.   ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

            

2.ประชุม
คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนินงานตาม
แผนที่ต้ังไว้ 

            

4.สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

            

 
6.  งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องกำรใช้ 
     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 

            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)   
            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน...............บาท 
            6.1.3  งบจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน...............บาท 
              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน    1,000      บาท 

 
กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1.จัดท าเอกสารหลักสูตร ค่าถ่ายเอกสาร 100   
 ค่ากระดาษ 600  
 ค่าหมึกพิมพ์ 300  

รวม 1,000  
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม          
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8.  กำรประเมินผลโครงกำร 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่วัดและประเมินผล 
ร้อยละของครูที่ได้รับการ
พัฒนาด้านหลักสูตรสามารถใช้
หลักสูตรสถานศึกษาได้ 
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ 

สัมภาษณ์ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
จากการสรุปรายงานการใช้
หลักสูตร 
 

  
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1   ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 
8.2 หลักสูตรสถานศึกษา  ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
                              ลงชื่อ...............................................  ผู้เสนอโครงการ                    
                                              (นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ )  
                                      ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                           

                               ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 
  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                          
กลุ่มงำน     บริหำรท่ัวไป                                                                
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                             ข้อท่ี   4    
สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1                 ข้อท่ี    3                                                                                  
สนองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ                       ข้อท่ี   11    
ลักษณะโครงกำร                  ต่อเนื่อง                                                                           
ระยะเวลำด ำเนินงำน    ปีงบประมำณ 2558 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามมาตรา  58 หมวด 8  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ให้มีการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา  และ มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง 
ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  เนื่องจากโรงเรียน
บ้านดงซ่อมในปัจจุบันยังมีอาคารสถานที่ที่ยังไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน และ
เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านการศึกษา  ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านดงซ่อมจึงจัดท าโครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีในทุกๆด้านการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้โรงเรียนมีมาตรฐานทางการศึกษา 
 

3. เป้ำหมำย 

ก. ด้านปริมาณ 

  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
ข. ด้านคุณภาพ  

สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่และการใช้พื้นที่ในการจัดการศึกษา 

มีการส ารวจข้อมูลการให้และบริการของหน่วยงานต่างๆ ของสถานศึกษา  เช่น 
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ห้องสมุด  การสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การบริการด้านเอกสาร การวัดผล

ประเมินผล เป็นต้น มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และร่องรอยการปรับปรุง/การพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

4 วิธีด ำเนินกำร 
                  4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ , 

    4.2 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

                 4.3  จัดกิจกรรมตามโครงการ 

                 4.4   ด าเนินงานกิจกรรม 

                4.5  ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ 
                 4.6   ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

4.7   สรุป และรายงานผล 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. 

1.เสนอแผนงานต่อที่
ประชุม 

 
 

          

2. แต่งต้ังคณะท างาน  
 

          
3.ด าเนินโครงการตามวัน
เวลาที่ก าหนดไว้ 

  
 

         

4.สรุปประเมินผล            
 

 
6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )   จ านวน    40,000    บาท   
         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  จ านวน      –           บาท 
         6.1.3 งบจากรายได้สถานศึกษา  จ านวน       –           บาท 
  รวมงบประมาณทั้งหมด  จ านวน   40,000        บาท 
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  6.2 บุคลากร 
             คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  19  คน 
  6.3 วัสดุอุปกรณ์        

กิจกรรม ทรัพยำกรท่ี
ต้องกำร 

งบประมำณ หมำยเหตุ 

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 
 
 
 

ปูนซีเมนต์ 
หิน 
ทราย 
อิฐบล็อก 
 
รวม 

8,000 
3,000 
2,000 
2,500 
 
15,500 
 

พิชิต 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นจันทน์ผา 
ชาฮอกเกี้ยน 
ไทรทอง 
โกสน 
หญ้ามาเลเซีย 
ปาล์มฟอกเทล 
รวม 

2,000 
1,500 
1,000 
1,000 
2,500 
3,000 
11,000 

พิชิต 

ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลก
ร้อน 
 

กล้าพันธุ์ไม ้
ค่าบ ารุงรักษา 
รวม 

3,500 
19,500 
13,500 

พิชิต 

 

 
 

       

6 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

   นายพิชิต  เอมศิริ      ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม          
7 กำรประเมินโครงกำร 

 7.1  ใช้แบบประเมินผล 
 7.2   จากการสรุปรายงาน 
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8 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

       9.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
      9.2  ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
         9.3  โรงเรียนได้พัฒนา/ส่งเสริมให้มีมาตรฐานทางการศึกษา 

 
                               ลงชื่อ...............................................  ผู้เสนอโครงการ                    
                                              (นายพิชิต  เอมศิริ )  
                                ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                            

                                ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร    นิเทศภำยใน 
กลุ่มงำน    วิชำกำร 
สนองกลยุทธ์    ข้อ 1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                ข้อท่ี   4    
สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1                             ข้อท่ี    4    
สนองมำตรฐำน  ด้ำน ผู้เรียน                        ข้อท่ี   12. 
ลักษณะโครงกำร                   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ปีงบประมำณ  2558 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การนิเทศภายในโรงเรียนมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษามากเน่ืองจากมีความเชื่อพื้นฐาน
ว่าผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต่างก็อยู่ในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อหา
จุดที่ยังเป็นปัญหาหรือจุดที่จะต้องพัฒนาตลอดจนวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาได้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงมากกว่าบุคคลภายนอก  นอกจากนั้นลักษณะนิเทศภายในซึ่งเน้นความร่วมมือของผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศตลอดเวลา  จะช่วยให้เกิดการยอมรับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขซึ่งต่าง
ก็มีส่วนร่วมในการคิดค้นขึ้น ส่งผลให้มีความเต็มใจในการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนางานซึ่งได้
ร่วมกันก าหนดขึ้น ท าให้การนิเทศภายในได้ผลดี การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศการ
ปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานในโรงเรียน ซึ่งโดยปกติโรงเรียนประกอบด้วยงาน 4 งาน คือ งาน
วิชาการ งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป  
 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มักจะเกิดขึ้นโดยมีความสัมพันธ์
กับการเร่ิมด าเนินการนิเทศภายใน กล่าวคือ ถ้าโรงเรียนด าเนินการโดยมุ่งเพื่อสนองนโยบายหรือ
ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารระดับสูงเพียงอย่างเดียวมักจะท าให้การนิเทศไม่ได้ผล เนื่องจาก
บุคลากรในโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงขาดความสนใจ
และเอาใจใส่ในการพัฒนางานอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่องาน ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็นความล้มเหลวของการ
นิเทศภายใน   
 การจัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งหวังแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการบุคลากร
ภายในโรงเรียน ด้วยการด าเนินการให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการร่วมมือ
กันพัฒนางานเสียก่อน  แล้วจึงด าเนินการนิเทศภายใน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ตลอดเวลา จะท าให้บุคลากรมีความสนใจ เอาใจใส่ในการพัฒนางานอย่างจริงจัง  นอกจากนั้น
บุคลากรยังมีเจตคติที่ดีต่องาน  ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในการท างาน  
ส่งผลให้งานการเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นความส าเร็จของการนิเทศภายใน 
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อนิเทศติดตามผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน  
2.2   เพื่อนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 
2.3   เพื่อร่วมกันแก้ปัญหางานวิชาการ  
2.4   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทกุวิชาให้ดีขึ้น 
 

3.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1.  คณะครูในโรงเรียนบ้านดงซ่อมจ านวน 18 คน 
 เชิงคุณภำพ 
 -  งานด้านการเรียนการสอนของคณะครูได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 -  โครงการ/กิจกรรมได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
ที่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1 ครูสามารถจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ร้อยละโครงการ/กิจกรรมได้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

4. วิธีด ำเนินงำน 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 

 
3 

 
 
 4 

5 

ประชุม วางแผน เสนอโครงการ  
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบงาน ก าหนดวัน 
เวลา ปฏิบัติงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 -   นิเทศชั้นเรียน 
 -   นิเทศโครงการ 
นิเทศ ก ากับ  ติดตามผล 
สรุป และรายงานผล 

 ส.ค. 57     
 ต.ค. 57  
  
 
 ตลอดปีงบประมาณ  
   
ตลอดปีงบประมาณ 
 กันยายน  2558 

ผู้อ านวยการ/คณะครู  
นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ 
/คณะครูทุกคน 
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5.   ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

            

2.ประชุม
คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนินงานตาม
แผนที่ต้ังไว้ 

            

4.สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

            

 
6.  งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องกำรใช้ 
     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 
            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  จ านวน   500 บาท 
            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน    -           บาท 
            6.1.3  งบจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน    -           บาท 
              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน   500        บาท 
6.3 วัสดุอุปกรณ์        

 กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1.จัดท าคู่มือนิเทศ ค่าถ่ายเอกสาร 500   
2.สรุป รายงาน    

รวม 500  
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม     
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8  กำรประเมินผลโครงกำร 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่วัดและประเมินผล 
ปริมาณ 
กิจกรรม 1   นิเทศชั้นเรียนและ
ห้องพิเศษ  จ านวน 15 ห้อง  
 กิจกรรม 2   นิเทศโครงการ 
จ านวน 20 โครงการ  
 1)  ประเมินความส าเร็จตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานและ
กิจกรรม 
 2)  รายงานการนิเทศ 
 3)  สรุปรายงาน  
ปีงบประมาณ 2557 
คุณภาพ 
- บุคลากรของโรงเรียน จ านวน 
17 คน  ได้รับการนิเทศชั้น
เรียน และห้องพิเศษ 
-  บุคลากรของโรงเรียนจ านวน 
17 คนได้รับการนิเทศโครงการ
ที่ได้รับมอบหมาย 

สัมภาษณ์ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
จากการสรุปรายงาน  

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  บุคลากรของโรงเรียนทุกคน  ได้รับการนิเทศชั้นเรียน และห้องพิเศษ 
       9.2  โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
                          ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ   
                        ( นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ )                              
                       ครู  โรงเรียนบ้านดงซ่อม     

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
               ( นายสมนึก   อ้ายง้าว )  

    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร     พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                                          
กลุ่มงำน     บริหำรงบประมำณ                                                                 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                             ข้อท่ี   5    
สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1                ข้อท่ี    5      
สนองมำตรฐำนด้ำนกำรจักกำรศึกษำ                       ข้อท่ี    12                                               
ลักษณะโครงกำร                  ต่อเนื่อง                                                                           
ระยะเวลำด ำเนินงำน    ปีงบประมำณ 2558 

_________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
             ด้วยโรงเรียนบ้านดงซ่อมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในการด าเนินงาน
นั้นโรงเรียนยึดแนวตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ซึ่งมีอยู่ 6 ข้อเป็นหลักในการด าเนินงานตั้งกลยุทธ์ของ
โรงเรียน โดยให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการมีระบบการประกัน คุณภาพภายใน 
และระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา การ
จัดการความรู้ การจัดเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศ และน าสารสนเทศมาด าเนินการท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียน  
2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                               
     1.  เพื่อด าเนินการจัดระบบสารสนเทศ 
    2.  เพื่อด าเนินการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    3.   เพื่อด าเนินการประในคุภาพภายใน 
3. เป้ำหมำย 
     ก    ด้านปริมาณ 
           1.   จัดระบบควบคุมภายใน 
           2.  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี  
          3.  มีระบบประเมินคุณภาพภายใน 
    ข.   ด้านคุณภาพ  
           1.  โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน 
           2.   โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ 
         3. โรงเรียนมีการประในคุภาพภายใน 
4. วิธีด ำเนินกำร 
      1.   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
      2.   จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
      3.   ประสานงานวางแผนปฏิบัติกิจกรรมต้นทุนผลผลิต ควบคุมภายใน จัดท าแผนปฏิบัติการ ค า
รับรอง  การประในคุภาพภายใน 
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      4.   ด าเนินงานตามกิจกรรม ต้นทุนผลผลิต ควบคุมภายใน จัดท าแผนปฏิบัติการ ค ารับรอง 
      5.   สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผล  การประในคุภาพภายใน 
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2558 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

            

2.  ประชุมคณะท างาน
ที่เกี่ยวข้อง 

            

3.  ด าเนินงานตาม 
แผนที่ต้ังไว้  
1.  ควบคุมภายใน  
2.  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

            

4.  สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

            

 
6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
     6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )               จ านวน  1,500  บาท  
  
         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น              จ านวน   –   บาท 
         6.1.3 งบจากรายได้สถานศึกษา   จ านวน  –  บาท 
  รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน  1,500  บาท 
    6.2 บุคลากร 
             คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน 
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6.3 วัสดุอุปกรณ์     
 

กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1.   ควบคุมภายใน วัสดุ 500 บาท  
2.  แผนปฏิบัติการประจ าปี วัสดุ 500  บาท  
3.  มีระบบประเมินคุณภาพ
ภายใน 

วัสดุ 500  บาท  

รวม 1,500บาท  
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    7.1 นายอุดม     กองแก้ว  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 
บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมนักเรียน
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

1.   สังเกต 
2.   สอบถามความคิดเห็น 
3.   ประเมินกิจกรรม 
4.   ตรวจสอบผลงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินกิจกรรม 
4.  แบบตรวจสอบผลงาน 

 
9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
    1.    โรงเรียนมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ                  
                 2.   โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบมีส่วนร่วมโดยใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ 
 
 
 
                                       ลงชื่อ...............................................  ผู้เสนอโครงการ                   
                                                   ( นายอุดม    กองแก้ว )      
                             ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม  

                                        ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร                  สำนสัมพันธ์ชุมชน                                       
กลุ่มงำน     งำนบุคลำกร                                                                 
สนองกลยุทธ์สพฐ.                             ข้อท่ี   4    
สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1                 ข้อท่ี    5      
สนองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ                       ข้อท่ี    9                                                
ลักษณะโครงกำร                 ต่อเนื่อง                                                                           
ระยะเวลำด ำเนินงำน    ปีงบประมำณ 2558 

_________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 “คน” เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในองค์กรหรือหน่วยงาน เพราะงานทุกอย่างจะส าเร็จหรือ
ล้มเหลวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ “คน” เป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของงานต่างๆนั้น องค์ประกอบที่เป็น
ตัวก าหนดความส าเร็จก็คือ “ คน ” นั้นเอง โรงเรียนบ้านดงซ่อม มีบุคลากร จ านวน 18 คน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 291 คน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวนโยบายที่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจผนึกประสาน
เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์งานการศึกษาทั้งระบบและเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่น   ดังนั้นฝ่ายบุคลากรจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดผล
ดีในทุกๆด้านแก่โรงเรียนต่อไป  
2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                               
            2.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
             2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงาน
อ่ืน 
3. เป้าหมาย 

เชิงประมาณ  
           3.1  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
          3.2  สถานศึกษามีบันทึกผลการประชุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษา
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งส่วนของสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จ านวน 3 เล่ม 

3.3 สถานศึกษามีการริเร่ิมและร่วมมือในการจัดท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอก
สถานศึกษาทุกกิจกรรม 

3.4 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมหรือเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันอย่างน้อย ปีงบประมาณละ 4 คร้ัง        
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เชิงคุณภาพ 
           3.1  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
          3.2  สถานศึกษามีบันทึกผลการประชุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษา
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งส่วนของสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3  สถานศึกษามีการริเร่ิมและร่วมมือในการจัดท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอก   
สถานศึกษาทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
3.4 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมหรือเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันอย่างน้อย ปีงบประมาณละ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100     
4. วิธีด ำเนินกำร 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 

 3 
 
 

4 
5 

ประชุม วางแผน เสนอโครงการ  
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบงาน ก าหนดวัน 
เวลา ปฏิบัติงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ 
-  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
นิเทศ ก ากับ  ติดตามผล 
สรุป และรายงานผล 

 ส.ค.57      
ต.ค.57  
 
  
พ.ย. 57 , พ.ค. 58 
พ.ย. 57 , พ.ค. 58 
ตลอดปีงบประมาณ 
 กันยายน  25588 

ผู้อ านวยการ/คณะครู  
นายอุดม   กองแก้ว  
/คณะครูทุกคน 
 
นายอุดม   กองแก้ว  
น.ส.สุภารัตน์    ช่วงบัญญัติ 
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5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  เสนอ
โครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2.  ประชุม
คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

            

3.  ด าเนินงาน
ตาม 
แผนที่ต้ังไว้   
-  ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

            

4.  สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

            

6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )    จ านวน  6,000    บาท    
         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น   จ านวน   –           บาท 
         6.1.3 งบจากรายได้สถานศึกษา    จ านวน  –             บาท 
  รวมงบประมาณทั้งหมด    จ านวน    6,000    บาท 
  6.2 บุคลากร 
             คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18 คน 
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6.3 วัสดุอุปกรณ์        

กิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
1. ประชุม  คณะกรรมการ -อาหาร,เคร่ืองดื่ม,เอกสาร 3,000   
2. ประชุมผู้ปกครอง -อาหาร,เคร่ืองดื่ม,เอกสาร 3,000  
     

รวม 6,000  
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    7.1 นายอุดม     กองแก้ว  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลประเมินผล 
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน 

1.   สังเกต 
2.   สอบถามความคิดเห็น 
3.   ประเมินกิจกรรม 
4.   ตรวจสอบผลงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินกิจกรรม 
4.  แบบตรวจสอบผลงาน 

 
9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 9.1   ครูและบุคลากร จ านวน 19  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 คน 
และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 262  คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
9.2 โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 

 
 
                                ลงชื่อ...............................................  ผู้เสนอโครงการ                    
                                            ( นายอุดม    กองแก้ว )        
                                     ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                           

                                ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร     ประหยัดพลังงาน 
กลุ่มงำน     บริหารงานทั่วไป                                                               
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                            ข้อที่  5                                                                                                           
สพป.กพ.1                             ข้อที่ 5  
สนองมำตรฐำนด้ำน สมศ.                                      ข้อที่ 12                                                     
ลักษณะโครงกำร                 ต่อเนื่อง                                                                           
ระยะเวลำด ำเนินงำน              ปีงบประมาณ 2558 

_________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ     
ทั้งในภาครัฐ และเอกชนซึ่งอาจจะมีผลท าให้เกิดการขาดแคลนพลังงานและเกิดปัญหาต่าง ๆ 
มากมาย จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพื่อให้สถานประกอบการ
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีพลังงานใช้ได้ตลอดไป โรงเรียนบ้านดงซ่อมเห็นความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้จดัให้มีโครงการประหยัดพลังงานขึ้น                                                                                                                  
2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                               
     - เพื่อให้นักเรียน , คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาประหยัดพลังงาน ( ไฟฟ้า ,น้ า  ) 
3. เป้ำหมำย 
   -  ก. ด้านปริมาณ                                                                                                                                                                   
           1. นักเรียนจ านวน 262 คน                                                                                                                                                                              
           2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน 
   -  ข. ด้านคุณภาพ 
            1. นักเรียน , คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการประหยัดพลังงาน ( ไฟฟ้า , น้ า  ) 
4. วิธีด ำเนินกำร 
     4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     4.2 จัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     4.3 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
     4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะท างานด าเนินงานตามโครงการ
ประหยัดพลังงาน 
 - ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยเคร่งครัด 
     5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 



114 
 

 
 
มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
 1. ปลุกจิตส านึกให้บุคลากรและนักเรียนรู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น ปิด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
 2. ใช้สติกเกอร์ติดที่สวิตช์ไฟฟ้า “ เปิดแล้วปิดด้วย ” หรือ “ ตัวไปไฟดับ ” 
มำตรกำรประหยัดน้ ำ 

1. ปลุกจิตส านึกให้บุคลากรและนักเรียนรู้จักใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น ปิดก๊อก

น้ าให้สนิท 

เมื่อเลิกใช้งาน 
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2557 หมาย
เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ 
   เพื่อขออนุมัติ 

             

 
2. ประชุมชี้แจงโครงการ   
   เพื่อจัดต้ัง      
   คณะกรรมการ   
   ด าเนินงาน 

             

 

3. จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

             

            

4. ด าเนินงานตาม   
    โครงการ 
    - ปฏิบัติตามมาตรการ 
      ประหยัดพลังงาน  
      ( ไฟฟ้า , น้ า ) 

             

            

5.  สรุปและรายงานผล 
    โครงการ 
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6. งบประมำณและทรัพยำกรท่ีต้องใช้ 
   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )   จ านวน  500  บาท    
         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น            จ านวน   –     บาท 
         6.1.3 งบจากรายได้สถานศึกษา    จ านวน   –    บาท 
       รวมงบประมาณทั้งหมด    จ านวน  500  บาท 
  6.2 บุคลากร 
          6.2.1 นักเรียนจ านวน 262 คน 
          6.2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน 
   6.3 วัสดุอุปกรณ์ 
          6.3.1 กระดาษการ์ดสี 
          6.3.2 สติกเกอร์ใส 
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    - นางอารีวรรณ  เครือกิจ  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
( ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ) 

วิธีการประเมิน 

- นักเรียน ,คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน   
   มีการประหยัดพลังงาน ( ไฟฟ้า , น้ า ) 

1. สังเกต 
2. ประเมินการใช้ไฟฟ้า , น้ าประปา 

 
9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียน , คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาประหยัดพลังงาน ( ไฟฟ้า , น้ า ) 
 
                               ลงชื่อ...............................................  ผู้เสนอโครงการ          
                                       ( นางอารีวรรณ  เครือกิจ )       
                               ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                       
    

                                ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ส่วนที่ 4 
กำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผล 

 
                เพื่อให้การด าเนินการของโรงเรียน บ้านดงซ่อม  บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี  2558  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1  ก าหนด จ าเป็นต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. โรงเรียนจะต้องเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านบริหารงานทั่วไป ด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานวิชาการ 

2. โรงเรียนต้องเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
ทั้งในระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมกา ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. โรงเรียนจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเน่ือง 

4. โรงเรียนต้องส่งเสริม พัฒนารูปแบบการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับบริบททั่วไปของสถานศึกษา  ปัจจัยหลักทางการบริหารและสภาพ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

5. โรงเรียน ต้องพัฒนาระบบงานให้เกื้อหนุน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

6. การจัดท าแผนปฏิบัติการจะต้องสอดรับกับแผนกลยุทธ์ โดยบรรจุรายละเอียด
โครงการและงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ 
ถูกต้อง ตรงตามสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
การสื่อสาร และน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ เพื่อพัฒนาการบริหารและการ
จัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

8. โรงเรียนจะต้องส่งเส ริมให้มีการจัดตั้ งศูนย์ เครือข่ายข้อมูล  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นระบบเครือข่ายการท างานร่วมกันและเชื่อมโยง
ทั้งในระดับสถานศึกษา  ศูนย์ประสานงานกลุ่มสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 



117 
 

 

กำรก ำกับ  ติดตำม และรำยงำน 

                การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ จะบรรลุความส าเร็จที่คาดหวัง จะต้องด าเนินการ
ภายใต้การก ากับ  ติดตาม และรายงาน ในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

                ก.  ด้ำนนโยบำยและแผน 
         1.  ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติ

การ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีรูปแบบที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรมเอ้ือต่อการปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ 

         2.  การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดับการศึกษา เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษา ทั้งในด้านวงเงินที่จัดสรร  ระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจาย
อ านาจในการบริหารงบประมาณ 

         3. การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา มี
ความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามความส าคัญ จ าเป็นและเหมาะสม 

                ข.  ด้ำนผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

         1.   ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและร่วมกันผนึกก าลังใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ 

         2.   ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป และให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและมี
กระบวนการและรูปแบบความร่วมมือในการด าเนินการอย่างจริงจัง 

         3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญก าลังใจที่ดี  มีความต้องการและมุ่งมั่นที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

         4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับสวัสดิการที่ดี 

                ค.  ด้ำนควำมร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          1.  การระดมทัพยากรทางการศึกษาทั้ งด้านงบประมาณและบุคลากรในการ                 
ด าเนินงานโดยเฉพาะจากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชนในท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

          2.  องค์กรเครือข่ายการประชาสัมพันธ์  ให้ความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมการ                 
ด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และจริงจัง 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

            ที่    82  /  2557 
   เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
    ……………………………………….. 
 เพื่อให้การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2558 ของ 
โรงเรียนบ้านดงซ่อมด าเนินไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ คื 
อ  

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ นางเฟื่องฟ้า   สุขเจริญ  
2. โครงการสุนทรียภาพทางดนตรี      นายพิชิต   เอมศิริ   
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ นายเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน  
4. โครงการเทคโนโลยีและสือ่สารเพื่อการบริหารจัดการ       นายปรัชญา  แก่งศิริ  
5.โครงการปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   สู่การปฏิบัติ    

นางเฟื่องฟ้า   สุขเจริญ  

6.โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นายไพฑูรย์   ฉัตรชมภู  

7.โครงการห้องสมุด      นายโพธิ์ทอง   ปริมิตร 
นางสาวอัญชลี   คงเมือง 

 

8.โครงการประชาธิปไตย   นางสาวณิชกานต์   เวชกรณ์  
9.โครงการวันส าคัญ นางสาวณิชกานต์   เวชกรณ์  
10.โครงการกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน นายนรินทร์   ขุนมิน  
11.พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ นางเฟื่องฟ้า    สุขเจริญ  
12.ประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา นายอาทิตย์ อภิวัฒน์ปุญญาบาล  
13.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายอาทิตย์ อภิวัฒน์ปุญญาบาล  
14.โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ นางอารีวรรณ   เครือกิจ  
15.โครงการพัฒนาบุคลากร นายอุดม   กองแก้ว  
16.โครงการพัฒนาหลักสูตร นางเฟื่องฟ้า   สุขเจริญ  
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17.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นายพิชิต   เอมศิริ  
18.โครงการนิเทศภายใน นางเฟื่องฟ้า   สุขเจริญ    

19.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ นายอุดม   กองแก้ว 

20.โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน นายอุดม    กองแก้ว 

21.โครงการประหยัดพลังงาน นางอารีวรรณ  เครือกิจ 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้ว
เสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการ 

      สั่ง   ณ  วันที่   29  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2557 
                                                                                                     

                                                                                                
ว 
            ( นายสมนึก    อ้ายง้าว )
   
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2558 

ของโรงเรียนบ้านดงซ่อม   
 ................................................................................................ 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
คร้ังที่2/2557  เมื่อวันที่ 9    เดือน   ตุลาคม.พ.ศ.2557 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  2558  ของโรงเรียนบ้านดงซ่อม  แล้ว     
 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 
                     งบประจ า  จ านวน            318,000.00   บาท  คิดเป็นร้อยละ 30 (เกณฑ์ร้อยละ 20-30 
                     งบโครงการ จ านวน         802,775  บาท  คิดเป็นร้อยละ   60   (เกณฑ์ร้อยละ 60-70) 
                    งบส ารอง จ านวน              95,400.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ   10   (เกณฑ์ร้อยละ 10-20) 
  

 งบประมาณทั้งสิ้น  1,216,175  บาท   คิดเป็นร้อยละ  100   
(2)  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2558  ได้ 

  
 

       (ลงชื่อ)  
                    ( นายกิตติพศ    พุ่มเรือง ) 

                                 ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน บ้านดงซ่อม   
 
 

 

 
 


