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ส่วนท่ี  1 

บทน ำ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

เขตบรกิำรของโรงเรียน 
 

 เขตบริการของโรงเรียนบ้านดงซ่อม  ประกอบด้วย เขตพืน้ที่การปกครองจ านวน   6 

หมูบ่้าน  ได้แก่  หมูท่ี่  9  หมูท่ี่  13  หมูท่ี่ 14  หมูท่ี่  17 หมูท่ี่  23 และ หมู่ที่  25 
 

ประชำกร 
 

 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บ้านดงซ่อม  มีประชากร  รวมทั้งสิน้  2,498 คน  

แยกเป็นชาย   จ านวน 1,288  คน  และหญิง จ านวน  1,210   คน โดยมีประชากรวัยเรียน   

(อายุ 4- 17  ปี)  ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ  จ านวน   271   คน  หรอืร้อยละ   10.85  ของ

ประชากรทั้งหมด   ดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตำรำงที่  1   จ ำนวนประชำกรในเขตบรกิำรของโรงเรยีน บ้ำนดงซ่อม  จ ำแนกตำมเพศ

และเขตกำรปกครอง 

 

ต าบล / ชื่อบ้าน ร้อยละ

ประชากร 

จ านวนประชากร  (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ต าบล  โกสัมพี     

1.  บ้าน ท่าพุทรา 21.50 695 343 352 

2.  บ้าน บุ่งตะคร้อ 10.27 332 174 158 

3.  บ้าน หนองบัว 16.83 544 291 253 

4.  บ้าน ดงซ่อม 7.86 254 128 126 

5.  บ้าน คลองเป้า 9.90 320 174 146 

6.  บ้าน เนนิมะกอกน้อย 10.92 353 178 175 

รวมทั้งหมด 100 2,498 1,288 1,210 

 

ที่มำ  :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย  ข้อมูล  ณ  เดือนธันวำคม  2558 
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ลักษณะภูมิประเทศ   

            ลักษณะภูมปิระเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านดงซ่อม  สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้                

                 พืน้ที่ เป็นพืน้ที่ราบสูง 

กำรคมนำคมขนส่ง    

ในเขตบริการของโรงเรียน บ้านดงซ่อม มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่าง หมู่บ้าน 

ท่าพุทราและเนินมะกอกน้อย ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมี

โครงขา่ยการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว  

กำรเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านดงซ่อมส่วนใหญ่ 

จะขึน้อยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย พืชไร่   ไม้ผล ไม้ยืนต้น พชืเศรษฐกิจ ที่ท า

รายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ มันส าปะหลัง    ออ้ย   สาขา อันดับรองจากภาคเกษตรกรรม คือ 

รับจ้าง          ทั้งนี ้ จากการส ารวจ ขอ้มูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ปี 2558  รายได้เฉลี่ย

ต่อคนตอ่ปี   30,000  บาท  และเมื่อพจิารณาเป็นรายหมูบ่้านปรากฏผลดังนี้ 

                     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 

                     ชื่อบ้าน เนินมะกอกน้อย           จ านวน   30,000   บาท 

กำรสำธำรณสุข 

 ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านดงซ่อม   มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขดังนี้ 

   โรงพยาบาลรัฐบาล          1        แห่ง 

    คลินกิทุกประเภท            1            แห่ง 
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สรุปข้อมูลทำงสังคมและภูมิศำสตร์  ปีกำรศึกษำ   2558 

              กำรนับถือศำสนำ 

              ประชากรในเขตบริการของโรงเรยีน บ้านดงซ่อม นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100   

สรุปข้อมูลทำงสังคมและภูมิศำสตร์  ปีกำรศึกษำ   2558 

 1. เนือ้ที่ทั้งหมดของเขตบริการ                                24,954 ไร่ 

 2. ประชากรทั้งหมด (นับถึง  กันยายน  2558) 2,498 คน 

-  ชาย  (ร้อยละ 51.56) 1,288 คน 

-  หญิง  (ร้อยละ 48.44) 1,210 คน  

  หมูบ่้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ 

-   บ้านท่าพุทรา 695 คน 

  หมูบ่้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ 

-   บ้านดงซ่อม 254 คน 

 3. จ านวนบ้านทั้งหมด 893 ครัวเรือน 

5. การปกครองและการบริหาร 

-  หมูบ่้าน 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  

ตำรำงที่  2    แสดงจ ำนวนนักเรยีนก่อนประถมศกึษำและประถมศกึษำจ ำแนกรำยชั้น

และเพศ   

                 ปีกำรศึกษำ 2558  

ช้ันเรยีน จ านวน

หอ้งเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 12 8 20  

อนุบาล 2 1 8 12 20  

รวมก่อน

ประถมศึกษำ 

2 20 20 40  

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 7 9 16  

ประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 12 23  

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 12 10 22  

ประถมศึกษาปีที่ 4 1 14 13 27  

ประถมศึกษาปีที่ 5 1 12 12 24  

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 12 8 20  

รวมประถมศึกษำ 6 68 64 132  

รวมทั้งหมด 8 88 84 172  

ตำรำงที่  3    แสดงจ ำนวนนักเรยีนมัธยมศึกษำจ ำแนกรำยชั้นและเพศ   

                 ปีกำรศึกษำ 2558 

ช้ันเรยีน จ านวน

หอ้งเรียน 

จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 1 19 17 36  

มัธยมศกึษาที่ที่ 2 1 20 17 37  

มัธยมศกึษาปีที่ 3 1 16 10 26  

รวมมัธยมศกึษำตอนต้น 3 55 44 99  

รวมทั้งหมด 11 143 128 271  
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ตำรำง  4    จ ำนวนนักเรียนในภำพรวมแยกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558  

                             

ระดับ 

เขตบริการ 

ก่อน 

ประถม 

(อ.1-อ.2) 

ประถม 

ศกึษา 

(ป.1– ป.6) 

มัธยมศกึษา 

ตอนตน้ 

(ม.1-ม.3) 

รวม 

1.  บ้าน ท่าพุทรา 9 26 27 62 

2.  บ้าน บุ่งตะคร้อ 4 20 12 36 

3.  บ้าน หนองบัว 1 19 13 33 

4.  บ้าน ดงซ่อม 1 6 1 8 

5.  บ้าน คลองเป้า 12 16 13 41 

6.  บ้าน เนนิมะกอกน้อย 9 25 8 42 

7  นอกเขตบริการ 4 20 25 49 

รวม 40 132 99 271 

ตำรำงที่  5      แสดงข้อมูลเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส  

             ระดับ นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส รวม

ทั้งสิน้  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 1 - 1 18 19 37 38 

ประถมศึกษา - 1 1 65 63 128 129 

มัธยมศกึษาตอนต้น 1 - 1 55 42 97 98 

รวม 
2 1 3 138 124 262 265 

 

หมำยเหตุ  กรอกข้อมูลเฉพำะจ ำนวนนักเรยีนที่พิกำรและด้อยโอกำส ไม่รวมจ ำนวน

นักเรยีนปกติ 
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ตำรำงที่   6    แสดงข้อมูล ภำวะทุพโภชนำกำรของนักเรยีน 

             ระดับ น้ าหนักต่ า

กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักสูง

กว่าเกณฑ์ 

(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ ากว่า

เกณฑ ์

น้ าหนักและ

ส่วนสูงต่ ากว่า

เกณฑ ์

ก่อนประถมศึกษา - 3 1 1 

ประถมศึกษา 7 2 5 3 

มัธยมศกึษาตอนต้น - 1 3 4 

รวม 
7 6 9 8 

 

ตำรำงที่  7    แสดงข้อมูลจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

                  ก.  จ าแนกตามวุฒิ 

ปริญญา

เอก 

ปริญญาโท ป.บัณฑติ ปริญญาตรี อน ุ

ปริญญา 

ต่ ากว่า 

อนุ ฯ 

รวม 

- 5 - 10 - 1 16 

                  ข.  จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ครูอัตรา

จา้ง 

พนักงาน

ราชการ 

ครูผูช่้วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 

2 1 - 8 3 2 16 

ตำรำงที่  8     แสดงข้อมูลสภำพ/ควำมพอเพียงของอำคำรเรียน อำคำรประกอบและ

ครุภัณฑ์พ้ืนฐำน 
 

รายการ จ านวน 

ที่ม ี

จ านวน 

ที่ควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 

(เกณฑก์ารวิเคราะหค์วามขาด) 

อำคำรเรยีน (หลัง) 3 3 - ตั้งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

ตั้งแต ่6 ห้องเรียนขึ้นไป  หอ้งเรียน (ห้อง) 32 - - 

อำคำรประกอบ - - -  

 หอ้งสว้ม (ที่) 12 12 - นร.ชาย  สว้ม 3 ที่ ปัสสาวะ 2 

ที่ อ่างล้างมอื 2 ที่ / นร.ไม่> 

100  คน 

นร.หญงิ สว้ม 5 ที่ อา่งลา้งมอื 

4 ที่ / นร.ไม่> 100  คน 
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รายการ จ านวน 

ที่ม ี

จ านวน 

ที่ควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 

(เกณฑก์ารวิเคราะหค์วามขาด) 

 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  

ครุภัณฑ์พ้ืนฐำน     

 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 1 2 1 < 300 คน 1 เลขหมาย เพิ่มขึน้

อีก 1 เลขหมายในทุก ๆ  300 

คน 

 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 40 40 0  

 

 

5.  ด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

            โรงเรียน บ้านดงซ่อม  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศกึษา  ในปี

การศกึษา 2558  ปรากฏผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดที่บ่งช้ีถึงประสทิธิภาพในการจัดและ

บริหารการศกึษา ดังตารางต่อไปนี ้   

ตำรำงที่ 12    แสดงอัตราการเข้าเรียน และการออกกลางคัน  
 

ระดับการศกึษา อัตราการเข้าเรียน ปี 2558 อัตราการออกกลางคัน ปี 2558 

ปชก. 

วัยเรียน 

นร. 

ช้ันปีที่ 1 

ร้อยละ นร.

ทั้งหมด 

นร. ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 

ประถมศึกษา 271 16 5.90 271 6 2.21 

มัธยมศกึษาตอนต้น 271 36 13.28 271 28 10.33 
 

หมำยเหตุ    อัตราการเรียนต่อ (จ านวนที่จบ , ศกึษาต่อ , ศกึษาต่อที่อื่น , ไม่ศกึษาต่อและไม่

ทราบสาเหตุ) เมื่อจบช้ันสูงสุดของโรงเรียน (ช้ัน ป.6 , ม.3 ) 
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ตำรำงที่  13   แสดงข้อมูลนักเรยีนจบช่วงช้ันที่ 1 (ชั้น ป.3)  ที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
 

จ านวนนักเรียนช้ัน ป.3 

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนอ่าน,เขียนไม่

คล่อง (ก่อนด าเนินการ) 

จ านวนนักเรียนอ่าน,เขียนไม่

คล่อง (หลังด าเนินการ) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

14 13 27 - - - - - - 

 

ตำรำงที่  14   แสดงข้อมูลกำรประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ / ผู้ปกครองนักเรยีน 
 

ประชุมกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครองนักเรียน 

จ านวนครั้ง จ านวนผูม้าประชุม จ านวนครั้ง จ านวนผูม้าประชุม 

2 9 2 196 

 

ตำรำงที่  15   แสดงจ ำนวนนักเรยีน/ครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้น ำ

ชุมชน  ผู้ปกครอง ที่ได้รับรำงวัลที่ส ำคัญ   ฯ ล ฯ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ เป็นที่ตั้งของส านักงานกลุ่ม ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมตา่งๆ ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษระดับอ าเภอ 

ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียน

รวม 

ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

ศลิปศกึษา 

ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนใน

ฝัน 

ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์ICTชุมชนเพื่อพ่อ

หลวง 

จังหวัดก าแพงเพชร 

 ได้รับเลือกเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 รางวัลเกียรตบิัตรชนะการประกวดส้วม

สุขสันต์ 

ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

 รางวัลเหรียญทองโรงเรียนศูนย์เด็ก

ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

 รางวัลเหรียญทองการประกวดส้วมสุข

สันต ์

ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 โครงการหอ้งเรียนสีขาวในสถานศกึษา  

ที่มผีลการด าเนินการ ระดับดีมาก 

ศูนย์อ านวยการพลังแผน่ดินเอาชนะ

ยาเสพติดจังหวัดก าแพงเพชร 

 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยและเครือขา่ย 

ระดับ ดมีาก 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

  ได้รับเลือกโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อยประเทศไทย” 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด กิจกรรม  

5 ส ในโรงเรยีน  ระดับโซน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด กิจกรรม  

5 ส ในโรงเรยีน  ระดับเขตพืน้ที่

การศกึษา 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

อันดับ 2 การประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับจังหวัด 

สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

Dongsom model (ทักษะอาชีพ)  

โรงเรียนต้นแบบ ค่านิยม 12 ประการ  

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม  

รางวัลที่ 1 การประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร

ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558 

ผูว้่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

ผูบ้ริหาร 

นายสมนึก   

อ้ายง้าว 

 รางวัลผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

  เกียรตบิัตรคุณผูป้ฏิบัติหน้าที่ดว้ยความ 

มุมานะอุตสาหะ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

  รางวัลพัฒนาส้วมโรงเรียนให้สะอาดได้

มาตรฐาน 

ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 รางวัลผูบ้ริหารดีเด่น ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

 รางวัลการปฏิบัติที่ดเีลิศ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  ใน

ฐานะ”ผูบ้ริหารสถานศกึษา” ที่เป็น

แบบอย่างตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน 

สกสค. กระทรวงศกึษาธิการ 

ครู 

นายพิชิต เอมศิริ 

 

รางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เหรียญทอง

เดี่ยวดนตรีไทย 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเสาว์นยี์  ตาค า รางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เหรียญเงิน

การแขง่ Web page 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเฟื่องฟ้า 

 สุขเจริญ 

รางวัลเหรียญเงิน  OBEC AWARD ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเฟื่องฟ้า 

 สุขเจริญ 

รางวัลผูฝ้กึสอนนักเรียนได้เหรียญทอง

การแขง่เล่านิทาน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเสาวนีย์ ตาค า รางวัลผูฝ้กึสอนนักเรียนได้เหรียญทอง

การแขง่วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นางเฟื่องฟ้า  

สุขเจริญ 

Best Practice ด้านการวิจัย   และการ

พัฒนาการจัดการศกึษา 

ส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นายไพฑูรย์   

ฉัตรชมภู 

รางวัลที่ 1 การประกวดครูที่ปรึกษากลุ่ม

ยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558  

ผูว้่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวณัฐพร  

 อึง้ภาภรณ์ 

ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การ

แขง่ขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ

ภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

นายพิชิต  เอมศริิ รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  ใน

ฐานะ”ครู”     ที่เป็นแบบอย่างตาม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

สร้างวินัยทางการเงนิ 

สกสค. กระทรวงศกึษาธิการ 

นักเรยีน 

เด็กชายวัชรากร   

สุขไผ ่

เด็กชายอภิเดช    

อ้อยแก่ 

 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

ม.1 –  ม.3 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายมีนธาดา   

ทองสุพรรณ 

เด็กชายสุรเชษฐ์   

บุญเจรญิ 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันเครื่องร่อน 

ประเภทร่อนไกล ป.4 – ป.6 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กหญิงสุธิดา    

จติอามาตย์ 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันรอ้งเพลง

ไทยลูกทุ่งหญิง ป.1 – ป.6 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

เด็กหญิง กาญจนา   

บุญปล้อง 

เด็กชาย กิตตพิงศ์   

โพระสะ 

เด็กหญิง จิรัชยา   

ดอนสระไพร 

เด็กหญิง จุฑามณี   

รักษาญาต ิ

เด็กหญิง ชลธิชา   

พุทธรัตน์ 

เด็กชาย ชวาลวชิ   

เพชรรัตน์ 

เด็กหญิง ตะวัน   

 เต็มสุข 

เด็กชาย ทักษิณ    

ค าสนอง 

เด็กหญิง ธันชนก   

สัมมาสาโก 

เด็กหญิง ธาวนิ ี  

สุริยะเลิศ 

เด็กหญิง ธฌิากรณ ์  

นธิิสริิวัฒน์ 

เด็กหญิง สกุลรัตน ์  

ยุทธพันธ์ 

เด็กหญิง สลิลทิพย ์  

ดีบาง 

เด็กหญิงสุดารัตน์   

เพ็งน้ าค า 

เด็กหญิงสุธิดา   

จิตอามาตย ์

เด็กหญิงสุพัชชา    

ชมสน  

ได้รับเหรียญทองการประกวดขับขาน

ประสานเสียง ป.1 – ป.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

เด็กหญิงอนิสา   

จันทร์ศริิ 

เด็กชายอภิสทิธิ์   

ชูก าแพง  

เด็กชาย ไชยพศ   

แก้วเข็ม 

เด็กชาย เอกชัย  

พวงสมบัติ   

เด็กหญิงอังคณา   

สมพงษ์ 

เด็กหญิงอรวรรณ 

เฉียบแหลม   

เด็กชายสุภกิตย์   

กล่อมยัง 

เด็กหญิง ไอริน    

ยิ้มแย้ม 

เด็กหญิงปานตะวัน   

กันถาด 

เด็กหญิงพัชราพร   

เทพาชมพู 

เด็กหญิงพัชรฏิา    

ตุ๊บบาง 

เด็กหญิงพิชาพร   

โตหุ่น 

เด็กหญิงพิยะดา   

เกตุกลมเกลา 

เด็กหญิงพุทธิฌา   

จันทะวงค์ 

เด็กหญิงริลรภัทร   

เลาวกุล 

 

ได้รับเหรียญทองการประกวดขับขาน

ประสานเสียง ป.1 – ป.6 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

เด็กหญิงลัดดาวรรณ   

เรืองอนันต์ 

เด็กหญิงศศธิร 

  อู๋เถื่อน 

เด็กหญิง ศิรนิภา   

คีรทีศ 

เด็กหญิงนฤมล   

พร้อมพมิพ์ 

เด็กหญิงน้ าฝน   

โยธาศร ี

เด็กชายอลงกรณ์    

สีลาค า 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาด

แบบชืน้ ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายจิรศักดิ์    

บุญครอง 

เด็กชายณัฐพงษ์   

วงค์สุพรรณ 

เด็กชายธนาวุฒิ    

ยศปัญญา 

เด็กชายศิริศักดิ์    

บุญครอง 

เด็กชายอภิสทิธิ์   

หอมหิน 

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันการผูกเงื่อน 

เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 – ป.3 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายนันทวัฒน์   

สุ่มศรี 

เด็กชายสุรศักดิ์   

จรัสมงคลรัศมี 

เหรียญทองการแข่งขัน A Math  

ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายภาณุมาศ   

ประมาณ 

เด็กชายอดิศักดิ์   

พุฒจอน 

เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางสตปิัญญา ไม่ก าหนด

ช่วงช้ัน 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

เด็กหญิงพิยดา    

เกตุกลมเกลา 

เด็กหญิงพิชาพร 

โตหุ่น 

เด็กหญิงศริินภา 

คิรทิศ 

ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร ์ประเภท 1 ป.4-ป.6 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายสุเมธ 

วงษ์ศรเีผอืก 

เด็กชายอดิศักดิ์  

พุฒจอน 

ชนะเลิศ  การแข่งขันการวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางสตปิัญญา ไม่ก าหนด

ช่วงช้ัน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กขายชัยวัฒน์ 

วงค์สุพรรณ 

เด็กชายณัฐภัทร 

รักษาญาติ 

เหรียญทอง  การสร้างเกมสร้างสรรค์

จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กชายพีระวิช 

ปานาตี 

เหรียญทอง การแขง่ขันการวาดภาพ

ระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

นายศราวุธ 

ทับขัม 

นางสาวปรียาภัทร 

บุส าโรง 

เด็กหญิงไอริน 

ยิ้มแย้ม 

เหรียญทอง การแขง่ขันจัดสวนถาดแบบ

ชืน้ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

เด็กศริินภา  คีรทีศ รางวัลที่ 1 การประกวดสมาชิกยุว

เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558 

ผูว้่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กหญิงนภสร    

คุณแพ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ

แขง่ขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3              

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ

ภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 
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6.  ปัญหำ/ควำมต้องกำรพัฒนำ  

                สภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

                จากการวิเคราะหส์ภาพปัญหาการจัดการศกึษาของโรงเรียน บ้านดงซ่อม โดย

พิจารณาจากความส าเร็จในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน สามารถประมวล

ปัญหาการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ได้ดังนี้   

               1. ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครู  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครูตาม 

 จ.18 

จ านวนครู

ตามเกณฑ์ 

ก.ค.ศ. 

จ านวนครู 

ขาด,เกิน 

ความ

ต้องการครู 

บริหำรกำรศึกษำ 1    

ภาษาไทย -    

คณิตศาสตร ์ 1    

วิทยาศาสตร์ 2    

สังคมศกึษา 1    

สุขศึกษา 1    

ศลิปะ 2    

ดนตร ี 1    

ไฟฟ้า 1    

หลักสูตรและการสอน 1    

คอมพิวเตอร์ 1    

การงานและเทคโนโลยี 1    

ภาษาต่างประเทศ 1    

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน -    

ปฐมวัย 1    

อื่นๆ  1    

รวมผู้สอน 15    

รวมบริหำร+ผู้สอน 16    
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             2.  ปัญหำกำรขำดปัจจัยพื้นฐำน 

                        โรงเรียนบ้านดงซ่อม  ยังมีปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น   

เช่น อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ า ห้องส้วม สนามกีฬา ถนนเชื่อมต่อระหว่าง

อาคารภายในโรงเรียน รวมทั้งครุภัณฑ์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน เช่น  โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ

ระบบอินเตอร์เน็ทการผลิตและใชส้ื่อมัลติมเีดีย เป็นต้น 

            3.  ปัญหำด้ำนระบบงำน 

                        ผลจากการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษา ปรากฏว่า   ภาระงานต่าง ๆ ทั้งที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง  ที่โรงเรียนต้อง

ด าเนินการนั้นมีมาก เช่น การจัดท าสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระในทุกช่วงช้ัน  การจัดท า

หลักสูตร การจัดท าแผนการสอน  การอบรม ประชุม สัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ  การจัดท า

รายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ   การโต้ตอบหนังสือ  การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภายนอก ฯลฯ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คุณภาพการศกึษา และเป็นการเน้นย้ าถึงปัญหาการขาดแคลนครูเพิ่มมากขึ้น     

           4.   ปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรยีน 

                       จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากเกินไป 

ก่อให้เกิดค่านิยมในเชงิวัตถุนิยม บริโภคนิยม  รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมาก 

แตใ่ช้ประโยชน์ไม่ถูกทาง ก่อให้เกิดผลเสีย ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงามถูกละเลย พฤติกรรม  

เบี่ยงเบน  ผิดแผกจากครรลองที่ควรเป็น เยาวชนขาดแบบอย่างที่ดี สถาบันครอบครัวอ่อนแอ 

รวมทั้งสังคมชนบทขาดความ เข้มแข็ง  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น หนีเรียน 

การออกกลางคัน การเสพสารเสพย์ตดิ  และการมเีพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 

                5.  ปัญหำด้ำนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 

                     การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมยังมี

น้อย ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าสิ่งที่ได้รับการพัฒนา แม้ในส่วนของภาครัฐเอง ซึ่งได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ได้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาการศึกษาในบางพื้นที่ แต่

ยังไม่สามารถให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกพื้นที่  ปัญหาการยอมรับ เชื่อถือ

ศรัทธาของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา  นอกจากนี้ ยังมีผลสืบเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น  

ประชาชนยากจนมากขึ้น ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศกึษาของบุตรหลานในปกครอง

ได้ และต้องการใชแ้รงงานเด็ก จงึสง่ผลกระทบต่อภาคการศกึษาด้วย 

              6.  ปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 

                    จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  พบว่า  แนวโน้มโรงเรียนขนาดเล็กจะมีเพิ่มมากขึ้น (ปี

การศกึษา 2558 จ านวน 36  แห่ง) อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  อัตราการเกิด
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ลดลง เส้นทางการคมนาคมสะดวกมากขึน้ การจัดตัง้โรงเรียนเอกชนใหม่ ซึ่งมรีถบริการรับส่ง 

ถึงบ้าน รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่พึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนใน

พืน้ที่ จงึย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่น 

      นอกจากนี้จากการทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2558  พบว่า  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน   ป.6  โดยเฉลี่ยสูง

กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ส าหรับนักเรียน ช้ัน ม.3โดยเฉลี่ย ต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐานและต่ ากว่า

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในทุกระดับช้ันและทุกสาขาวิชาที่มีการประเมิน   ซึ่งเป็นปัญหาในขั้น

วิกฤติของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาที่ตอ้งเร่งรบีแก้ไข โดยเร่งด่วน    

ควำมต้องกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 1) ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  

   สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัมคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ โดยการท าวิจัยในระดับช้ันเรียนเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างแท้จริง ว่าเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของครู สื่อการเรียนรู้ เครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ศักยภาพของ

ผู้เรียนกลุ่มใด หรือเรื่องอื่นๆ และน าข้อค้นพบที่กล่าวข้างต้นมาจัดท าเป็นโครงการและบริการ

จัดการเพื่อปรับปรุงแก้ไขโดยความร่วมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

และผู้เกี่ยวข้อง มีการร่วมกันวางแผน ร่วมมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงแก้ไขอย่างตอ่เนื่อง 

  2) ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ 

   สถานศึกษาควรจัดให้มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

นโยบายและแผน เพื่อน าผลไปก าหนดทิศทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

   ครูควรมีการวิเคราะหผ์ลการประเมินและน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริม

และพัฒนาผู้เรียน ศึกษาค้นคว้า วิจัย โดยจัดให้มีโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา 

หรือใช้นวัตกรรม เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 

  4) ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

   สถานศึกษาควรมกีารจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาดังนี้ (1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา (2) ด าเนินการประเมินตนเอง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (3) 

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการและ

เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม (4) ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้ง เข้ามามี

ส่วนรว่มในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 

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. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนำ  

      2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 1) ด้ำนคุณภำพเด็ก 

 จุดเด่น 

               1.   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาด้านอารมณ์และสมวัย มี

พัฒนาการด้านสังคมสมวัย และมีความพร้อมศกึษาต่อในขั้นตอนตอ่ไป 

 จุดท่ีควรพัฒนำ 

1.  เด็กมีความรับผดิชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผูอ้ื่น 

เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

2. เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา 

ทดลองวิธีการ ใหม่ ๆ ในการท าสิ่งต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 

  

 2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

 จุดเด่น 

 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียน

การสอนทุกกลุ่มสาระ 
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 จุดท่ีควรพัฒนำ  

1. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมั่นตั้งใจไม่พอ 

2. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สบืค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพื่อสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับ

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวยังไม่เพียงพอ 

3. ครูปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนรว่มในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยัง

ไม่เพียงพอ 

  

 3) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 จุดเด่น 

  โรงเรียนมีศูนย์แหง่การเรียนรู ้ที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชนเพื่อพ่อหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรยีนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จุดท่ีควรพัฒนำ  

  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 4) ด้ำน อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 จุดเด่น 

  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา หลักสูตร

ท้องถิ่นจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลายเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง นักเรียนมคีวามรูคู้่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มคีุณภาพชีวิตที่ดีมี

สุนทรียภาพทางดา้นดนตรี ศิลปะ  กีฬา 

 จุดท่ีควรพัฒนำ 

 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน 

 5) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 

 จุดเด่น 

 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อเสริมบทบาท

ของสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ ได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ

การประจ าปีผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  

 จุดท่ีควรพัฒนำ  

 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาพัฒนางานด้านมาตรการส่งเสริม 

3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

           เปิดโอกาสใหชุ้มชน  เข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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4. ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  

 ด้านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ 

2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 1) ด้ำนคุณภำพเด็ก 

 จุดเด่น 

1. สถานศกึษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา 

ประสิทธิผลในการจัดประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  มีประสิทธิผล

ของระบบการประกันคุณภาพภายใน พัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน/วิสัยทัศน ์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษาพัฒนาตาม

จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา และด าเนินงาน

โครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของสถานศึกษา  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จุดท่ีควรพัฒนำ 

1.  เด็กมีความรับผดิชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผูอ้ื่น 

เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

2. เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา 

ทดลองวิธีการ ใหม่ ๆ ในการท าสิ่งต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 

 2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

 จุดเด่น 

 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียน

การสอนทุกกลุ่มสาระ 

 จุดท่ีควรพัฒนำ  

                1. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมั่นตั้งใจไม่พอ 

                2. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สบืค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพื่อสรา้งความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวยังไม่เพียงพอ 

               3. ครูปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็ก

ยังไม่เพียงพอ 

  

 3) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 จุดเด่น 

  โรงเรียนมีศูนย์แหง่การเรียนรู ้ที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชนเพื่อพ่อหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรยีนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 จุดท่ีควรพัฒนำ  

  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

             4) ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 จุดเด่น 

  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา หลักสูตร

ท้องถิ่นจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลายเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง นักเรียนมคีวามรูคู้่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มคีุณภาพชีวิตที่ดีมี

สุนทรียภาพทางดา้นดนตรี ศิลปะ  กีฬา 

 จุดท่ีควรพัฒนำ 

 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน 

 5) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 

 จุดเด่น 

 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อเสริมบทบาท

ของสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ ได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ

การประจ าปีผู้ปกครอง ชุมชน ใหค้วามส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 จุดท่ีควรพัฒนำ  

 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาพัฒนางานด้านมาตรการส่งเสริม 

3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

 เปิดโอกาสใหชุ้มชน  เข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

4. ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  

 ด้านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้  
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ส่วนที่  2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำประจ ำปี 

2.1 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนมีมาตรฐาน      วิชาการก้าวหนา้    รักษาสิ่งแวดล้อม    เพียบพร้อมคุณธรรม       

เลิศล้ าความสุนทรีย์      ชุมชนมสี่วนรว่มคิด       ด าเนินชีวติตามวิถีพอเพียง 

2.2 พันธกิจ 

      1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน  

      2.  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมคีุณธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม มสีุขนิสัยที่ดี มี

สุนทรียภาพ ด้านศลิปะ ดนตร ีกีฬา มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  

      3.  สร้างโอกาสให้ชุมชนมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

2.3   เป้ำประสงค์ 

       1.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตร สถานศกึษา หลักสูตรท้องถิ่น                      

จัดกระบวนการเรียนรู ้  ที่หลากหลายเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

        2.  นักเรียนมคีวามรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิต อย่างพอเพียง มคีุณภาพชีวติที่ดี มี

สุนทรียภาพด้านศลิปะ ดนตร ีกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม  

        3.  โรงเรียนมีระบบเครือขา่ย ผูป้กครอง ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มสี่วนรว่มในการ

พัฒนาคุณภาพ   การศกึษา 

2.4   กลยุทธ ์ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถ  ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชวีิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศกึษาใหท้ั่วถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ  

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศกึษา   หลักธรรมาภบิาล เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความรว่มมอืกับ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษา 
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2.5   เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสรมิ

ควำมสำมำรถ  ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 

 

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลักโดยส่งเสริมสนับสนุนให้

โรงเรียนการจัดการเรียนการ

สอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลักเพิ่มขึ้นช้ัน ป.6 

ช้ัน ม.3 

 

  

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ส่งเสริมการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนโดยแทรก

กิจกรรมคุณธรรมที่คัดสรรสู่

การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีุณธรรม 

จรยิธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 

 

   
 

กลยุทธ์ที ่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถชีีวติตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ส่งเสริมการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนโดยแทรก

กิจกรรมคุณธรรม ที่คัดสรรสู่

การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

 

ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีุณธรรม 

จรยิธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 
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กลยุทธ์ที ่3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรยีนได้รับโอกำสในกำร

พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึง

โอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถึง

ลดอัตราการออกกลางคัน   

 

1.เร่งรัดใหป้ระชากรวัยเรียนทุก

คนได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. เสริมสรา้งระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ

นักเรียน 

1.ร้อยละของผู้เรยีนต่อ จ านวน

ประชากรวัยเรียนได้รับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2.อัตราการออกกลางคันลดลง 

  

 

กลยุทธ์ที ่4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ  

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

นักเรียน ครู  ผูบ้ริหาร ได้รับการ

พัฒนาเตรยีมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาทั้งระบบให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับการเตรียม

ความพรอ้มเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

  

 

กลยุทธ์ที ่5   พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำย

อ ำนำจ 

                 ทำงกำรศึกษำ หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและ

ควำมร่วมมือกับองค์กร  ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำ 

จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่

เข้มแข็งและได้รับการรับรองจาก

การประเมนิคุณภาพภายนอก   

- ส่งเสริมการด าเนินงานตาม

ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในให้มคีวามเข้มแข็งเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 

สถานศกึษามีระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบ

องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
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ส่วนที่  3 

รำยละเอยีดแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

 

               เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  และสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนด   

โรงเรียน บ้านดงซ่อม  จึงก าหนดด าเนินงานภายใต้แผนงบประมาณ  :  เร่งรัดการปฏิรูป

การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจ า 

และงบพัฒนาคุณภาพการศกึษา  ดังตอ่ไปนี้ 

ตำรำงที่  1  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559   (งบประจ ำ) 

ของ โรงเรียน บ้านดงซ่อม    (แผนงบประมาณ  :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา)   

รายการค่าใช้จา่ย รวมตลอดปี 

การศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 

1/2559 

ภาคเรียนท่ี 

2/2559 

ก.  ค่ำสำธำรณูปโภค (รวม) 172,000   86,000 86,000  

1.  ค่าไฟฟา้ 140,000   70,000    70,000  

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

3.  คา่อินเตอร์เน็ท 12,000 6,000 6,000 

ข.  ค่ำตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ(รวม) 178,000 86,000 92,000 

1. ค่าใชส้อย (รวม) 158,000 78,500 79,500 

1.1. ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ 15,000 7,500 7,500 

1.2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนสง่ 10,000 5,000 5,000 

1.3. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน/อาคาร

ประกอบ/  ไมเ่กิน 5 หมื่นบาท) 10,000 5,000 5,000 

1.4 ค่าจ้างชั่วคราว 108,000 54,000 54,000 

1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 10,000 5,000 5,000 

1.6ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร) 5,000 2,000 3,000 

2.  ค่าวัสดุ (รวม) 20,000 7,500 12,500 

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

2.2.  ค่าวัสดุฝึกทักษะอาชีพ 5,000 2,500 2,500 

รวมทุกหมวดรำยจ่ำย (ก + ข) 350,000 172,000 178,000 
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โครงกำรพัฒนำ (เงินอดุหนุนค่ำใชจ้่ำยรำยหัว) 

ตำรำงที่ 2   แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.  2559   

          (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)     ของ โรงเรยีน บ้านดงซ่อม    (แผนงบประมาณ ) 

รายการแผนงาน/โครงการ รวมตลอดปี 

การศกึษา 

ภาคเรียนที่ 

1/2559 

ภาคเรียนที่ 

2/2559 

1.   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 50,000 25,000 25,000 

2.  โครงการสุนทรียภาพทางดา้นดนตรี 10,000 5,000 5,000 

3.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 10,000 5,000 5,000 

4.  โครงการเทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการ

บริหารจัดการ 

 

5,000 2,500 2,500 

5.   โครงการวิถีพุทธ 20,000 10,000 10,000 

6.  โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรยีนรู้สู่

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

50,000 25,000 25,000 

7. โครงการหอ้งสมุด 15,000 7,500 7,500 

8.  โครงการประชาธิปไตย   8,000 7,000 1,000 

9.  โครงการวันส าคัญ 13,500 10,000 3,500 

10.  Dongsom Model 6,000 6,000 - 

11.  พัฒนาคุณภาพการศกึษานักเรียนที่มี

ปัญหาทางการเรียนรู้ 

 

5,000 2,500 2,500 

12.  ประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษา 

 

19,000 7,000 12,000 

13.  โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมคีุณภาพ 551,891 501,361 50,530 

14.  โครงการพัฒนาบุคลากร 24,000 10,000 14,000 

15.  โครงการพัฒนาหลักสูตร 1,000 500 500 

16.  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 12,000 6,000 6,000 

17.  โครงการนิเทศ 500 200 300 

18.  โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 5,000 2,500 2,500 

19.  โครงการสานสัมพันธ์ 5,000 2,500 2,500 

20. โครงการประหยัดพลังงาน 500 200 300 
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รายการแผนงาน/โครงการ รวมตลอดปี 

การศกึษา 

ภาคเรียนที่ 

1/2559 

ภาคเรียนที่ 

2/2559 

21. โครงการสหกรณ์โรงเรียนบ้านดงซ่อม 0 0 0 

22. พัฒนาคุณภาพการศกึษาระดับปฐมวัย 78,400 43,200 35,200 

รวม 889,791 678,961 210,830 
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โครงกำร     ยกระดับผลสัมฤทธิ์  

กลุ่มงำน     วิชำกำร 

สนองกลยุทธ์     ข้อ 1 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.              ข้อที่  1  

สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1             ข้อที่ 1. 

สนองมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรยีน            ข้อที่  5 

ลักษณะโครงกำร    ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    ปีกำรศึกษำ  2559 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ    พุทธศักราช   2542    หมวด     4  มาตรา 22  

กล่าวว่า   การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองได้  และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศกึษาต้องสง่เสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ  มาตรา  23  การจัดการ

ศกึษาทั้งการศกึษาในระบบ   การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น

ความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ

แตล่ะระดับ   มาตรา  30  ใหส้ถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 

รวมทั้งการสง่เสริมให้ผูส้อนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละ

ระดับการศกึษา 

 จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ  ปีการศกึษา  2558  ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ช้ันประถมศกึษาปีที่  6 และช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3   พบว่า  ในทุกรายวิชา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมนิ  ทั้งนีส้าเหตุอาจมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  แตท่ี่ส าคัญที่สุดคือดา้นครูผูส้อน  ที่

ยังขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  รวมทั้งยังขาดการนเิทศ  

ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   

  โรงเรียนบ้านดงซ่อม จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  เพื่อสนองตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ  พุทธศักราช  2542  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียนทุกระดับช้ันใหสู้งขึ้น 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 | โรงเรียนบ้านดงซ่อม 30 

 

2. วัตถุประสงค ์

1    เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรยีน 

2   เพื่อส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 

3   เพื่อสง่เสริมพัฒนาการศกึษาพิเศษเน้นรูปแบบการเรียนรวม 

4   เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนสร้างสื่อการสอน 

5   เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

6   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแขง่ขันกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ 

3. เป้ำหมำย 

 ก.ด้านปริมาณ 

 1.  จ านวนครู  16  คน   

 2.  นักเรียนจ านวน     271  คน  

ข. ด้านคุณภาพ 

1.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง  ร้อยละ 

100 

2.  นักเรียนได้รับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.   ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูร้ับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เม.ย. – พ.ค. 2559 นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ 

2. ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง   

3. ด าเนนิงานกิจกรรม   

 - สื่อนวัตกรรม ตลอดปี นายนรินทร์  ขุนมิน 

 - สนับสนุนพัฒนางานวิจัยในช้ันเรยีนของ

ครู 

ตลอดปี นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ 

 - กิจกรรมการอ่านคล่องเขียนคล่องและ

คิดค านวณ 

ตลอดปี  

 - พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

ตลอดปี นายนรินทร์ ขุนมนิ 

4. - สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม 2560 นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ 
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5.   ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีการศกึษา 2559 

 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

1.เสนอ

โครงการ

เพื่อขอ

อนุมัติ 

            

2.ประชุม

คณะท างาน

ที่เกี่ยวข้อง 

            

3.

ด าเนนิงาน

ตามแผน

ที่ตัง้ไว้ 

            

4.สรุปและ

ประเมินผล

การ

ด าเนนิการ 

            

6.  งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องกำรใช้ 

     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 

            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)   จ านวน   50,000 บาท 

            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน...............บาท 

            6.1.3  งบจากเงนิรายได้สถานศึกษา   จ านวน...............บาท 

              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน    50,000  บาท 
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กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

สื่อนวัตกรรม - วัสดุอุปกรณ์ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 

20,000 นรนิทร์ 

สนับสนุนพัฒนางานวิจัยใน

ช้ันเรยีนของครู 

- ค่าถ่ายเอกสาร 

- วัสดุอุปกรณ์ 

- ค่าวิทยากร 

- ค่าอาหาร 

5,000 เฟื่องฟ้า 

ส่งเสริมการอ่านคล่องเขียน

คล่องและคิดค านวณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 

- ใช้จ่ายอื่นๆ 

5,000 เฟื่องฟ้า 

พัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

- ค่าพาหนะ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 

20,000 

 

นรนิทร์ 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 7.1  นายนรินทร์  ขุนมิน   ต าแหน่ง  ครู  

8. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใชว้ัดผลประเมินผล 

พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 

1. การสังเกต 

2.การสัมภาษณ์ 

3.การสอบถาม 

4.การประเมินจากชิน้งาน 

1. แบบสังเกต 

2.แบบสัมภาษณ์ 

3.แบบสอบถาม 

4.แบบประเมินชิน้งาน 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

            1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 

 2.  นักเรียนรู้จักการใช้ห้องสมุด  รักเรียน  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนแสวงหา

ความรูด้้วยตนเอง 

 3.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  ครูสามารถจัดท าวิจัยในช้ันเรยีนได้ 

 5.  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
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                            ลงช่ือ                                   ผูเ้สนอโครงการ   

                             ( นายนรนิทร์   ขุนมนิ )                               

                            ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม      

                             

ลงช่ือ                 ผูอ้นุมัตโิครงการ 

           ( นายสมนึก   อ้ายง้าว )  

   ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร    สุนทรียภำพด้ำนดนตรี                                           

กลุ่มงำน    บริหำรทั่วไป                                                                 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่   8                                                                                                               

สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1  ข้อที ่  3      

สนองมำตรฐำนด้ำน   ผู้เรยีน        ข้อที ่  9                                            

ลักษณะโครงกำร   ต่อเน่ือง                                                                           

ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปกีำรศึกษำ 2559 

 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

ดนตรี นาฏศลิป์เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ท านุบ ารุงตราบจน

เท่าทุกวันนีแ้ละนับได้ว่า  ดนตร ีนาฏศลิป์เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา สมควรรักษาให้อยู่กับ

สังคมไทยเราอย่างนา่ภูมใิจและเพื่อเป็นการปลูกจติส านึกของนักเรียนใหรู้้จักรัก และหวงแหน 

ดนตรี นาฏศลิป์ให้คงอยู่ตอ่ไปอย่างมคีุณค่า 

 ดังนัน้โรงเรียนบ้านดงซ่อมได้เล็งเห็นความส าคัญของ ดนตร ีนาฏศลิป์ที่มมีาอย่างช้า

นานกอปรกับเป็นการปลูกจิตส านึกใหก้ับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมได้รู้จักเอกลักษณ์ของ

ชาติไทยจึงได้จัดท าโครงการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา ดนตร ีนาฏศลิป์ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลลัพธ์  (Outcome) 

1) สถานศกึษามีมาตรฐานทางการศกึษาในวิชา ดนตร ี 

2) สถานศกึษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   2.2  ผลผลิต (Outputs) 

     2.2.1     นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมมสีุนทรียภาพและความสามารถทางดา้น

ดนตรี 

2.2.2 นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการเรยีนการสอนวิชาดนตรี 

3.  เป้ำหมำย 

 เชงิปริมาณ 

  นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมจ านวน 271 คน มอีุปกรณ์และสื่อการเรียนการ

สอนในวิชา ดนตรี  
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เชงิคุณภาพ 

              สถานศกึษามีการจัดการเรยีนการสอนในวิชา ดนตรี อย่างมปีระสิทธิภาพและ

เสริมสรา้งคุณภาพ  ใหก้ับนักเรียน รวมถึงปลูกจติส านึกในความเป็นไทยใหก้ับนักเรียน 

 

4. วิธีด ำเนินกำร 

     4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

          4.2  ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

          4.3  จัดกิจกรรมตามโครงการ 

          4.4  ด าเนินงานกิจกรรม 

                - ดนตรีสากล 

     -  กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรไีทย 

4.5 สรุป และรายงานผล 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2559 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.ประชุมคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 

             

3.จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 

             

4.  ด าเนนิงานกิจกรรม 

 

             

5. สรุปและประเมินผล              

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 | โรงเรียนบ้านดงซ่อม 36 

 

6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

แหลง่ที่มาของงบประมาณ 

6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.) จ านวน 10,000 บาท 

6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน    -  บาท 

6.1.3 งบเงินจากรายได้สถานศกึษา จ านวน     - บาท 

                 รวมงบประมาณทั้งหมด  จ านวน 10,000 บาท 

 

การด าเนินงาน 

กิจกรรม ทรัพยำกรที่ต้องกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ดนตรีสากล 

ดนตรีไทย 

รวม 

10,000 

 

10,000 

 

 

   

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

7.1     นายพิชิต  เอมศริิ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

8. กำรประเมินโครงกำร 

8.1 ใช้แบบประเมินผล 

8.2  จากการสรุปรายงาน 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1  โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่เอื้อตอ่การเรียนการสอน 

 9.2  นักเรียนโรงเรยีนบ้านดงซ่อมมสีุนทรียภาพทางด้านดนตรี 

 9.3  โรงเรียนได้พัฒนา/ส่งเสริมใหม้ีมาตรฐานทางการศกึษา 
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                                               ลงช่ือ                                       ผูเ้สนอโครงการ            

                                                          (นายพิชิต     เอมศิริ)    

                                                   ต าแหน่ง โรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

 

 

                                              ลงชื่อ                   ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                                                        (นายสมนึก  อา้ยง้าว) 

                                           ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ โรงเรยีนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร/กิจกรรม                        โครงกำรส่งเสรมิสุขภำพ 

กลุ่ม ส่งเสรมิสุขภำพ 

กลุ่มงำน                                     บริหำรทั่วไป 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.                       ข้อที่   3 

สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.เขต 1.         ข้อที่   3 

สนองมำตรฐำนด้ำน ผู้เรียน             ข้อที ่ 1 

ลักษณะโครงกำร                           ตอ่เน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร       ปกีำรศึกษำ  2559 

...................................................................................................................................... 

1.หลักกำรและเหตุผล 

สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพืน้ฐานส าคัญ

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ตั้งแตว่ัยเด็ก การเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยประถมศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรประถมศกึษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรงุ 2533) ที่มุง่พัฒนาผูเ้รียนให้สามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวติให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ใหส้ังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ในฐานะ

พลเมอืงดตีามระบอบประชาธิปไตยทีมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข โดยผู้เรยีนมีความรูแ้ละ

ทักษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

สามารถครองชีวติอย่างเป็นสุข 

 ในปัจจุบันการปฏิรูปการศกึษาได้ปฏิรูปไปสู่การสง่เสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ

และจ าเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย

และจติใจนัน้เป็นสิทธิขัน้ต้นของมนุษย์ ที่ผู้อื่นไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ และเป็นหน้าที่ของคนทุก

คนจะต้องแสวงหา สร้างเสริมให้เกิดกับตนเอง พรอ้มทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผูอ้ื่นที่อยู่ใกล้ชิด 

ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบ้านดงซ่อม ซึ่งเห็นความส าคัญ ในเรื่องนี้มาโดยตลอด  จึงร่วมมอืกับ

ผูป้กครอง   ชุมชน   ร่วมส่งเสริมสุขภาพ  และทันตสุขภาพตนเอง   เพื่อนนักเรียน   ครอบครัว 

และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง   มีความรูท้ี่ถูกต้องและสนับสนุนให้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  

4 – 6 ที่มคีวามสนใจ ตัง้ใจ และเสียสละเวลาช่วยเหลอืบริการเพื่อนๆ ให้มสีุขภาพดีเข้ารับการ

อบรมเป็นผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
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2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมอื กับชุมชนในการสง่เสริมสุขภาพของนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน 

2.2  เพื่อบริการด้านอนามัยและทันตสุขภาพ 

2.3  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติในชีวติประจ าวันและแนะน าผูอ้ื่นได้ 

2.4  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

-นักเรียน  ร้อนละ  95 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  

ด้านคุณภาพ 

-เพื่อให้นักเรียนมีความรูท้ี่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติในชีวติประจ าวันและแนะน าผูอ้ื่นได้ 

-เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจติที่ดี 

4. วิธีด ำเนินงำน 

4.1 ประชุมคณะท างานภายในโรงเรยีนเพื่อจัดท 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 
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5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ปีงบประมำณ 2559 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. เหต ุ

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมติ              

2.ประชุมแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนนิการและประเมินผล 

             

3.ด าเนนิงานตามแผน              

3.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ              

3.2 กิจกรรมยาเสพติด              

3.3 กิจกรรมกีฬาสี              

3.4 กิจกรรมกีฬากลุ่ม

โรงเรียน 

             

3.5กิจกรรมสมรรถภาพ              

3. 6  TO BE NUMBER ONE               

4.ประเมนิผล              

 

 

6.งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

6.1  แหล่งที่มาของงบประมาน                          

6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว(สพฐ.)                             จ านวน   10,000.บาท 

6.1.2.  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   จ านวน       -      บาท 

6.1.3.งบจากเงินรายได้สถานศกึษา                            จ านวน        -     บาท 

   รวมงบประมาณทั้งหมด           จ านวน 10,000  บาท 

6.2. บุคลากร 

 6.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม  271  คน 

 6.2.1  ครูโรงเรยีนบ้านดงซ่อม  16  คน 
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6.3  วัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แปรงสีฟัน 

ยาสามัญประจ าบ้าน 

2,000     นงคน์ุช 

2.กิจกรรมยาเสพติด ป้ายนิเทศ 

ถ่ายเอกสาร 

500 เฉลิมเกียรติ 

3.กิจกรรมกีฬาสี ค่าอาหาร 

อุปกรณ์เชยีร์ 

3,000 เฉลิมเกียรติ 

4.กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน อุปกรณ์กองเชียร์ 

อุปกรณ์ขบวนพาเหรด 

3,000 เฉลิมเกียรติ 

5.กิจกรรมสมรรถภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 

สายวัดสนาม50เมตร 

500 เฉลิมเกียรติ 

6.TO BE NUMBER ONE ชุดการแสดง 1,000 เฟื่องฟ้า 

รวม 10,000  

 

 

7.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

    นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน   ต าแหนง่ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

8.กำรประเมินผลโครงกำร 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ปริมำณ คุณภำพ เวลำค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

1. คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรยีนบ้าน

ดงซ่อมมสี่วนรว่มในกิจกรรม 

2.คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้าน

ดงซ่อมมสีุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 

3. ผูป้กครอง ชุมชน ให้ความรว่มมอืใน

กิจกรรม 

1. การสังเกต 

2. การประเมนิ/การสอบถามความคดิเห็น 

3. การสรุปโครงการ 
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9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1     เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ กับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

9.2.      เพื่อบริการด้านอนามัยและทันตสุขภาพ 

9.3.      เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติในชีวติประจ าวันและ

แนะน าผูอ้ื่นได้ 

9.4.      เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจติที่ดี 

 

ลงช่ือ                                         ผูเ้สนอโครงการ                  

                                     (นายเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน)                                                   

                                      ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                                                                                     

 

ลงช่ือ                                      ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                                      (นายสมนึก   อ้ายง้าว) 

                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร                

 

       เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

กลุ่มงำน        บริหำรงำนทั่วไป 

ลักษณะโครงกำร        ตอ่เน่ือง   

ระยะเวลำด ำเนินกำร              ปกีำรศึกษำ  2559 

 

1.   หลักกำรและเหตุผล 

แนวทางการจัดการศกึษา ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติพุทธศักราช 2554  

หมวด 9 มาตรา 65  ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

เพื่อให้มคีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการผลติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนบ้านดงซ่อมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเขตบริการของ 6 หมูบ่้านในต าบลโกสัมพี  

อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน รวมถึงการพัฒนาระบบการ

ใช้สื่อสารสนเทศเพื่อกิจกรรมการสอนส าหรับครูแตล่ะคน ในการใชป้ระกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้  แตย่ังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซือ้

ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการในการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

 ดังนัน้ เพื่อใหก้ารเรียนรู้และการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ  

จะได้มปีระสิทธิภาพในการจัดการเรยีนรู้  และตอบสนองความต้องการให้กับนักเรียนทาง 

โรงเรียนบ้านดงซ่อมจงึเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการ

จัดการขึ้นในปี 2559 นี้ 

2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบ

สารสนเทศ 

2.2   เพื่อให้คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อมมีสื่อสารสนเทศในการพัฒนาผูเ้รียนอย่าง

ทั่วถึง 

3.  เป้ำหมำย 

ก. ด้านปริมาณ 

มีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 
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ข. ด้านคุณภาพ 

       นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมทั้งหมด ได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดย

ใชร้ะบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง 

4.  วิธีด ำเนินกำร 

4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   

4.2 ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง   

4.3 ด าเนนิกิจกรรมดังนี้ 

-กิจกรรมวารสารประชาสัมพันธ์ 

-สื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

  

4.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน   

 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาปีการศกึษา 2559 
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.เสนอแผนงานต่อที่ประชุม             

2. แต่งตั้งคณะท างาน             

3.ด าเนนิโครงการตามวัน

เวลาที่ก าหนดไว้ 

            

4.สรุปประเมินผล             

 

6.งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

6.1 แหลง่ที่มาของงบประมาณ   

 6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.) จ านวน 5,000 บาท 

 6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

จ านวน - บาท 

 6.1.3 งบเงินจากรายได้สถานศกึษา จ านวน - บาท 

            รวมงบประมาณทั้งหมด  จ านวน       5,000 บาท 

 

6.2 

 

บุคลากร 

    

 6.2.1 นายปรัชญา   แก่งศิริ     



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 | โรงเรียนบ้านดงซ่อม 45 

 

 

6.3 วัสดุอุปกรณ์     

      

กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1. วารสารประชาสัมพันธ์ - กระดาษ A4 

-  ตลับหมึก  4  ตลับ 

-  หมึกเติม  8  ขวด 

  3,000 

 

ปรัชญา 

2.สื่ออเิล็กทรอนิกส์ -  วัสดุอุปกรณ์ 

-  ซ่อมบ ารุง 

2,000 

 

ปรัชญา 

 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

7.1     นายปรัชญา   แก่งศริิ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

8.  กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 

(ปริมาณ คุณภาพ  เวลา ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการวัดผลประเมินผล 

โรงเรียนมีการใช้ระบบสารสนเทศในการ

เรียนการสอน 

       1.   สังเกต 

2. สอบถามความคิดเห็น 

3. ประเมินกิจกรรม 

4. ตรวจสอบผลงาน 

โรงเรียนมีวารสารประจ าโรงเรียน 1. สังเกต 

2. สอบถามความคิดเห็น 

3. ประเมินกิจกรรม 

4. ตรวจสอบผลงาน 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้

ระบบสารสนเทศ 

9.2 คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อมใชส้ื่อสารสนเทศในการพัฒนาผูเ้รียนอย่างทั่วถึง 
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ลงช่ือ                                       ผูเ้สนอโครงการ                  

                                                      (นายปรัชญา   แก่งศิริ)                                                   

                                                     ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม      

 

ลงช่ือ                                        ผูอ้นุมัติโครงการ 

                                                    (นายสมนกึ   อา้ยง้าว) 

                                              ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร                            วิถีพุทธ 

กลุ่มงำน                   บริหำรทั่วไป 

สนองกลยุทธ์สพฐ.          ข้อที่  2  จุดเน้นที่  4 

สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1         ข้อที่  2  จุดเน้นที่  4 

สนองมำตรฐำน            ด้ำนผู้เรยีน  ข้อที่  2 

ลักษณะโครงกำร                 (   /  )    ใหม่                (     )   ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร          ปีกำรศึกษำ  2559 

                                                                                                                                                                       

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับอิทธิพลจากค าสอนของพุทธศาสนา จนเป็น

เอกลักษณ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ แตใ่นปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

ได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุสว่นหนึ่งมาจาก

สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก

และเยาวชน  ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผดิและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบ

วินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความ

มั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่นปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมเีพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการตดิเกมส์ เป็นต้น 

   โรงเรียนบ้านดงซ่อม  ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  และได้เล็งเห็นว่าวิธีการ

จะแก้ไขปัญหาเหล่านีน้ั้นนอกจากจะใช้กฎระเบียบมาเป็นตัวก าหนดและก ากับแล้ว  จะต้อง

อาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งท าให้เกิดสมาธิและสตปิัญญา 

จะช่วยท าให้มจีติใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พืน้ฐาน

ทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจรยิธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และ

สามารถแก้ปัญหาสังคมได้  ซึ่งจะท าใหส้ังคมอยู่อย่างสงบสุข งา่ยต่อการพัฒนาสู่ความ

เจริญรุง่เรอืงของประเทศชาติตอ่ไป 

   ดังนัน้ โรงเรยีนบ้านดงซ่อม  ซึ่งเป็นโรงเรยีนวิถีพุทธ เป็นโรงเรยีนที่ได้รับรางวัลโรงเรียน

คุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558  มีความตระหนักถึงคุณค่าและผลดีของการน า

คุณธรรมและจรยิธรรมลงสู่นักเรียนโดยผา่นกระบวนการและกิจกรรมหลากหลาย  โดย

คาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มคีุณธรรมน าความรู ้อยู่ร่วมกันในสังคม  อย่างมีความสุข  

ประกอบกับนโยบาย  ของรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มคีวามรักสามัคคี มี

คุณธรรมจริยธรรม  
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ซึ่งในโครงการได้สอดแทรกเรื่องดังกล่าวบูรณาการเข้าในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทยด าเนินชีวติอย่างมคีุณธรรมและตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวโรงเรยีนบ้านดงซ่อม จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น   

 

2.  วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ผู้เรยีนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

  2.  เพื่อใหผู้้เรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถี

พุทธ 

  3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าความเป็นไทย

และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

  4.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

3.  เป้ำหมำย 

  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  และมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตา่งๆ  

2. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการและมีคุณลักษณะ                  

    อันพึงประสงค์จากการเข้าค่ายคุณธรรม 

3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 

ประการและน าวิถีพุทธมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 

  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

1. โรงเรียนมีการด าเนนิงานวิถีพุทธภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถี

พุทธ 

3. การพัฒนาผู้เรียนเกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของครู  ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

4. นักเรียนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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4.  วิธีด ำเนนิงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารโรงเรียน พฤษภาคม นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม

โครงการ 

มิถุนายน นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน มิถุนายน นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

ดังนี้ 

4.1  มีวนิัยและความรับผดิชอบ 

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.1.1  ปรับปรุงพัฒนา ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการมา

เรียนของนักเรียน  

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.1.2  ปรับปรุงพัฒนาระเบียบของสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การเข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การ

สนใจการเรียนและการแต่ งการให้ เหมาะสม ใน

สถานการณต์่างๆ  

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.1.3  จัดกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน ทุกเช้าและเย็น 

โดยใหน้ักเรียนไหว้ครู รุ่นพี่ และเพื่อนๆ 

ตลอดปี นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

4.1.4  ฝกึอบรม ควบคุมและดูแลมารยาทในการ

รับประทานอาหารในโรงเรียน โดยให้นักเรียนเข้าแถวไป

รับประทานอาหาร ซือ้อาหาร  เมื่อทานอาหารเสร็จแล้ว

ให้น าภาชนะที่ใส่อาหารไปเก็บให้เรียบร้อย   

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.2  ควำมซื่อสัตย์สุจรติ 

4.2.1 การไม่น าทรัพย์สินของผูอ้ื่นมาเป็นของตนและการ

ฝึกให้นักเรียนพูดความจริงไม่โกหก กิจกรรมความดีที่

หนูท า 

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.3  ควำมกตัญญูกตเวที 

4.3.1  การท าความเคารพพ่อแม ่หรอืผูป้กครองก่อนมา

โรงเรียนและกลับจากโรงเรียนและช่วยผูป้กครองท างาน 

แตล่ะวัน 

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.3.2 การท าความเคารพครู และช่วยงานครูทุกครั้ง 

ที่มโีอกาส  

ตลอดปี คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4.3.3  จัดกิจกรรมวันพ่อ/วันแม่และวันคร ู - วันศุกร์ 12 ส.ค.2559         

- วันจันทร์ 5 ธ.ค.2559 

- วันเสาร์ 16 ม.ค.2559 

คณะครูทุกคน 

4.4  ควำมมีเมตำกรุณำ โอบอ้อมอำร ี

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว 

 

 

- วันพุธ 20 ก.ค.2559         

- วันพุธ 27 ก.ค.2559       

- วันพุธ 3 ส.ค.2559          

 

คณะครูทุกคน 

4.4.1  กิจกรรมท าบุญวันธรรมสวนะในช่วงเข้าพรรษา 

4.4.2  กิจกรรมมัคนายกน้อย 

 

 

 

 

- วันพฤหัสฯ 11 ส.ค.2559  

- วันพฤหัสฯ 18 ส.ค.

2559   

- วันศุกร์ 26 ส.ค.2559      

- วันพฤหัสฯ 1 ก.ย.2559   

- วันศุกร์ 9 ก.ย.2559        

- วันศุกร์ 16 ก.ย.2559      

- วันเสาร์ 24 ก.ย.2559      

- วันเสาร์ 1 ต.ค.2559       

- วันอาทติย์ 9 ต.ค.2559    

- วันอาทติย์ 16 ต.ค.2559 

นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

4.5  มีควำมประหยัดและใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

4.5.1  จัดกิจกรรมการออม  

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.5.2  จัดกิจกรรมการแยกขยะ/รไีซเคิล 

 

ตลอดปี นายพิชิต  เอมศริิ 

 

4.5.3  รณรงคเ์กี่ยวกับการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 

และใช้ 

        ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.5.4  จัดท าป้ายค าขวัญเกี่ยวกับการประหยัด 

  

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.6  กำรกำรส่งเสริมควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น

ไทย เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย นิยมไทยและด ำรงไว้

ซึ่งควำมเป็นไทย 

4.6.1  ใส่เสือ้ขาวไปท าบุญวันธรรมสวนะ/วันส าคัญทาง 

        พระพุทธศาสนา 

 

 

- วันพุธ 20 ก.ค.2559         

- วันพุธ 27 ก.ค.2559       

- วันพุธ 3 ส.ค.2559         

- วันพฤหัสฯ 11 ส.ค.2559  

- วันพฤหัสฯ 18 ส.ค.

2559  

 - วันศุกร์ 26 ส.ค.2559      

- วันพฤหัสฯ 1 ก.ย.2559   

- วันศุกร์ 9 ก.ย.2559        

- วันศุกร์ 16 ก.ย.2559      

- วันเสาร์ 24 ก.ย.2559      

- วันเสาร์ 1 ต.ค.2559       

- วันอาทติย์ 9 ต.ค.2559    

- วันอาทติย์ 16 ต.ค.2559 

นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4.6.2  ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

เกี่ยวกับ 

        การกราบ การไหว้ การท าความเคารพบุคคล

ต่างๆ 

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.6.3  เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 

         สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.6.4  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น ตลอดปี คณะครูทุกคน 

4.6.5  กิจกรรมลูกเสือ  ตลอดปี นายนรินทร์  ขุนมิน 

5. กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 

     5.1.1 กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห ์น าพาความสุขใจ 

     5.1.2 กิจกรรมการสอบธรรมะทางก้าวหน้า 

     5.1.3 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

     5.1.4 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

     5.1.5 กิจกรรมความดทีี่หนูท า 

     5.1.6 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 

ตลอดปี 

 

 

 

 
 

มถิุนายน-

กรกฎาคม 

คณะครูทุกคน 

6. ครูจัดท าแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ตลอดปี นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

7. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน ตลอดปี นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

8.  สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง   มีนาคม 2560 นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

9.  ประเมินโครงการ   มีนาคม 2560 นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

10.  สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ   มีนาคม 2560 นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ 

 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

 ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม  2559 –  เมษายน  2560 

 

6.  งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

  6.1   แหล่งท่ีมำของงบประมำณ 

  6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  จ านวน  20,000  บาท 

  6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน       -     บาท 

  6.1.3  งบจากเงนิรายได้สถานศึกษา  จ านวน       -     บาท 
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  6.2   บุคลำกร  

  6.2.1  จ านวนครู บุคลากรโรงเรยีนบ้านดงซ่อม    จ านวน    16  คน 

  6.2.2  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม         จ านวน  271  คน 

6.3  วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ กิจกรรม/รำยกำร 

เงนิงบประมำณ หมำยเหตุ 

ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิ จ ก ร ร ม ที่  1  มี วิ นั ย แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบ 
- - 1,000 1,000  

2 กิจกรรมที่ 2 ความซื่อสัตย์สุจรติ - - 1,000 1,000  

3 กิจกรรมที่ 3 ความกตัญญูกตเวที - - 1,000 1,000  

4 กิจกรรมที่ 4 ความมเีมตากรุณา โอบ

อ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่

ตัว 

 

-  1,000 1,000  

5 กิจกรรมที่ 5 มีความประหยัดและใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- - 1,000 1,000  

6 กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า

ภูมปิัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย 

- - 1,000 1,000  

7 กิจกรรมที่ 7 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

(เข้าค่ายคุณธรรม) 
- 14,000 - 14,000  

รวมทั้งสิ้น 20,000 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  7.1  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์   ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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8.  กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน

กำรประเมิน 

1. รอ้ยละของนักเรียนมีวนิัยและความรับผดิชอบ สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละ ของนักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจรติ สังเกต แบบสังเกต 

3. ร้อยละของ นักเรียน มีความกตัญญูกตเวที สังเกต แบบสังเกต 

4. ร้อยละของนักเรียนมีความเมตตากรุณา เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ สังเกต แบบสังเกต 

5. ร้อยละของนักเรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า 

สังเกต แบบสังเกต 

6. รอ้ยละของนักเรียน  มีความภาคภูมใิจในความเป็นไทย สังเกต แบบสังเกต 

7. ร้อยละของ ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม 

   โครงการของโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

9.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1. นักเรียนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 2.  ผูเ้รียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

                                       

          ลงช่ือ                                               ผูร้ับผดิชอบ   

                                  ( นางสาวณิชกานต์ เวชกรณ์)                              

                                   ครูโรงเรยีนบ้านดงซ่อม             

 

                ลงชื่อ                                            ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                      ( นายสมนึก   อ้ายง้าว )  

                         ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร    ศูนย์งำนเกษตรเพือ่กำรเรียนรู้สู่หลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มงำน    วิชำกำร 

สนองกลยุทธ์    ข้อ 1 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่    1   

สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1        ข้อที่     1  

สนองมำตรฐำนด้ำน ผู้เรียน        ข้อที่    2,3,4,6 

ลักษณะโครงกำร   ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปกีำรศึกษำ  2559 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  โรงเรียนบ้านดงซ่อม  เป็นสถานศกึษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน   จัดการศกึษาในระดับปฐมวัย  ช่วงช้ันที่ 1  ช่วงช้ันที่ 2 และช่วงช้ันที่ 3 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่มุง่พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีสตปิัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศกึษาต่อ 

และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ นักเรียนมทีักษะกระบวนการ  ทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  

และทักษะในการด าเนินชีวติ  อีกทั้งยังมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  รู้จักคิด  ค้นคว้า วเิคราะหเ์ป็น  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

  การจัดการเรียนการสอนจงึต้องมุ่งปลูกฝังดา้นปัญญาพัฒนาการคิดของนักเรียน

ให้มคีวามสามารถตามจุดหมายของหลักสูตร  ดังนั้น ครูจงึตอ้งรูบ้ทบาทหนา้ที่ของตนเองใน

การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดหมาย  ครูจึงต้องจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนที่หลากหลาย  ที่สามารถสร้างบรรยากาศทางการเรียนรูใ้ห้น่าสนใจ  ปลูกฝังให้

นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และการเรียน สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนที่นักเรียนสามารถใช้

แก้ปัญหา  สืบค้น  ค้นคว้า  พยายามหาค าตอบ  รูจ้ักและรักการท างานเป็นทีม  ขณะเดียวกัน

การจัดกิจกรรมการเรยีนสอนก็ต้องท้าทายใหอ้ยากเรียนรู้และเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน

ไปพร้อมกันมากกว่าการฟังค าบรรยาย  หรอืจดตามค าบอกของครู  เพราะว่ากระบวนการ

เรียนรู้กับกระบวนการแก้ปัญหาในการด ารงชีวติ  จะต้องเป็นกระบวนการเดียวกัน 
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  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรยีนเข้าใจ

เนือ้หาในลักษณะองค์รวม  มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา  ท าให้นักเรียนระลึกถึง

ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  กระตุ้นนักเรียนให้มคีวามรูท้ั้งลึกและกว้าง  ท าให้เป็นผูม้ีทัศนะกว้างไกล  

ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาแตล่ะวิชา  และท าให้มเีวลาเรียนมากขึ้น  ผู้เรยีนได้เรียนรู้

ประสบการณจ์ริง  โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมี

เจตคติที่ดี  เป็นการเพิ่มศักยภาพของผูเ้รียนได้อย่างเต็มที่  ตามที่หลักสูตรต้องการดังนัน้จึงได้

จัดการเรยีนการสอนรูปแบบบูรณาการขึ้น  

 โครงการที่มลีักษณะจัดท าฐานการเรียนรู้  ศกึษาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลักสูตรสถานศกึษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่  1-2 โรงเรียนบ้านดงซ่อม  ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร  เขต  1  อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร  

วิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย  ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้   ค าอธิบายรายวิชา   หน่วยการ

เรียนรู้      จุดประสงค์การเรียนรู ้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อก าหนดสื่อการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผล 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  นักเรียนมีจติส านึกที่ดตี่อการเรียน 

 2.  นักเรียนมทีักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนินชีวติ 

 3.  นักเรียนมีจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 4.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

 5.  ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการด าเนินโครงการ และพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ 

 6. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการด าเนินงานกิจกรรมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน 

 3.  เป้ำหมำย 

 1.  ด้านปริมาณ 

      ผูบ้ริหาร  ครูจ านวน  16 คน    นักเรียน  จ านวน  271 คน 

 2.  ด้านคุณภาพ 

  2.1 นักเรียนมีจิตส านึกที่ดตี่อการเรียน 
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  2.2  นักเรียนมีทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนินชีวิต 

  2.3  นักเรียนมจีิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  2.4  นักเรียนมคีุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

  2.5  ครูได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       2.6  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูด้้านการด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน 

4.  วิธีด ำเนินงำน 

4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

4.2 ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ด าเนนิกิจกรรมดังนี้ 

-พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-กิจกรรมพัฒนาศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรยีนรู้สู่ ปศพ. 21  ฐาน 

4.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

5.  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาปีการศึกษา 2559 

 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย 

1.เสนอโครงการ

เพื่อขออนุมัติ 

            

2.ประชุม

คณะท างานท่ี

เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนนิงาน

ตามแผนท่ีต้ังไว ้

            

4.สรุปและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิการ 
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6.  งบประมาณและทรัพยากรที่ตอ้งการใช้ 

     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 

            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)   จ านวน   50,000 บาท 

            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน.................บาท 

            6.1.3  งบจากเงนิรายได้สถานศึกษา   จ านวน.................บาท 

              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน   50,000 บาท  

6.2  บุคลากร   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

6.3  วัสดุอุปกรณ์ 

 

กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

พัฒนาศูนย์งานเกษตรเพื่อการ

เรียนรู้สู ่ปศพ.  12  ฐาน 

-ใช้สอยตัดหญ้า 

-ค่าเอกสารเผยแพร่ 

-ค่าอาหารสัตว์ 

-ค่าวัสดุเครื่องมอืเกษตร 

-อื่นๆ 

รวม 

10,000 

10,000 

20,000 

5,000 

5,000 

50,000 

 ไพฑูรย์ 

  

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  

 

8.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดผล

ประเมินผล 

บุคลากรของโรงเรียน

สามารถด าเนินตามโครงการ

อย่างเป็นระบบ 

 

1.  สังเกต 

2.  สอบถามความคิดเห็น 

3.  ประเมินกิจกรรม 

4.  ตรวจสอบผลงาน 

1.  แบบสังเกต 

2.  แบบสอบถาม 

3.  แบบประเมินกิจกรรม 

4.  แบบตรวจสอบผลงาน 
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9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  นักเรียนมีจติส านึกที่ดตี่อการเรียน  มีทักษะการคิด  การสร้างปัญญา  การด าเนิน

ชีวติ เกิดจติส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีความสามัคคีในหมูค่ณะ

และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

 2.  ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการด าเนินโครงการ และพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจของพอเพียง 

 3.  โรงเรียนได้ขอ้มูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนและวางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานในอนาคตอย่างตอ่เนื่อง  และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 4.  เยาวชนมีจติส านึกที่ดตี่อการด าเนินชีวติ  ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสงบสุข  และ

สามารถร่วมมอืกันพัฒนาชุมชนในทางสรา้งสรรค์ 

 5.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ชุมชน 

 

                                      ลงช่ือ                                     ผูร้ับผิดชอบ   

                                       (นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู )                              

                                       ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                        

   

             ลงชื่อ        ผูอ้นุมตัิโครงการ 

            ( นายสมนกึ   อา้ยงา้ว )  

                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร     ห้องสมุดโรงเรียน 

แผนงำน     วิชำกำร 

สนองกลยุทธ์ โรงเรยีนบ้ำนดงซ่อม    ข้อที่ 3 

สนองกลยุทธ์ สพป. ก ำแพงเพชร  ข้อที่  3 

สอดคล้องกับมำตรฐำน  สพฐ.   มำตรฐำนข้อที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่  6.1,6.2,6.3 

สอดคล้องกับมำตรฐำน  สมศ.  มำตรฐำนข้อที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่  6.1,6.2,6.3 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    โรงเรยีนบ้ำนดงซ่อม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นำยโพธิ์ทอง ปรมิิตร    

ลักษณะโครงกำร    ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    ปีกำรศึกษำ  2559 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 หอ้งสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนและปลูกฝังสง่เสริมให้นักเรียนมนีิสัยรักการอ่านและ

การรักหนังสือ  มีความกระตอืรอืร้นในการใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา  คอืกิจกรรมต่างๆซึ่ง

บรรณารักษ์จะต้องจัดอย่างสม่ าเสมอและหลากหลาย  โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนไป  เพื่อให้

เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้จะมาใชบ้ริการได้มีโอกาสร่วมงานและเห็นความส าคัญของห้องสมุดท า

ให้รูจ้ักการใช้หอ้งสมุดได้อย่างถูกต้องเพื่อปลูกฝังนสิัยรักการอ่านไปจนตลอดชวีิต 

 การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรพุทธศักราช  2544  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้

ศกึษาค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง  ทั้งการค้นคว้าหาความรู้ดว้ยตนเอง  ทั้งการค้นคว้า

รายบุคคลจนส่งเสริมให้นักเรียนมนีิสัยรักการอ่าน  รูจ้ักใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  โรงเรียนจงึ

จ าเป็นต้องจัดหอ้งสมุดเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหก้ับนักเรียนรวบรวมหนังสอืประเภทต่างๆ

วารสาร  สิ่งพิมพ์และสื่อวัสดุต่างๆซึ่งท าให้นักเรียนสามารถน าไปศกึษาหาความรู ้ ความบันเทิง

ได้ตามศักยภาพของตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้โรงเรียนมีหอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมความสามารถในการอ่านของ

นักเรียน 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเน้นใหน้ักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง  และฝกึทักษะให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องรู้จักตั้ง

ค าถามเพื่อหาเหตุผล 
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 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 4. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  และน าไป

เผยแพร่ตอ่ในชุมชน 

3. เป้ำหมำย 

 ก.  เชิงปริมำณ 

 1. ร้อยละ  100  ของผูเ้รียนมีหนังสอือ่านเฉลี่ย  5 เล่ม/คน 

 2. ร้อยละ  98  ของผูเ้รียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่องและรู้จักตั้งค าถามเพื่อหา

เหตุผล 

 3. รอ้ยละ  90  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดจ านวน  3  ครั้ง/สัปดาห์ 

 4. ร้อยละ  85  นักเรียนอ่านวารสาร  หนังสือพิมพ์ และหนังสือนอกหลักสูตรพร้อมมี

การจดบันทึกความรูท้ี่ได้จากการอ่าน 

 5. ร้อยละ  85  ผูเ้รียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตา่งๆ 

ได้ 

 6. ร้อยละ  95  ผูเ้รียนรู้จักใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

 

 ข.  เชิงคุณภำพ 

 1. โรงเรียนมีหนังสอืประเภทต่างๆ เฉลี่ย 5  เล่ม  ต่อ 1 คน 

 2. นักเรียนมนีิสัยรักการอ่าน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 

 3. นักเรียนตอ้งเข้าหอ้งสมุดค้นคว้าด้วยตนเอง  3  ครั้งต่อสัปดาห์ 

 4. นักเรียนตอ้งอา่นวารสาร  หนังสอืพิมพ์เป็นประจ าและสามารถสรุปประเด็น  และ

บันทึกความรูท้ี่ได้จากการอ่านอยู่เสมอ 

 5. นักเรียนตอ้งมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรยีน 

 6. นักเรียนตอ้งสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตหรอืสื่อเทคโนโลยีตา่งๆ ได้ 

 

4. วิธีด ำเนินกำร 

 1.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 

 2.  ประชุมวางแผนเสนอโครงการผูบ้ริหาร 

 3.  ประสานงานวางแผนปฏิบัติกิจกรรม  รักการอ่าน, อ่านคล่อง – เขียนคล่อง,  ซือ้ 

หนังสือใหม่ 

 4.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานสรุป 
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5. ปฏิทินปฏิบัติงำน 

กจิกรรม ระยะเวลำกำรด ำเนนิงำนปีกำรศกึษำ 2559 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

1. เสนอ

โครงการเพื่อขอ

อนุมต ิ

            

2. ประชุม

คณะท างาน 

            

3. ด าเนนิงาน

ตามแผนท่ีต้ังไว ้

   3.1 จัด

กิจกรรมรักการ

อา่น 

     3.2 ซื้อ

หนังสือใหม ่

     3.3  ซื้อวัสดุ

และครุภัณฑ์

ห้องสมุด 

            

4.  สรุปและ

รายงานผลการ

ด าเนนิงาน 

            

6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )   จ านวน    15,000    บาท 

   

         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  จ านวน      –           บาท 

         6.1.3 งบจากรายได้สถานศกึษา    จ านวน       –           บาท 

  รวมงบประมาณทั้งหมด    จ านวน     15,000    บาท 

  6.2 บุคลากร 

           1.   คณะครูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 16 คน 
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           2.  นักเรียนจ านวน  271  คน 

 

 

 

6.3 วัสดุอุปกรณ์        

กิจกรรม ทัพยำกรท่ีต้องกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

- ประชุมวางแผนเสนอ

โครงการ 

 -  

- ด าเนินงานตามกิจกรรม  -  

- จัดกิจกรรมรักการอ่าน แบบฝกึ/แบบทดสอบ/แบบ

ประเมิน/ของรางวัล 

3,000  

- จัดซื้อหนังสอืใหม่ หนังสือใหมป่ระเภทต่างๆ 10,000  

- จัดหาและซือ้วัสดุครุภัณฑ์

หอ้งสมุด 

วัสดุต่างๆ 2,000  

รวม  15,000  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร   ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

8.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำร

ประเมินผล 

1. นักเรียนมหีนังสอือ่านเฉลี่ย 5 

เล่ม/คน 

2.  นักเรียนอ่านคล่อง- เขียน

คล่อง 

3.  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 3 

ครั้ง/สัปดาห์ 

4.  นักเรียนอ่านวารสาร/

หนังสือพมิพ์/หนังสือนอกเวลา 

5.  นักเรียนมกีารจดบันทึก

- สังเกต 

 

- สอบถาม/สังเกต 

- สถิตกิารเข้าใช้หอ้งสมุด 

 

- สถิตกิารยืมหนังสือ 

 

- บันทึกการอ่าน/ตรวจ

บันทึกการอา่น 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต/แบบสอบถาม/

แบบประเมิน 

 

- แบบประเมินกิจกรรม/สถิติ 

- แบบแสดงความคิดเห็น 

- ตรวจสอบผลงาน 
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ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำร

ประเมินผล 

ความรูท้ี่ได้จากการอ่าน 

6. นักเรียนสามารถค้นคว้าหา

ความรูจ้ากอินเตอร์เน็ตหรอืสื่อ

อื่นๆ ได้ 

7. นักเรียนรูจ้ักใช้เวลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ 

- สมุดบันทึกการค้นคว้า

จากสื่อเทคโนโลยี 

- จากการสังเกต 

- ใบงาน 

 

- สังเกต/ แบบสอบถาม 

 

 

9.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 

 2. ครูใช้ห้องสมุดส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการสอน 

 3.  นักเรียนมนีิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 4.  นักเรียนมพีัฒนาการในการอา่นการเขียน 

 5. นักเรียนรูจ้ักค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตและใช้สื่อเทคโนโลยี 

 6.  นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้ตา่งๆ ไปเผยแพร่สูชุ่มชน 

 7. นักเรียนมทีักษะในการแข่งกิจกรรมได้มากขึ้น 

 

                                                   

                                        ลงชื่อ                                      ผูเ้สนอโครงการ 

( นายโพธิ์ทอง ปริมติร) 

      ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

           ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                                                  (  นายสมนกึ    อ้ายงา้ว   )  

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร                              ประชำธิปไตย 

กลุ่มงำน                       บริหำรทั่วไป 

สนองกลยุทธ์สพฐ.             ข้อที่  2  จุดเน้นที่  4 

สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1          ข้อที่  2  จุดเน้นที่  4 

สนองมำตรฐำน             ด้ำนผู้เรยีน  ข้อที่  2 

ลักษณะโครงกำร                    (       )    ใหม่                (   /    )   ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร              ปกีำรศึกษำ  2559 

                                                                                                                                                                       

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มกีารปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข        จงึจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนตั้งแตเ่ยาว์วัย  เพื่อจะ

ได้รับและรู้จักบทบาทหน้าที่ตา่งๆ       ที่รับผิดชอบ  และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม

ตามวิถีประชาธิปไตย  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 ดังนัน้  โรงเรียนบ้านดงซ่อมจงึได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีนขึ้นเพื่อ

ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสทิธิและหนา้ที่ของตนเอง รวมทั้งเข้าใจรูปแบบการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูจ้ักเคารพกฎ กติกาของสังคม และสามารถน าไปปฏิบัติให้

เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคมได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

              2.1   ส่งเสริมให้นักเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจ ระบอบประชาธิปไตย 

              2.2   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเคารพในระเบียบ กติกาของสังคม 

              2.3   เพื่อให้นักเรียนน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 

              2.1   เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

3. เป้ำหมำย 

 ก.  ด้ำนปรมิำณ 

  นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  271  คน 

 ข.  ด้ำนคุณภำพ 

  1.  นักเรียนทุกคนมีวนิัย มคีวามรับผิดชอบ ท าประโยชน์ตอ่สังคม มทีักษะทาง

สังคมและทักษะชีวติที่ดี 

  2.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย 
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4. วิธีกำรด ำเนินกำร 

ล ำดับที ่

I tem 

กำรด ำเนนิงำน 

Implementation 

ระยะเวลำ 

Time 

งบประมำณระบุ

ประเภทของเงิน 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

1 กจิกรรมที่ 1  กิจกรรมการเลอืกตัง้

คณะกรรมการนักเรียน  

  งานสง่เสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน    

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)   นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     1.1วางแผนงาน 25 ม.ค. 2559 - นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ 1 ก.พ. 2559 - นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

  2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 3 ก.พ. 2559 - นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     2.2 ด าเนนิการจัดกิจกรรมการเลอืกตัง้

คณะกรรมการนักเรียน   

9 ก.พ. 2559 - - คณะครูทุกทา่น 

- นางสาวณิชกานต ์ เวชกรณ ์

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)    

     3.1 ประเมินผลตามโครงการ 12 ก.พ. 2559 - นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

2 กจิกรรมที่ 2  กิจกรรมท าสงครามกับ

ความสกปรก 

  งานสง่เสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน    

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)    

     1.1วางแผนงาน 1 พ.ค. 2559 - นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ 1 พ.ค. 2559 - นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

  2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 2 พ.ค. 2559 - นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     2.2 จัดกิจกรรมท าสงครามกับความ 

         สกปรกในโรงเรียน 

         -  จัดซือ้อุปกรณท์ าความสะอาด 

8 พ.ค. 2559 8,000 - คณะครูทุกทา่น 

 

- นางสาวณิชกานต ์ เวชกรณ ์

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)    

     3.1 ประเมินผลตามโครงการ 30 พ.ค. 2559 - นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

3 กิจกรรมท่ี 3  Big Cleaning day   งานสง่เสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน    

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)    

     1.1วางแผนงาน 2 พ.ค. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ 2 พ.ค. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

  2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 8 พ.ค. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     2.2 แบง่พื้นท่ีรับผิดชอบ  8 พ.ค. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์
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ล ำดับที ่

I tem 

กำรด ำเนนิงำน 

Implementation 

ระยะเวลำ 

Time 

งบประมำณระบุ

ประเภทของเงิน 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

     2.3 Big Cleaning day สัปดาห์ท่ี 2  

         และสัปดาห์ท่ี  4 ของแต่ละเดอืน 

- 13 พ.ค.59 , 

27 พ.ค.59 

-  10 ม.ิย.59 , 

24 มิ.ย.59 

- 15 ก.ค.59 , 

29 ก.ค.59 

- 12 ส.ค.59 , 26 

ส.ค.59 

- 16 ก.ย.59 , 30 

ก.ย.59 

- 14 ต.ค.59 , 28 

ต.ค.59 

- 11 พ.ย.59 , 25 

พ.ย.59 

- 16 ธ.ค.59 , 30 

ธ.ค.59 

- 13 ม.ค.60 , 27 

ม.ค.60 

- 10 ก.พ.60 , 24 

ก.พ.60 

- 17 มี.ค.60 , 31 

มี.ค.60 

- 14 เม.ย.60 , 

28 เม.ย.60 

 คณะครูทุกทา่น 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)    

     3.1 ประเมินผลตามโครงการ 6 มิ.ย. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

4 กิจกรรมท่ี 4 วันรัฐธรรมนูญ   งานสง่เสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน    

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)    

     1.1วางแผนงาน 2 พ.ค. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ 8 พ.ค. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

  2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 1 ธ.ค. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์
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ล ำดับที ่

I tem 

กำรด ำเนนิงำน 

Implementation 

ระยะเวลำ 

Time 

งบประมำณระบุ

ประเภทของเงิน 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

     2.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วัน

รัฐธรรมนูญและสรา้งความเขา้ใจระบอบ

ประชาธิปไตย 

9 ธ.ค. 2559 - - คณะครูทุกทา่น 

- นางสาวณิชกานต ์ เวชกรณ ์

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)   นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

     3.1 ประเมินผลตามโครงการ 16 ธ.ค. 2559  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ ์

 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

 พฤษภาคม  2559 –  เมษายน  2560 

6.  งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

  6.1   แหล่งที่มาของงบประมาณ 

  6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  จ านวน  8,000  บาท 

  6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       -       บาท 

  6.1.3  งบจากเงนิรายได้สถานศึกษา  จ านวน       -       บาท 

  6.2   บุคลากร 

  6.2.1  จ านวนครู บุคลากรโรงเรยีนบ้านดงซ่อม  จ านวน    15  คน 

  6.2.2  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม         จ านวน  271  คน 

  6.3   วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ กิจกรรม/ค ำชี้แจง งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมการเลือกตั้ง

คณะกรรมการนักเรียน 

- - - - 

2 กิจกรรมท าสงครามกับ

ความสกปรก 

- - 8,000 - 

3 กิจกรรม Big Cleaning 

day 

- - - - 

4 วันรัฐธรรมนูญ - - - - 

รวม 8,000 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  7.1  นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์   ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

-  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว 

   การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

   อันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นพระประมุข 

-  นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเอง

และ 

   ผูอ้ื่น 

-ทดสอบ 

-สัมภาษณ์ 

-สังเกต 

-แบบทดสอบ 

-แบบสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 

-ภาพถ่าย 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 9.1  นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจระบอบการประชาธิปไตย 

  9.2  นักเรียนเคารพในระเบียบ กติกาของสังคม 

  9.3  นักเรียนทุกคนสามารถเป็นสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม  ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ   

  9.4  นักเรียนน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 

  9.5  นักเรียนรูจ้ักสิทธิและหนา้ที่ของตนเองเกิดจติส านึกที่ดตี่อการเมือง  ได้รับความรู้

วิถีการด ารงชีวติแบบประชาธิปไตย   

 

ลงช่ือ                               ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์) 

ต าแหน่งคร ูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

                               ลงชื่อ                              ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                                             (นายสมนึก  อ้ายง้าว) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

 

โครงกำร                             วันส ำคัญ 
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กลุ่มงำน                      บริหำรทั่วไป 

สนองกลยุทธ์สพฐ.            ขอ้ที่  2  จุดเน้นที่  4 

สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1         ข้อที่  2  จุดเน้นที่  4 

สนองมำตรฐำน            ด้ำนผู้เรยีน  ข้อที่  2 

ลักษณะโครงกำร                  (       )    ใหม่                (   /    )   ตอ่เน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร             ปกีำรศึกษำ  2559 

                                                                                                                                                                       

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ  พุทธศักราช  2542  บัญญัติใหแ้ผนการศกึษา

แหง่ชาติได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพืน้ฐานในการก าหนดพัฒนาชีวติให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จติใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม  จริยธรรม  ในการ

ด าเนนิชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุขจึงก าหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย

เพื่อด าเนนิการไว้ในหัวข้อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลไว้ในข้อที่  3  ว่า  “ปลูกฝังและ

เสริมสรา้งศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์”  และจุดมุง่หมาย

ในหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ้านดงซ่อม ในข้อ 1  ที่วา่  “เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินัยใน

ตนเอง มีความรับผดิชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ มี

คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์และได้น าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

 จากหลักการดังกล่าวเพื่อใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ตามแผนการศกึษาแหง่ชาติและ

จุดมุง่หมายของสถานศกึษา  โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จึงได้จัดโครงการนีข้ึน้มา  เพื่อส่งเสริม

ระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนในสถานศกึษา 

2. วัตถุประสงค์ 

              2.1   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง 

              2.2   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรูจ้ักกตัญญูต่อบิดามารดา และผูม้ีพระคุณ 

              2.3   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใหอ้ภัยซึ่งกันและกันระหว่างการเข้าร่วม

กิจกรรม 

              2.4   เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการศกึษาการพัฒนาบุคคลใหเ้ป็นที่

ยอมรับของสังคม 

              2.5   เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

              2.6   ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน , วัด และชุมชน 

3. เป้ำหมำย 

 ก.  ด้ำนปรมิำณ 
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  1.  จ านวนครูและบุคลากรโรงเรยีนบ้านดงซ่อม  จ านวน  16  คน ได้เข้าร่วม

กิจกรรมทุกคน 

  2.  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  271  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม

อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

 ข.  ด้ำนคุณภำพ 

  1.  นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 ของโรงเรียนมรีะเบียบวินัย คุณธรรม 

จรยิธรรมเป็น แบบอย่างที่ดี 

  2.  นักเรียนรอ้ยละ  90  มีระเบียบวินัยและประพฤติตนอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมคีวามสุขได้ 

  3.  นักเรียนรอ้ยละ100  ระลึกพระคุณ และกตัญญูกตเวที ต่อผู้มพีระคุณ 

  4.  นักเรียนรอ้ยละ  90  แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรม

ไทย 

  5.  โรงเรียน วัด ชุมชน ได้ร่วมมอืกันท ากิจกรรมทุกๆ ฝ่าย 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 

              4.1   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

              4.2   จัดประชุมชีแ้จงโครงการเพื่อแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

              4.3   จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

              4.4   ด าเนนิงานตามโครงการ                

                4.4.1   วันไหว้ครู 

                4.4.2   วันสุนทรภู่ 

                4.4.3   วันสถาปนาลูกเสือ 

                4.4.4   วันเข้าพรรษา 

                4.4.5   วันภาษาไทย 

                4.4.6   วันแมแ่หง่ชาติ 

                4.4.7   วันวิทยาศาสตร์ 

 4.4.8   วันปิยมหาราช 

                4.4.9   วันวชริาวุธ 

                4.4.10   วันพ่อแห่งชาติ 

                4.4.11   วันคริสตม์าส 

                4.4.12   วันเด็กแหง่ชาติ 

              4.5   สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
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1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ2559 หมำย

เหตุ 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. วันไหว้คร ู              

2. วันสุนทรภู่              

3. วันสถาปนาลูกเสือ              

4. วันเข้าพรรษา              

5. วันภาษาไทย              

6. วันแมแ่ห่งชาติ              

7. วันวิทยาศาสตร์              

8. วันปิยะมหาราช              

9. วันวชริาวุธ              

10. วันพ่อแห่งชาติ              

11. วันคริสต์มาส              

12. วันเด็กแหง่ชาติ              

 

6.  งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

  6.1   แหล่งที่มาของงบประมาณ 

  6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  จ านวน  13,500  บาท 

  6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน       -       บาท 

  6.1.3  งบจากเงนิรายได้สถานศึกษา  จ านวน       -       บาท 

  6.2   บุคลากร 

  6.2.1  จ านวนครู บุคลากรโรงเรยีนบ้านดงซ่อม  จ านวน    16  คน 

  6.2.2  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม         จ านวน  271  คน 

 

   

 

 

 

 

6.3   วัสดุอุปกรณ์ 
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กิจกรรม ทรัพยำกร งบประมำณ หมำยเหตุ 

1. วันไหว้ครู วัสดุ อุปกรณ์ 1,000  ครูพิชิต  เอมศริิ 

2. วันสุนทรภู่ วัสดุ อุปกรณ์ 1,000  ครโูพธ์ิทอง ปริมิตร 

3. วันสถาปนาลูกเสือ วัสดุ อุปกรณ์ 1,000  ครนูรินทร์ ขุนมนิ 

4. วันเข้าพรรษา วัสดุ อุปกรณ์ 1,000  ครูณชิกานต์  เวชกรณ ์

5. วันภาษาไทย วัสดุ อุปกรณ์ 2,000  ครโูพธ์ิทอง ปริมิตร 

6. วันแมแ่ห่งชาติ  วัสดุ อุปกรณ์ 3,000  ครอูัญชลี คงเมอืง 

7. วันวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ 1,000  ครนูงค์นุช แก่งศิริ 

8. วันปิยะมหาราช วัสดุ อุปกรณ์ 500  ครนูรินทร์ ขุนมนิ 

9. วันวชริาวุธ วัสดุ อุปกรณ์ 500  ครูเฉลิมเกียรต ิ สุ่มเงิน 

10. วันพ่อแห่งชาติ วัสดุ อุปกรณ์ 1,000  ครูเฉลิมเกียรต ิ สุ่มเงิน 

11. วันคริสต์มาส วัสดุ อุปกรณ์ 500  ครูอัญชลี  คงเมอืง 

12. วันเด็กแหง่ชาติ วัสดุ อุปกรณ์ 1,000  ครูพิชิต  เอมศริิ 

รวม       13,500  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  7.1  นายพิชิต เอมศริิ   ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ      วิธีกำรประเมิน 

1. คณะครู บุคลากรโรงเรยีนบ้านดงซ่อม มสี่วน

ร่วมในกิจกรรม 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมมสี่วนรว่มใน

กิจกรรม 

3. ผูป้กครอง ชุมชน ใหค้วามร่วมมอืในกิจกรรม 

1. การสังเกต 

2. การประเมนิ/การสอบถามความคิดเห็น 

3. การสรุปโครงการ 

 

 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  9.1  นักเรียนมรีะเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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  9.2  นักเรียนรูจ้ักกตัญญูต่อบิดามารดา และผูม้ีพระคุณ 

  9.3  นักเรียนรูจ้ักการให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 

  9.4  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านการศกึษาการพัฒนาบุคคลใหเ้ป็นที่ยอมรับของ

สังคม 

  9.5  นักเรียนเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  9.6  โรงเรียน วัด และชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

 

 

ลงช่ือ                              ผูเ้สนอโครงการ           

                               (นายพิชิต    เอมศริิ)                                       

                              ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                             

 

ลงช่ือ                             ผูอ้นุมัตโิครงการ 

          (นายสมนึก  อา้ยงา้ว) 

                                                                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร/กิจกรรม        DONGSOM Model 

กลุ่มงำน         วิชำกำร 

สนองกลยุทธ์สพฐ.        ข้อที่ 5 จุดเน้นที่ 5.1 – 5.5 

สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1  ข้อที่ 4 จุดเน้นที่  5 

สนองมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรยีน    ข้อที่  2,3,4,6 

ลักษณะโครงกำร            ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินงำน            ปกีำรศึกษำ 2559 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 แนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศกึษา ขั้นพื้นฐานต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ มาตรา 23 การ

จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น

ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่

ละระดับ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ

การศกึษา   

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและให้นักเรียนมีรายได้

ระหว่างเรียน  เพื่อใหไ้ด้รับการศกึษาจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  ได้พัฒนาความรู้และฝกึทักษะ

ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพที่ตรงตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียน และที่ส าคัญเป็น

การปลูกฝังค่านิยมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรที่เป็นรากเหง้าของบรรพชนไทยให้เกิดแก่

นักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านดงซ่อมมีความพร้อมในด้านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียน

การสอน จึงควรส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกประกอบอาชีพซึ่งถือเป็นเป็นการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และผลผลิตให้บริการบนฐานเศรษฐกิจ  สร้างสรรค์  เพิ่มมูลค่าของ

สินค้า  และการบริการในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อส่งเสริมอาชีพส าหรับเด็ กด้อยโอกาสใน

โรงเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจเพื่อสร้างรายได้ ตามรูปแบบ DONGSOM 

Model เป็นการพัฒนาความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพที่ตรงตามความถนัด

และศักยภาพของนักเรียนของโรงเรียนบ้านดงซ่อม มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบรวม 12 

กิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนให้รักการท างาน มีความ
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รับผิดชอบ และมีความตั้งใจปฏิบัติงานที่ตนเองถนัด เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการให้บริการใน

ท้องถิ่นของตนเอง ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบ

อาชีพตามความสนใจ รู้จักคิดแก้ปัญหา รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม ความขยัน อดทน 

และเห็นช่องทางการในการประกอบอาชีพ 

 

2. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์เพื่อใหเ้กิดทักษะ

ประสบการณ ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

 2.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์ 

 3.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ และบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจติใจ 

 4.  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

3. เป้ำหมำย 

 ก. ด้ำนปริมำณ 

 3.1   บุคลากรจ านวน 16  คน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ 

 3.2   นักเรียนจ านวน 271 คน 

 ข. ด้ำนคุณภำพ 

 3.3   ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 

100 

 3.4   นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก ร้อย

ละ 100 

 

4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 4.1   ประชุมวางแผน 

 4.2   เสนอโครงการ 

 4.3   ขออนุมัติ 

 4.4   ด าเนนิงานตามโครงการ 

 4.5   สรุปผลรายงานการด าเนินจัดผลประเมินผล 
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5. ปฏิทินปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงานปีการศกึษา 2559 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

1.ประชุมวางแผน             

2.ขออนุมัติ             

3.ประชุมคณะท างาน             

4. ด าเนนิงานตาม

กิจกรรม 

            

5.สรุปประเมินผล             

 

6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

 6.1   แหลง่ที่มาของงบประมาณ 

  6.1.1  งบประมาณรายหัว ( สพฐ. )                   จ านวน         6,000บาท 

  6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน            -    บาท 

  6.1.3  งบจากรายได้สถานศกึษา     จ านวน            -    บาท 

 6.2  บุคลากร 

  6.2.1  นักเรียนจ านวน  271 คน 

  6.2.2  บุคลากรในโรงเรียน 16 คน 

6.3   วัสดุอุปกรณ์  

กิจกรรมกลุ่มสนใจ ทรัพยากรท่ีต้องการ งบประมาณ(บาท) หมายเหต ุ

1.การเลีย้งโคขุน  500  

2.การเลีย้งไก่ไข ่  500  

3. การเลีย้งไก่งวง  500  

4.การเลีย้งแกะเนื้อ  500  

5.การเลีย้งม้า  500  

6.การเลีย้งเป็ดเทศ  500  

7.การปลูกผัก  500  

8.การปลูกมะนาววงบ่อ  500  

9.การจักสานสุม่ไก ่  500  

10. การท าขนม  500  

11.ดนตรีออร์เคสตร้า  500  

12.ART OF LIFE  500  

 รวม 6,000  
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7. ผู้รับผิดชอบ 

   นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์  ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

8. กำรประเมินผล 

 8.1  สังเกต 

 8.2  สอบถามความคิดเห็น 

 8.3  สอบถามความพึงพอใจ 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 9.1 เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอต่อความตอ้งการ

ของนักเรียน 

 9.2  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 9.3  นักเรียนมรีายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว 

 

 

 

                            ลงช่ือ                                       ผูเ้สนอโครงการ   

                            ( นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ )     

                             ครูโรงเรยีนบ้านดงซ่อม  

          

               ลงชื่อ                                            ผู้อนุมัติโครงการ 

                          ( นายสมนึก  อ้ายง้าว ) 

                       ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร/กิจกรรม           พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำนักเรยีนที่มีปัญหำทำงกำร 

เรยีนรู้ 

กลุ่มงำน   วิชำกำร 

สนองกลยุทธ์สพฐ.   ข้อที่  2. 

สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1  ข้อที่  2. 

สนองมำตรฐำนด้ำนผู้เรยีน     ข้อที่  3      

ลักษณะโครงกำร            ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปกีำรศึกษำ  2559 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้ระบุถึงการจัดการศกึษาพิเศษ 

ดังนี้ มาตรา 43  ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสทิธิเสมอกัน  ในการรับการศกึษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า

สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  มาตรา  55  ระบุว่า “บุคคลซึ่งพิการหรอืทุพพลภาพ มี

สิทธิในการรับสิ่งอ านวยความสะดวก  อันเป็นสาธารณะ  และความช่วยเหลอือื่นจากรัฐ”  

มาตรา  80  ระบุว่า “รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ตลอดจนส่งเสริมความเสมอ

ภาพของหญิงชาย  สงเคราะหค์นชรา  ผูย้ากไร้  ผูพ้ิการหรอืทุพพลภาพ  และด้อยโอกาสใหม้ี

คุณภาพชีวติที่ดี และพึ่งตนเองได้” 

 พระราชบัญญัติการศกึษา 2542  มาตรา 9 (3)  มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาและ

จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาทุกระดับ  และประเภทการศกึษา  มาตรา 10  การจัดการ

ศกึษาต้องจัดใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศกึษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ

สองปีที่รัฐตอ้งจัดใหอ้ย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   

 การจัดการศกึษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

อารมณ์  การสื่อสาร  และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ  หรอืทุพพลภาพ  หรอืบุคคลซึ่งไม่

สามารถพึ่งตนเองได้  หรอืไม่มผีูดู้แลหรอืด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ

โอกาสได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศกึษาส าหรับเด็กพิการในวรรคสอง  ให้จัด

ตั้งแตแ่รกเกิดหรอืพบความพิการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและบุคคลดังกล่าว มสีิทธิได้รับสิ่ง

อ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศกึษาตามหลักเกณฑแ์ละ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 โรงเรียนบ้านดงซ่อม ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษา

ก าแพงเพชร  เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนแกนน าในการจัดการศกึษาเรียนรวม  ในปีการศกึษา  2550  
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จ าเป็นที่จะต้องจัดหาสื่อ  บริการส าหรับใช้ในการสอนใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของเด็กที่มี

ปัญหาทางด้านการเรียนรู้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มปีัญหาทางการเรียนรู้ 

2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้  และนักเรียนทั่วไป 

3. เพื่อประกันสิทธิและโอกาสใหเ้ด็กที่มคีวามบกพร่องทุกคนเข้ารับ  การศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

3.  เป้ำหมำย 

        เชงิปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมที่มีปัญหาทางดา้นการเรียนรู ้ตัง้แตร่ะดับช้ันอนุบาลศึกษา

ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  

         เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมที่มีปัญหาทางดา้นการเรียนรูไ้ด้รับการเตรียมความพร้อม

และรับบริการด้านการจัดการศกึษาพิเศษ  มพีัฒนาการเรียนรู้จากสื่อ  

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 บุคลากรในสถานศกึษา  มีความเข้าใจนักเรียนที่มี

ปัญหาทางด้านการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ

พัฒนาระบบการจัดการศกึษา

พิเศษ 

2 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมที่มีปัญหาทางดา้นการ

เรียนรู้ได้รับการเตรียมความพร้อมและรับบริการด้าน

การจัดการศกึษาพิเศษ  มพีัฒนาการเรียนรูจ้ากสื่อไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละนักเรียนที่มีปัญหา

ทางการเรยีนรู้ทุกคนได้รับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

4.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

             4.1  เสนอโครงการ 

 4.2  ประชุมชีแ้จงให้คณะครูได้รู้ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

 4.3  แตง่ตั้งคณะท างาน 

 4.4  ด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม 

         กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้าใจ 

         กิจกรรมที่ 2  คัดกรอง 

          กิจกรรมที่ 3 จัดการเรียนการสอน 
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5.   ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

       ระยะเวลา 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงานปีการศกึษา 2559 

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

เสนอโครงการ/

กิจกรรม 

             

ประชุมแตง่ตั้ง              

ด าเนนิงานตาม

กิจกรรม 

 

             

ติดตามสรุป

ประเมินผล 

             

  

6.  งบประมาณและทรัพยากรที่ตอ้งการใช้ 

     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 

            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)   จ านวน   5,000 บาท 

            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน...............บาท 

            6.1.3  งบจากเงนิรายได้สถานศึกษา   จ านวน...............บาท 

              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน   5,000    บาท 

    6.2 ทรัพยากร 

 6.2.1  จัดหาสื่อและนวัตกรรม   จ านวน 4,000  บาท 

 6.2.2  จัดหาวัสดุ    จ านวน 1,000 บาท 

7. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

 นางเฟื่องฟ้า  สุขเจรญิ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม  
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8.  การประเมนิผล 

 

ตัวบ่งชีส้ภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่วัดและประเมินผล 

1. ร้อยละนักเรียนที่มีปัญหา

ทางการเรยีนรู้ทุกคน

ได้รับการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับ

การพัฒนาระบบการจัด

การศกึษาพิเศษ 

แบบประเมินดา้นต่างๆ 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินกิจกรรม 

แบบตรวจสอบผลงาน 

 

 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ผูเ้รียนได้รับการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

9.2 ผูเ้รียนได้รับการเตรียมความพรอ้มนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้  และ 

นักเรียนทั่วไป 

9.2 ประกันสิทธิและโอกาสใหเ้ด็กที่มคีวามบกพร่องทุกคนเข้ารับ  การศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

 

 

                                  ลงช่ือ                                     ผูเ้สนอโครงการ  

                                     ( นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ )         

                                   ต าแหนง่  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

                                   ลงช่ือ                                   ผูอ้นุมัตโิครงการ 

             ( นายสมนกึ   อา้ยงา้ว ) 

            ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร           โครงการประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการ 

ศึกษา  

กลุ่มงำน   บริหารงานทั่วไป 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  2 จุดเน้นที่   2  

  สพป.กพ.1 ข้อที ่ 2 จุดเน้นที่   2 

  สนองมำตรฐำนด้ำน  การจัดการศกึษามาตรฐานที่ 10 ข้อที ่6 

ลักษณะโครงกำร   ( )  ใหม่  (     )  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศกึษา  2559 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ 2542  ในแผนการศกึษาแหง่ชาติได้บัญญัติใหม้ี

การจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานให้มศีักยภาพ  มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานอย่างทั่วถึงและเสมอ

ภาคด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยจัดให้ชุมชนมสี่วนรว่มด้านการบริหารการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง 

 จากหลักการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ตามแผนการสอนแห่งชาติ และ

จุดมุ่งหมายของสถานศกึษา  จงึได้จัดโครงการนีข้ึน้มาเพื่อสง่เสริมให้นักเรียนมีความเสมอภาค

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. โรงเรียนจัดการศกึษา ระดับก่อนประถม ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 

 2. เด็กที่อายุถึงเกณฑเ์ข้าเรียนภาคบังคับ ระดับประถมศกึษา ได้เข้าเรียน 100 % 

 3. นักเรียนที่จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  ได้เข้าเรียนต่อช้ันประถมศึกษา 100 % 

 4. เพื่อติดตามนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศกึษาให้ได้ศกึษาต่ออย่างเสมอภาค 

 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ 

 6. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการศกึษา 

 7. เพื่อให้นักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญามีสุขภาพจิตที่ดีพร้อมที่จะเรียน 
 

3.  เป้ำหมำย 

 ด้ำนปริมำณ 

 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศกึษา   จ านวน   40    คน  ได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

 2. นักเรียนระดับประถมศกึษา    จ านวน   132  คน  ได้เข้าเรียนทุกคน   

 3. นักเรียนที่จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน   20    คน  ได้เข้าเรียนตอ่ช้ัน ม. 1 ทุก

คน 
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 4. จ านวนนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  จ านวน   16    คน 

 5. จ านวนนักเรียนที่ศกึษาต่อ   จ านวน   16    คน 

 6. จ านวนนักเรียนที่ขาดแคลนได้รับความช่วยเหลือ จ านวน   262  คน 

 7. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับความช่วยเหลือ  จ านวน  23   คน 

 

 ด้ำนคุณภำพ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 90 % ใช้เวลาวา่งในการค้นคว้าหนังสือและสนใจเป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง 

 2. ผูเ้รียนร้อยละ 90 % สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก

สถานศกึษา 

 3.  ผูเ้รียนร้อยละ 90 % มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรูร้่วมกับผูอ้ื่น สามารถแลกเปลี่ยน

ความรูก้ับผูอ้ื่น เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

4.  วิธีด ำเนินกำร 

 1.  เสนอโครงการ 

 2.  ประชุมชีแ้จง 

 3.  แตง่ตั้งคณะกรรมการ 

 4.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

 5.  ด าเนนิงานตามโครงการ 

 6.  ประเมินผล 
 

5.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

 

ล ำดับที ่

I tem 

กำรด ำเนนิงำน 

Implementation 

ระยะเวลำ 

Time 

งบประมำณระบุ

ประเภทของเงิน 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

1 กจิกรรม  ส ามะโนประชากรวัยเรียน  1,000 นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)    

     1.1วางแผนงาน ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.3 แต่งต้ังคณะท างาน ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.4 ประชุมคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง   ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูทุกทา่น 
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 2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 ส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน พ.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูทุกทา่น 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)    

     3.1 ประเมินผลตามกิจกรรม ม.ิย. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

2 กจิกรรม  การรับนักเรียน  1,000 นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)    

     1.1วางแผนงาน ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.3 แต่งต้ังคณะท างาน ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.4 ประชุมคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง   ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูทุกทา่น 

 2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ก.พ. – ม.ีค. 

2559 

- นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูทุกทา่น 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)    

     3.1 ประเมินผลตามกิจกรรม พ.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

3 กจิกรรม  แนะแนวการศึกษาต่อ  1,000 นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)    

     1.1วางแผนงาน ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล 

     1.3 แต่งต้ังคณะท างาน ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.4 ประชุมคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง   ม.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 เขา้แนะแนวการศึกษาตอ่ใน 

          โรงเรียนท่ีวางแผนไว ้

ก.พ. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)    

     3.1 ประเมินผลตามกิจกรรม พ.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

4 กจิกรรม  ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  4,000 นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)    

     1.1วางแผนงาน พ.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ พ.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.3 แต่งต้ังคณะท างาน พ.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล 

     1.4 ประชุมคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง   พ.ค. 2559 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูทุกทา่น 
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6.  งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

 6.1  แหล่งท่ีมำของงบประมำณ 

  6.1.1  งบเงินอุดหนุนรำยหัว ( สพฐ. )  จ ำนวน  19,000 บำท 

  6.1.2  งบอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ ำนวน     - บำท 

  6.1.3  งบจำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ  จ ำนวน            - บำท 

   รวมงบประมำณท้ังหมด  จ ำนวน         19,000 บำท 

6.2  บุคลำกร 

 6.2.1  นายอาทิตย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล ต ำแหน่ง  พนักงานราชการ 
  

 

 

 2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคน 

    2.2 ให้ความช่วยเหลอืและสง่เสริม 

          นกัเรียนเป็นรายกรณี 

 

ม.ิย. 2559 

พ.ค. 2559 

ถึง  

 เม.ย. 2560 

- นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูทุกทา่น 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)    

     3.1 ประเมินผลตามกิจกรรม เม.ย. 2560 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

5 กจิกรรม  วันแห่งความส าเร็จ  12,000 นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

  1.ขั้นเตรียมการ (Planning)    

     1.1วางแผนงาน ม.ค. 2560 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.2 เขยีนโครงการและเสนอโครงการ ม.ค. 2560 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.3 แต่งต้ังคณะท างาน ม.ค. 2560 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 

     1.4 ประชุมคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง   ม.ค. 2560 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูทุกทา่น 

 2. ขั้นด าเนินการ (Action)    

     2.1 มอบวุฒบัิตรแก่นักเรียนท่ีจบ 

          การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

          และมัธยมศกึษาปีท่ี 3  

2.2 จัดงานเลีย้งสังสรรค์ให้กับนักเรียน 

      ท่ีจบการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 3 

ม.ีค. 2560 

 

- นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล

และคณะครูทุกทา่น 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Evaluation)    

     3.1 ประเมินผลตามกิจกรรม ม.ีค. 2560 - นายอาทติย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล 
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6.3  วัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรม ทรัพยำกรที่ต้องกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

ส ำมะโนประชำกร 
ค่ำใช้สอย  วัสดุและ

อุปกรณ์ 
1,000 

 

รับนักเรียน 
ค่ำใช้สอย  วัสดุและ

อุปกรณ์ 
1,000 

 

แนะแนว 
ค่ำใช้สอย  วัสดุและ

อุปกรณ์ 
1,000 

 

ระบบดูแล

ช่วยเหลือ 

ค่ำใช้สอย  วัสดุและ

อุปกรณ์ 
4,000 

 

วันแห่ง

ควำมส ำเร็จ 

ค่ำใช้สอย  วัสดุ  

อุปกรณ์อำหำร  และ

เคร่ืองดื่ม 

12,000 

 

รวม 19,000  
 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 7.1  นายอาทิตย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล  ต ำแหน่ง  พนักงานราชการ 
 

8.  กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

( ปรมิำณ คุณภำพ เวลำ คำสใช้จ่ำย ) 
วิธีกำรประเมิน 

-  นักเรียนที่เข้าเรียน 

 

-  โครงการ 
 

-  สถิตกิารเข้าเรียน 

-  สอบถาม 

-  ประเมินกิจกรรม 

 

9.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

-  นักเรียนเข้าเรียนตามส ามะโนประชากรเพิ่มขึน้รอ้ยละ  90 

 -  นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเสมอภาคทางการศกึษาร้อยละ 100 

 -  โรงเรียนมีมาตรฐานด้านการศกึษา 
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                                  ลงช่ือ                                          ผูเ้สนอโครงการ  

                                   (นายอาทิตย์  อภวิัฒน์ปุญญบาล)         

                                          ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 

 

   

                                   ลงช่ือ                                         ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                      ( นายสมนกึ   อา้ยง้าว ) 

             ต าแหนง่  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร                                 ด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมคีุณภาพ            

กลุ่มงำน           บริหารงบประมาณ                                                               

สนองกลยุทธ์ สพฐ.                      ข้อที่ 3  

สนองกลยุทธ์     สพป.กพ.1           ข้อที่ 3                                                                                                          

สนองมำตรฐำนด้ำนสมศ.              ข้อที่ 11 

ลักษณะโครงกำร         ต่อเนื่อง                                                                                 

ระยะเวลำด ำเนินงำน         ปกีารศกึษา 2559 

_________________________________________________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล                                                                                                                                                                    

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติวา่ “ บุคคล

ย่อมมสีิทธิเสมอกันในการรับการศกึษาไม่น้อยกว่าสบิสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” และพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 

วรรค 1 บัญญัติวา่ “ การจัดการศกึษาต้องจัดใหบุ้คคลมีสทิธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ

การศกึษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย ” ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการศกึษาขั้นพื้นฐานประกอบกับค าแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรไีด้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในปี

แรก โดยก าหนดไว้ในข้อ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ขอ้ 1.3.1 ว่า “ ให้ทุกคนมี

โอกาสได้รับการศกึษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน จัดใหม้ีชุด

นักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศกึษา 2552 และสนับสนุนค่าใช้จา่ยอื่นๆ เพื่อ

ชดเชยรายการต่าง ๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง ” อีกทั้งนโยบายของรัฐด้านการศกึษา 

ข้อ 3.1.4 ก าหนดว่า “ จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ต้ังแตอ่นุบาลไปจนถึง

มัธยมศกึษาตอนปลาย  พร้อมทั้งเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและ

ความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส  ทั้งผู้ยากไร้  ผูพ้ิการ

หรอืทุพพลภาพ  ผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ผูบ้กพร่องทางรา่งกายและสติปัญญา และชนต่าง

วัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ”                                            

โรงเรียนบ้านดงซ่อมจงึได้ด าเนินการตามเจตนารมณด์ังกล่าวข้างตน้  โดยจัดท า

โครงการด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุก

คนได้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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2. วัตถุประสงค ์                                                                                                                                                                                                                                                                          

 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมโีอกาสได้รับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 15 ปี  ที่มคีุณภาพและ

มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้  ได้แก่  ค่าจัดการเรียนการสอน  หนังสอื

เรียน  อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 

3. เป้ำหมำย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ก.   ด้านปริมาณ        

 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน 271 คน ได้มีโอกาสได้รับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 15 ปี  

ข.   ด้านคุณภาพ                                 

นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม ได้มโีอกาสได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี   ที่มคีุณภาพและ

มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ 

 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร          

     4.1  จัดประชุมชีแ้จงโครงการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน              

     4.2  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

     4.3  ด าเนนิงานตามโครงการ                                                                

     4.4  สรุปและรายงานตามผลโครงการ 

 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 

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.  จัดประชุมช้ีแจง

โครงการเพื่อ   

     จัดตั้งคณะกรรมการ   

     ด าเนนิงาน 

            

2.  จัดท าปฏทิินปฏบัิตงิาน             

3.  ด าเนนิงานตาม

โครงการ 

     3.1 ซื้อหนังสือ 

     3.2 ซื้ออุปกรณก์าร

เรียน 

     3.3 ซื้อเครื่องแบบ

            



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 | โรงเรียนบ้านดงซ่อม 90 

 

 

6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องกำรใช้ 

   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

          6.1.1 งบเงิน 15 เรียนฟรี ( สพฐ. )  จ านวน 551,891  บาท 

                    

ระดับช้ัน จ านวน

นักเรียน 

หนังสือเรยีน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ

นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียน 

ปฐมวัย 40 8,000 8,000 12,000 17,200 

ประถมศึกษา 132 89,406 51,480 47,520 63,360 

มัธยมศกึษา

ตอนตน้ 

99 81,675 41,580 44,550 87,120 

รวม 271 179,081 101,060 104,070 167,680 

    

          6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวน – บาท 

          6.1.3 งบจากรายได้สถานศึกษา   จ านวน – บาท  

 

รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน 551,891  บาท 

   6.2 บุคลากร 

          6.2.1 นักเรียนจ านวน 271 คน 

          6.2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 16 คน 

นักเรียน 

     3.4 พัฒนาผู้เรียน 

3.4.1 บริการ ICT 

3.4.2 ทัศนศกึษา 

 

3.4.3 กิจกรรมคุณธรรม / 

ลูกเสอื-ยุวกาชาด 

3.4.4 กิจกรรมเข้าค่าย

วชิาการ 

 

            

4.  สรุปและรายงานตาม

ผลโครงการ 
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   6.3 วัสดุอุปกรณ์ 

 - 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

    7.1 นางอารีวรรณ  เครือกิจ  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล 

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

15 ปี  ที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

1. การสังเกต 

2. การประเมนิ/การสอบถามความ

คิดเห็น 

3. การสรุปโครงการ 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ี ที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

 

ลงช่ือ                                    ผูเ้สนอโครงการ           

                                       ( นางอารีวรรณ  เครือกิจ )                                            

                                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม     

                              

 

 ลงชื่อ                                ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                                         ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 

                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร                                   พัฒนำบุคลำกร                                          

กลุ่มงำน                                   บริหำรงำนบุคลำกร                                                               

สนองกลยุทธ์ สพฐ.                                     ข้อที่   4    

สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1                              ข้อที่    4   

สนองมำตรฐำนด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ          ข้อที่    7                                                     

ลักษณะโครงกำร                                  ต่อเน่ือง                                                                           

ระยะเวลำด ำเนินงำน                                  ปกีำรศึกษำ 2559 

_________________________________________________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

     “คน”เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในองค์กรหรือหนว่ยงาน เพราะงานทุกอย่างจะ

ส าเร็จหรอืล้มเหลวนั้นย่อมขึน้อยู่กับ “คน” เป็นหลักอาจกล่าวได้ว่าหัวใจของงานต่างๆนั้น 

องค์ประกอบที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จก็คือ “คน” นั้นเอง โรงเรยีนบ้านดงซ่อม มีบุคลากร 

จ านวน 18  คน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวนโยบายที่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้รว่มแรง

ร่วมใจผนึกประสานเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์งานการศกึษาทั้งตัวเองและเพื่อสว่นรวม โดยส่งเสริม

และสนับสนุนใหบุ้คลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการ อบรมสัมมนาศกึษาดูงาน

และจัดการความรูเ้ผยแพร่ทางอนิเทอร์เน็ต  เพื่อจะได้น าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้รับมา

พัฒนาตนเองและการเรียนการสอน และเพื่อให้โรงเรียนมคีุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็น

ที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่น  ดังนั้นฝ่ายบุคลากรจงึจัดท าโครงการนีข้ึน้ เพื่อให้เกิดผลดี

ในทุกๆด้านแก่โรงเรียนตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                               

      2.1  เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

ศกึษาดูแลงานและจัดการความรู้ 

       2.2  เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

หนว่ยงานอื่นๆ 

3.  เป้ำหมำย 

เชงิปริมาณ 

-บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาได้ ไปศกึษาดูงาน อย่างน้อยปี

การศกึษาละ 1 ครั้ง 

เชงิคุณภาพ 

-บุคลากรของโรงเรียน ได้ ไปศกึษาดูงาน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 | โรงเรียนบ้านดงซ่อม 93 

 

4.  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน     

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูร้ับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

ประชุม วางแผน เสนอโครงการ 

แตง่ตัง้คณะท างานรับผดิชอบงาน 

ก าหนดเวลา ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 

- ศกึษาดูงาน 

-อบรม/ประชุม 

 การจัดการความรู้ 

- นิเทศ ก ากับ ตดิตามผล 

สรุป และรายงาน 

พฤษภาคม 2559 

พฤษภาคม 2559 

พฤษภาคม 2559 

 

มิถุนายน 2559 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

มี.ค.-เม.ย. 2560 

ผูอ้ านวยการ/คณะครู   

คณะครูทุกคน 

  

 

 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนนิงานปีการศกึษา 2559 

 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย 

1.เสนอโครงการ

เพื่อขออนุมัติ 

            

2.ประชุม

คณะท างานท่ี

เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนนิงานตาม

แผนที่ตัง้ไว ้

- ศกึษาดูงาน 

-อบรม/ประชุม 

 

            

4.สรุปและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิการ 
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6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

     6.1 แหลง่ที่มาของงบประมาณ 

         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )  จ านวน  24,000  บาท  

  

         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวน   –   บาท 

         6.1.3 งบจากรายได้สถานศกึษา   จ านวน  –  บาท 

  รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน 24,000    บาท 

    6.2 บุคลากร 

          6.2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 16 คน 

 

    6.3 วัสดุอุปกรณ์    

กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1. ศึกษาดูงาน ค่าพาหนะ 20,000  คณะครู 

2.ประชุม อบรม ค่าใช้สอย 4,000 คณะครู 

รวม 24,000  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

    7.1 นายอาทิตย์ อภิวัฒนปุญญบาล  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล 

บุคลากรในโรงเรียนมีการสรุปรายงานการไป

ประชุมอบรมสัมมนาศกึษาดูงานและจัดการ

ความรูข้องบุคลากร 

1.   สังเกต 

2.   สอบถามความคิดเห็น 

3.   ประเมินกิจกรรม 

4.   ตรวจสอบผลงาน 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

     9.1  บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาได้ไปศกึษาดูงาน อย่างนอ้ยปี

การศกึษาละ 1 ครั้ง 

     9.2 โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่น 
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                                  ลงช่ือ                                                ผูเ้สนอโครงการ                    

                                              (นายอาทิตย์ อภวิัฒนปุญญบาล)  

                                    ต าแหนง่  พนักงานราชการ                         

   

                                ลงช่ือ                                                  ผูอ้นุมัตโิครงการ 

           ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 

        ต าแหนง่  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร     พัฒนำหลักสูตร 

กลุ่มงำน     วิชำกำร 

สนองกลยุทธ์     ข้อ 3 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.              ข้อที่  3 

สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1               ข้อที่  3 

สนองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ           ข้อที่   10 

ลักษณะโครงกำร     ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    ปีงบประมำณ  2559 

………………………………………………………………………………………………………. 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนบ้านดงซ่อมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตัง้อยู่หมู่ที่ 9 ต าบลโกสัม

พี    อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร  เขต 1  เปิดท าการเรียนการสอน  ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-2)  ระดับช่วงช้ันที่ 1 

(ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1–3) ระดับช่วงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4–6)  และระดับช่วงช้ันที่ 3 

(ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1–3)  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้เป็นโรงเรยีนที่ตอ้งใช้หลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา  2552  จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องจัดท าหลักสูตร

สถานศกึษาตนเอง  โดยจัดท าสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  และ

หลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่ใชข้องโรงเรียน   

 หลักสูตรของโรงเรียนเป็นแผนหรอืแนวทางหรอืข้อก าหนดของการจัดการศกึษาของ

โรงเรียนที่จะพัฒนาให้ผูเ้รียนมคีวามรู้  ความสามารถ  โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนา 

ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง  รวมล าดับถึงขั้นของมวลประสบการณ ์  ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้

สะสม  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนน าไปสู่การปฏิบัติได้  ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จัก

ตนเองมีชีวติอยู่ในโรงเรยีน  ชุมชน  สังคม  และโลกอย่างมคีวามสุข  ดังนัน้หลักสูตรโรงเรยีนที่

จะต้องจัดท าให้เริ่มมใีช้ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559  นี ้  จักต้องเป็นหลักสูตรที่

ประกอบด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์อื่นๆ  ที่โรงเรียนจะต้องวางแผนเพื่อพัฒนาผูเ้รียน  

โดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรูร้ายวิชาที่เป็นพืน้ฐาน  และรายวิชาที่ตอ้งการเรียนเพิ่มเติม  

เป็นรายปี  หรอืรายภาค  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในแต่ละปีหรือภาค  และก าหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  จากจุดหมายของหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีศักยภาพ 

2.  เพื่อจัดท าหลักสูตร 
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3.  เป้ำหมำย 

      เชงิปริมาณ 

 หลักสูตรสถานศกึษา 

         เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2 ครูสามารถใช้หลักสูตรสถานศกึษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

ร้อยละของครูที่ได้รับการ

พัฒนาด้านหลักสูตรสามารถ

ใช้หลักสูตรสถานศกึษาได้ 

3 ผูเ้รียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละผูเ้รียนมีสมรรถนะตาม

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด 

การแก้ปัญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมีทักษะชีวติ 

ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้ อ ย ล ะ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

การคิด การแก้ปัญหา การใช้

เทคโนโลยี และมีทักษะชีวติ 

ตามหลักสูตรการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

5 ผู้เรียนสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรัก

การออกก าลังกายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 

ร้อยละผูเ้รียนมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนสิัย 

และรักการออกก าลังกาย 

6 ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ร้อยละผู้เรียนมีความรักชาติ 

มี จิ ต ส า นึ ก ใน ค ว า ม เป็ น

พลเมืองไทยและพลโลก  ยึด

มั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พ ระมห ากษั ต ริ ย์ ท รง เป็ น

ป ร ะ มุ ข ต า ม ห ลั ก สู ต ร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 | โรงเรียนบ้านดงซ่อม 98 

 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7 ผู้เรียนจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่

มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ร้อยละจติส านึกในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่

มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่

ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่างมีความสุขตาม

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

4. วิธีด ำเนินงำน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูร้ับผิดชอบ 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 4 

5 

ประชุม วางแผน เสนอโครงการ  

แตง่ตัง้คณะท างานรับผดิชอบงาน ก าหนด

วัน เวลา ปฏิบัติงาน 

 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 

-    ศกึษาเอกสารหลักสูตร 

 -   ด าเนินการใช้หลักสูตร 

 -   ปรับปรุงหลักสูตร  

นิเทศ ก ากับ  ติดตามผล 

สรุป และรายงานผลใชห้ลักสูต 

 พ.ค. 59    

 พ.ค. 59  

  

 

 ตลอดปีการศกึษา 

   

 

  

 ตลอดปีการศกึษา 

มี.ค. – เม.ย. 60 

  

ผูอ้ านวยการ/ 

นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ 

/คณะครูทุกคน 
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5.   ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีการศกึษา 2559 

 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย 

1.เสนอ

โครงการเพื่อ

ขออนุมัติ 

            

2.ประชุม

คณะท างานที่

เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนนิงาน

ตามแผนที่ตัง้ไว้ 

            

4.สรุปและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิการ 

            

 

6.  งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องกำรใช้ 

     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 

            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)  1,000    บาท 

            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน...............บาท 

            6.1.3  งบจากเงนิรายได้สถานศึกษา   จ านวน...............บาท 

              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน    1,000      บาท 

 

กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1.จัดท าเอกสารหลักสูตร ค่าถ่ายเอกสาร 100   

 ค่ากระดาษ 600  

 ค่าหมกึพิมพ์ 300  

รวม 1,000  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 นางเฟื่องฟ้า  สุขเจรญิ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม          
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8.  กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวบ่งชีส้ภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่วัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการ

พัฒนาด้านหลักสูตรสามารถ

ใช้หลักสูตรสถานศกึษาได้ 

ร้อยละของผูเ้รียนมี

คุณลักษณะ 

สัมภาษณ์ 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

จากการสรุปรายงานการใช้

หลักสูตร 

 

  

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1   ผูเ้รียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 

9.2  หลักสูตรสถานศกึษา  ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

                              ลงชื่อ                                        ผูเ้สนอโครงการ                    

                                              (นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ )  

                                      ต าแหนง่  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                         

  

                               ลงชื่อ                                       ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                                        ( นายสมนึก     อา้ยงา้ว ) 

   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                          

กลุ่มงำน     บริหำรทั่วไป                                                                

สนองกลยุทธ์ สพฐ.                       ข้อที่   4    

สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1    ข้อที ่   3                                                                                  

สนองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ           ข้อที่   11    

ลักษณะโครงกำร    ต่อเน่ือง                                                                           

ระยะเวลำด ำเนินงำน    ปีกำรศึกษำ 2559 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามมาตรา  58 หมวด 8  พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542   ให้มี 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา  

และ มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 

ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา  เนื่องจากโรงเรยีนบ้านดงซ่อมในปัจจุบัน

ยังมีอาคารสถานที่ที่ยังไม่เอื้อตอ่การเรียนการสอน จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา

บริเวณอาคารสถานที่ใหม้ีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และเพื่อประโยชน์ใช้สอยด้าน

การศกึษา  ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านดงซ่อมจึงจัดท าโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนี้ขึ้น เพื่อให้

เกิดผลดีในทุกๆด้านการพัฒนาการศกึษาของโรงเรียนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนการสอน 

2.2 เพื่อใหค้รูและบุคลากรได้ใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรูใ้นการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

2.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้โรงเรียนมีมาตรฐานทางการศกึษา 

 

3. เป้ำหมำย 

ก. ด้านปริมาณ 

  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

ข. ด้านคุณภาพ  
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สถานศกึษามีข้อมูลพืน้ฐานที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่และการใชพ้ื้นที่ในการจัด 

การศกึษา มีการส ารวจข้อมูลการให้และบริการของหน่วยงานต่างๆ ของสถานศกึษา  เช่น 

หอ้งสมุด  การสืบค้นผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต การบริการด้านเอกสาร การวัดผลประเมินผล 

เป็นต้น มแีผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ มีการประเมินความ

พึงพอใจของผูร้ับบริการ และร่องรอยการปรับปรุง/การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

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 าเนินงานปีการศกึษา 2559 
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. แตง่ตั้งคณะท างาน             

3.ด าเนนิโครงการตาม

วันเวลาที่ก าหนดไว้ 

            

4.สรุปประเมินผล             

 

6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )   จ านวน    12,000    บาท

   

         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  จ านวน      –           บาท 

         6.1.3 งบจากรายได้สถานศกึษา             จ านวน       –           บาท 

  รวมงบประมาณทั้งหมด            จ านวน   12,000        บาท 
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  6.2 บุคลากร 

             คณะครูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน  16  คน 

  6.3 วัสดุอุปกรณ์      

             -วัสดุซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ 

             -วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

7 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

   นายพิชิต  เอมศริิ      ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม          

8 กำรประเมินโครงกำร 

 8.1  ใช้แบบประเมินผล 

 8.2   จากการสรุปรายงาน 

 

9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

       9.1  โรงเรียนมแีหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนการสอน 

      9.2  ครูและบุคลากรได้ใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรูใ้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

         9.3  โรงเรียนได้พัฒนา/ส่งเสริมให้มมีาตรฐานทางการศกึษา 

 

                               ลงชื่อ                                     ผูเ้สนอโครงการ                    

                                              (นายพิชิต  เอมศิริ )  

                                ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม         

                    

                                ลงช่ือ                                    ผูอ้นุมัติโครงการ 

         ( นายสมนึก     อา้ยงา้ว ) 

             ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร    นิเทศภำยใน 

กลุ่มงำน    วิชำกำร 

สนองกลยุทธ์    ข้อ 1 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.            ข้อที่   4    

สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1           ข้อที่    4    

สนองมำตรฐำน  ด้ำน ผู้เรยีน           ข้อที่   12. 

ลักษณะโครงกำร   ต่อเน่ือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    ปกีำรศึกษำ  2559 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 การนเิทศภายในโรงเรียนมีความส าคัญต่อการจัดการศกึษามากเนื่องจากมีความเชื่อ

พืน้ฐานวา่ผูน้ิเทศและผูร้ับการนเิทศต่างก็อยู่ในโรงเรียนสามารถวิเคราะหผ์ลการจัดการเรียน

การสอน เพื่อหาจุดที่ยังเป็นปัญหาหรอืจุดที่จะต้องพัฒนาตลอดจนวเิคราะหถ์ึงสาเหตุของ

ปัญหาได้ตรงกับสภาพความเป็นจรงิมากกว่าบุคคลภายนอก  นอกจากนั้นลักษณะนิเทศภายใน

ซึ่งเน้นความร่วมมอืของผู้นเิทศและผู้รับการนเิทศตลอดเวลา  จะช่วยใหเ้กิดการยอมรับสภาพ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขซึ่งต่างก็มีสว่นร่วมในการคิดค้นขึน้ สง่ผลใหม้ีความเต็มใจในการปฏิบัติ

ตามแนวทางการพัฒนางานซึ่งได้รว่มกันก าหนดขึ้น ท าใหก้ารนเิทศภายในได้ผลดี การนเิทศ

ภายในโรงเรียนเป็นการนเิทศการปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานในโรงเรยีน ซึ่งโดยปกติโรงเรียน

ประกอบด้วยงาน 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร

ทั่วไป  

 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มักจะเกิดขึ้นโดยมี

ความสัมพันธ์กับการเริ่มด าเนินการนเิทศภายใน กล่าวคือ ถ้าโรงเรยีนด าเนินการโดยมุ่งเพื่อ

สนองนโยบายหรือปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารระดับสูงเพียงอย่างเดียวมักจะท าใหก้ารนเิทศไม่

ได้ผล เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ดังนัน้

จงึขาดความสนใจและเอาใจใส่ในการพัฒนางานอย่างจรงิจัง นอกจากนั้นยังจะก่อให้เกิดเจตคติ

ที่ไม่ดตี่องาน ตอ่ผูบ้ังคับบัญชา และเพื่อนรว่มงาน เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็น

ความลม้เหลวของการนเิทศภายใน   

 การจัดให้มีการนเิทศภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งหวังแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการ

บุคลากรภายในโรงเรียน ดว้ยการด าเนินการให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ

ในการรว่มมอืกันพัฒนางานเสียก่อน  แล้วจึงด าเนินการนิเทศภายใน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร

มีสว่นร่วมตลอดเวลา จะท าให้บุคลากรมคีวามสนใจ เอาใจใส่ในการพัฒนางานอย่างจริงจัง  
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นอกจากนั้นบุคลากรยังมเีจตคติที่ดีตอ่งาน  ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อเพื่อนร่วมงาน มคีวามพึง

พอใจในการท างาน  สง่ผลใหง้านการเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งถือเป็น

ความส าเร็จของการนเิทศภายใน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อนิเทศติดตามผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน  

2.2   เพื่อนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 

2.3   เพื่อร่วมกันแก้ปัญหางานวิชาการ  

2.4   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทุกวิชาให้ดีขึ้น 

 

3.  เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

 1.  คณะครูในโรงเรยีนบ้านดงซ่อมจ านวน 15 คน 

 เชิงคุณภำพ 

 -  งานด้านการเรียนการสอนของคณะครูได้รับการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 -  โครงการ/กิจกรรมได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 ครูสามารถจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละโครงการ/กิจกรรมได้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละของครูที่จัดการเรียน

การสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
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4. วิธีด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูร้ับผิดชอบ 

1 

2 

 

3 

 

 

 4 

5 

ประชุม วางแผน เสนอโครงการ  

แตง่ตัง้คณะท างานรับผดิชอบงาน ก าหนด

วัน เวลา ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 -   นิเทศชั้นเรียน 

 -   นิเทศโครงการ 

นิเทศ ก ากับ  ติดตามผล 

สรุป และรายงานผล 

 พ.ค. 59     

 พ.ค. 59  

  

 

 ตลอดปีการศกึษา  

   

ตลอดปีการศกึษา 

 มี.ค. – เม.ย.  60 

ผูอ้ านวยการ/คณะครู  

นางเฟื่องฟ้า  สุขเจรญิ 

/คณะครูทุกคน 

 

 

5.   ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีการศกึษา 2559 

 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย 

1.เสนอ

โครงการเพื่อ

ขออนุมัติ 

            

2.ประชุม

คณะท างานที่

เกี่ยวข้อง 

            

3.ด าเนนิงาน

ตามแผนที่ตัง้ไว้ 

            

4.สรุปและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิการ 

            

 

6.  งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องกำรใช้ 

     6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 

            6.1.1  งบเงินอุดหนุนรายหัว (สพฐ.)   จ านวน   500 บาท 

            6.1.2  งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน    -           บาท 
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            6.1.3  งบจากเงนิรายได้สถานศึกษา   จ านวน    -           บาท 

              รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน   500        บาท 

6.3 วัสดุอุปกรณ์        

 กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1.จัดท าคู่มอืนิเทศ ค่าถ่ายเอกสาร 500   

2.สรุป รายงาน    

รวม 500  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 นางเฟื่องฟ้า  สุขเจรญิ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม     

 

8  กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีวัดและประเมินผล 

ปริมาณ 

กิจกรรม 1   นเิทศช้ันเรียนและห้อง

พเิศษ  จ านวน 15 ห้อง  

 กิจกรรม 2   นเิทศโครงการ จ านวน 

20 โครงการ  

 1)  ประเมินความส าเร็จตามขั้นตอน

การด าเนนิงานและกิจกรรม 

 2)  รายงานการนิเทศ 

 3)  สรุปรายงาน  ปีงบประมาณ 

2558 

คุณภาพ 

- บุคลากรของโรงเรียน จ านวน 17 

คน  ได้รับการนเิทศช้ันเรียน และห้อง

พเิศษ 

-  บุคลากรของโรงเรียนจ านวน 17 

คนได้รับการนเิทศโครงการท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

สัมภาษณ์ 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ จาก

การสรุปรายงาน  

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 9.1  บุคลากรของโรงเรียนทุกคน  ได้รับการนเิทศช้ันเรียน และหอ้งพิเศษ 
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       9.2  โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

                          ลงชื่อ                                     ผูเ้สนอโครงการ   

                        ( นางเฟื่องฟ้า  สุขเจรญิ )                              

                       ครู  โรงเรียนบ้านดงซ่อม     

 

   ลงชื่อ                                        ผูอ้นุมัติโครงการ 

               ( นายสมนึก   อ้ายง้าว )  

    ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร     พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                                          

กลุ่มงำน     บริหำรงบประมำณ                                                                 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.              ข้อที่   5    

สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.1   ข้อที่    5      

สนองมำตรฐำนด้ำนกำรจักกำรศึกษำ           ข้อที่    12                                               

ลักษณะโครงกำร    ต่อเน่ือง                                                                           

ระยะเวลำด ำเนินงำน    ปีกำรศึกษำ 2559 

_________________________________________________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

             ด้วยโรงเรยีนบ้านดงซ่อมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ในการ

ด าเนนิงานนั้นโรงเรียนยึดแนวตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ซึ่งมอียู่ 6 ข้อเป็นหลักในการด าเนนิงานตั้ง

กลยุทธ์ของโรงเรียน โดยให้บุคลากรและชุมชนมสี่วนร่วมในการด าเนินการมีระบบการประกัน 

คุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศกึษา การจัดการความรู้ การจัดเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศ และน าสารสนเทศมา

ด าเนนิการท าแผนปฏิบัติการเพื่อสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียน  

2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                               

     1.  เพื่อด าเนนิการจัดระบบสารสนเทศ 

    2.  เพื่อด าเนินการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

    3.   เพื่อด าเนนิการประกันคณุภาพภายใน 

3. เป้ำหมำย 

     ก    ดา้นปริมาณ 

           1.   จัดระบบควบคุมภายใน 

           2.  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี  

          3.  มีระบบประเมินคุณภาพภายใน 

    ข.   ดา้นคุณภาพ  

           1.  โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน 

           2.   โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบมีสว่นร่วมโดยใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ 

         3. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน 

4. วิธีด ำเนินกำร 

      1.   แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

      2.   จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารสถานศกึษา 
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      3.   ประสานงานวางแผนปฏิบัติกิจกรรมต้นทุนผลผลติ ควบคุมภายใน จัดท าแผนปฏิบัติ

การ ค ารับรอง  การประกันคุณภาพภายใน 

      4.   ด าเนินงานตามกิจกรรม ตน้ทุนผลผลิต ควบคุมภายใน จัดท าแผนปฏิบัติการ ค า

รับรอง 

      5.   สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผล  การประกันคุณภาพภายใน 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2559 

กิจกรรม 
 

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.  เสนอโครงการเพื่อ

ขออนุมัติ 

            

2.  ประชุม

คณะท างานที่

เกี่ยวข้อง 

            

3.  ด าเนนิงานตาม 

แผนที่ตั้งไว้  

1.  ควบคุมภายใน  

2.  แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

            

4.  สรุปและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิงาน 

            

 

6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

     6.1 แหลง่ที่มาของงบประมาณ 

         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )               จ านวน  5,000  บาท 

  

         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น              จ านวน   –   บาท 

         6.1.3 งบจากรายได้สถานศกึษา   จ านวน  –  บาท 

  รวมงบประมาณทั้งหมด   จ านวน  5,000  บาท 
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    6.2 บุคลากร 

             คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 16 คน 

 

9.2 วัสดุอุปกรณ์     

 

กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1.   ควบคุมภายใน วัสดุ 500 บาท  

2.  แผนปฏิบัติการประจ าปี วัสดุ 1,500  บาท  

3.  มีระบบประเมินคุณภาพ

ภายใน 

วัสดุ 3,000  บาท  

รวม 5,000บาท  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

    7.1 นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใชว้ัดผล

ประเมินผล 

บุคลากรในโรงเรียนมีสว่นร่วม

ในการด าเนินกิจกรรม

นักเรียนทุกคนเข้าร่วม

กิจกรรม 

1.   สังเกต 

2.   สอบถามความคิดเห็น 

3.   ประเมินกิจกรรม 

4.   ตรวจสอบผลงาน 

1.  แบบสังเกต 

2.  แบบสอบถาม 

3.  แบบประเมินกิจกรรม 

4.  แบบตรวจสอบผลงาน 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

    1.    โรงเรียนมกีารปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ                  

                 2.   โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบมีสว่นร่วมโดยใช้สารสนเทศในการ

ตัดสินใจ 
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  ลงชื่อ                                                 ผูเ้สนอโครงการ                   

                                                        (นางเฟื่องฟ้า   สุขเจรญิ)    

            ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม  

 

                                        ลงชื่อ                                                  ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                 ( นายสมนกึ     อ้ายง้าว ) 

                ต าแหนง่  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ชื่อโครงกำร              สำนสัมพันธ์ชุมชน                                       

กลุ่มงำน     งำนบุคลำกร                                                                 

สนองกลยุทธ์สพฐ.                      ข้อที่   4    

สนองกลยุทธ์สพป.กพ.1   ข้อที่    5      

สนองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ           ข้อที่    9                                                

ลักษณะโครงกำร    ต่อเน่ือง                                                                           

ระยะเวลำด ำเนินงำน    ปีกำรศึกษำ 2559 

_________________________________________________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 “คน” เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในองค์กรหรอืหน่วยงาน เพราะงานทุกอย่างจะส าเร็จหรอื

ล้มเหลวนัน้ย่อมขึ้นอยู่กับ “คน” เป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของงานต่างๆนั้น องค์ประกอบที่

เป็นตัวก าหนดความส าเร็จก็คือ “ คน ” นั้นเอง โรงเรียนบ้านดงซ่อม มีบุคลากร จ านวน 18 คน  

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 291 คน จงึ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวนโยบายที่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้รว่มแรงรว่มใจผนึกประสาน

เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์งานการศกึษาทั้งระบบและเพื่อใหโ้รงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่น   ดังนัน้ฝ่ายบุคลากรจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

เพื่อให้เกิดผลดีในทุกๆด้านแก่โรงเรียนต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                               

            2.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจัด

การศกึษา 

             2.2 เพื่อใหโ้รงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

หนว่ยงานอื่น 

 

3. เป้าหมาย 

เชงิประมาณ  

           3.1  สถานศกึษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สรา้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศกึษา  จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

          3.2  สถานศกึษามีบันทึกผลการประชุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

สถานศกึษากับผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง ทั้งส่วนของสถานศกึษา ผู้ปกครองนักเรียน และ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน 3 เล่ม 
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3.3 สถานศกึษามีการรเิริ่มและร่วมมือในการจัดท ากิจกรรมรว่มกันทั้งในและนอก

สถานศกึษาทุกกิจกรรม 

3.4 สถานศกึษามีจัดกิจกรรมหรอืเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกันอย่างน้อย ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง        

เชงิคุณภาพ 

           3.1  สถานศกึษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สรา้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศกึษา  จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

          3.2  สถานศกึษามีบันทึกผลการประชุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

สถานศกึษากับผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง ทั้งส่วนของสถานศกึษา ผู้ปกครองนักเรียน และ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 เล่ม คดิเป็นรอ้ยละ 100 

3.3  สถานศกึษามีการรเิริ่มและร่วมมอืในการจัดท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอก   

สถานศกึษาทุกกิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 100 

3.4 สถานศกึษามีจัดกิจกรรมหรอืเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกันอย่างน้อย ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 100     

4. วิธีด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูร้ับผิดชอบ 

1 

2 

 

 3 

 

 

4 

5 

ประชุม วางแผน เสนอโครงการ  

แตง่ตัง้คณะท างานรับผดิชอบงาน ก าหนด

วัน เวลา ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 

-  ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา 

- ประชุมผูป้กครองนักเรียน  

นิเทศ ก ากับ  ติดตามผล 

สรุป และรายงานผล 

 พ.ค.59      

พ.ค.59  

 

  

พ.ค. 59, ต.ค. 59 

 พ.ค. 59 , ต.ค.59 

ตลอดปีการศึกษา 

มี.ค. – เม.ย. 60 

 

ผูอ้ านวยการ/คณะครู  

  

 

  
นายอาทติย์ อภิวัฒน์ปุญญบาล 

 

 
นายอาทติย์ อภิวัฒน์ปุญญบาล 
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5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงานปีการศกึษา 2559 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย 

1.  เสนอ

โครงการเพื่อ

ขออนุมัติ 

            

2.  ประชุม

คณะท างานที่

เกี่ยวข้อง 

            

3.  ด าเนนิงาน

ตาม 

แผนที่ตั้งไว้   

-  ประชุม

คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

- ประชุม

ผูป้กครอง

นักเรียน 

            

4.  สรุปและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิงาน 

            

6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )    จ านวน   5,000    บาท 

   

         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น   จ านวน   –           บาท 

         6.1.3 งบจากรายได้สถานศกึษา       จ านวน  –             บาท 

  รวมงบประมาณทั้งหมด      จ านวน   5,000    บาท 

  6.2 บุคลากร 

             คณะครูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 16 คน 
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   6.3 วัสดุอุปกรณ์        

กิจกรรม ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1. ประชุม  คณะกรรมการ -อาหาร,เครื่องดื่ม,เอกสาร 2,000   

2. ประชุมผูป้กครอง -อาหาร,เครื่องดื่ม,เอกสาร 3,000  

รวม  5,000  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

    7.1 นายอาทิตย์ อภิวัฒน์ปุญญบาล   ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

 

8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใชว้ัดผล

ประเมินผล 

คณะกรรมการสถานศกึษา

และผูป้กครองในโรงเรยีนมี

ส่วนรว่มในการด าเนิน

กิจกรรมของโรงเรียน 

1.   สังเกต 

2.   สอบถามความคิดเห็น 

3.   ประเมินกิจกรรม 

4.   ตรวจสอบผลงาน 

1.  แบบสังเกต 

2.  แบบสอบถาม 

3.  แบบประเมินกิจกรรม 

4.  แบบตรวจสอบผลงาน 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 9.1   ครูและบุคลากร จ านวน 16  คน  คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 9 

คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 271 คน ได้เข้ามามีส่วนรว่มในการจัดการศกึษา  

    9.2 โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และหน่วยงาน

อื่น 

 

                                ลงช่ือ                                            ผูเ้สนอโครงการ                    

                                               (นายอาทิตย์ อภิวัฒน์ปุญญบาล)      

                                        ต าแหน่ง  พนักงานราชการ        

   

                      ลงชื่อ                                            ผูอ้นุมัติโครงการ 

          ( นายสมนึก     อ้ายง้าว ) 

        ต าแหน่ง  ผูอ้ 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              ปีการศึกษา  2559 

_________________________________________________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการใชพ้ลังงานอย่างสิ้นเปลืองในสถาน

ประกอบการตา่ง ๆ     

ทั้งในภาครัฐ และเอกชนซึ่งอาจจะมีผลท าใหเ้กิดการขาดแคลนพลังงานและเกิดปัญหาต่าง ๆ 

มากมาย จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมกีารประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพื่อให้สถาน

ประกอบการตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีพลังงานใช้ได้ตลอดไป โรงเรียนบ้านดงซ่อมเห็น

ความส าคัญดังกล่าวจงึได้จัดใหม้ีโครงการประหยัดพลังงานขึน้                                                                                                                  

2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                               

     - เพื่อให้นักเรียน , คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาประหยัดพลังงาน ( ไฟฟ้า ,น้ า  ) 

3. เป้ำหมำย 

   -  ก. ด้านปริมาณ                                                                                                                                                                   

           1. นักเรียนจ านวน 271 คน                                                                                                                                                                              

           2. คณะครูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 16 คน 

   -  ข. ดา้นคุณภาพ 

            1. นักเรียน , คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมกีารประหยัดพลังงาน  

( ไฟฟ้า , น้ า  ) 

4. วิธีด ำเนินกำร 

     4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

     4.2 จัดประชุมช้ีแจงโครงการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     4.3 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

     4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 

 - แต่งตัง้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะท างานด าเนินงานตามโครงการ

ประหยัดพลังงาน 
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 - ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยเคร่งครัด 

     5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 

 1. ปลุกจติส านึกใหบุ้คลากรและนักเรียนรู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า เชน่ ปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 

 2. ใช้สตกิเกอร์ติดที่สวิตช์ไฟฟ้า “ เปิดแลว้ปิดด้วย ” หรอื “ ตัวไปไฟดับ ” 

มำตรกำรประหยัดน้ ำ 

1. ปลุกจติส านึกใหบุ้คลากรและนักเรียนรู้จักใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น ปิด

ก๊อกน้ าให้สนิท 

เมื่อเลิกใช้งาน 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 หมายเหต ุ
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. เสนอโครงการ 

   เพื่อขออนุมัต ิ

             

2. ประชุมช้ีแจง

โครงการ   

   เพื่อจัดตัง้      

   คณะกรรมการ   

   ด าเนนิงาน 

             

3. จัดท าปฏทิิน

ปฏบัิตงิาน 

             

4. ด าเนินงานตาม   

    โครงการ 

    - ปฏบัิตติาม

มาตรการ 

      ประหยัดพลังงาน  

      ( ไฟฟา้ , น้ า ) 

             

5.  สรุปและรายงาน

ผลโครงการ 
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6. งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

   6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

         6.1.1 งบเงินอุดหนุนรายหัว ( สพฐ. )   จ านวน  500  บาท  

  

         6.1.2 งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  จ านวน   –     บาท 

         6.1.3 งบจากรายได้สถานศกึษา    จ านวน   –    บาท 

       รวมงบประมาณทั้งหมด    จ านวน  500  บาท 

  6.2 บุคลากร 

          6.2.1 นักเรียนจ านวน 271คน 

          6.2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 16 คน 

   6.3 วัสดุอุปกรณ์ 

          6.3.1 กระดาษการ์ดสี 

          6.3.2 สติก๊เกอร์ใส 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

    - นางอารีวรรณ  เครือกิจ  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม 

8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

( ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ) 

วิธีการประเมนิ 

- นักเรียน ,คณะครู และบุคลากรทางการศกึษา

ทุกคน   

   มีการประหยัดพลังงาน ( ไฟฟ้า , น้ า ) 

1. สังเกต 

2. ประเมินการใช้ไฟฟ้า , น้ าประปา 

 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. นักเรียน , คณะครู และบุคลากรทางการศกึษาประหยัดพลังงาน ( ไฟฟ้า , น้ า ) 
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ลงช่ือ                                  ผูเ้สนอโครงการ          

( นางอารีวรรณ  เครือกิจ )                                 

ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม                       

    

                                ลงช่ือ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ 

              ( นายสมนกึ     อ้ายง้าว ) 

             ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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โครงกำร/กิจกรรม                         สหกรณ์รา้นค้าโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

กลุ่มงำน                                    วิชาการ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.                       ข้อที่   2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศกึษาขั้น 

พืน้ฐานใหท้ั่วถึงครอบคลุมผูเ้รียน ให้ได้รับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพป.กพ.เขต 1.          ข้อที่   4 การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จรยิธรรม 

และมีวถิีชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมำตรฐำนด้ำน ผู้เรียน             มาตรฐานที่ 1, 3 

ลักษณะโครงกำร                           โครงการใหม่ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร       ปีการศกึษา  2559 

...................................................................................................................................... 

1.หลักกำรและเหตุผล 

แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการส าคัญ 3 ประการคือ มุ่งให้ประชาชนพึ่ง

ตน เอง มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

คุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยัง

เยาว์วัยจึงจะประสบผลส าเร็จ 

กิจกรรมของสหกรณ์มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า

สหกรณ์มี เป้าหมายเพื่อการมี เศรษฐกิจดีและสังคมดี  หรือความเป็นอยู่ดี  สหกรณ์ ให้

ความส าคัญกับคนมากกว่าสิ่งอื่นใด ตามค าแปลสหกรณ์ที่ สห คือ การรวมกัน กรณ์ คือ การ

กระท า สหกรณ์คือการกระท าร่วมกัน โดยเน้นการรวมกันของคนเพื่อท างานแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาตามที่ต้องการ การจัดการสหกรณ์ด้วยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถท าได้อย่างลงตัว เพราะระบบที่มีความสอดคล้องกัน และเพื่อเป็นการด าเนินงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ฝึกให้เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นวิชาติดตัวไปประกอบอาชีพได้ 

การส่งเสริมการรวมกลุ่มในการช่วยกันคิด ช่วยกันฝึกทักษะการด าเนินงานสหกรณ์ รวมไปถึง

การส่งเสริมการออม จะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชนในอนาคต

ต่อไป  

โรงเรียนบ้านดงซ่อม เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริง 

นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรับผดิชอบ มีนิสัย

ไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในการด ารงชีวิตรว่มกันในสังคม โดยกระบวนการสหกรณ์ 

2.2  เพื่อฝกึฝนนักเรียน ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานสหกรณ์ 

2.3  เพื่อให้มกีารเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์ในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ท าให้เกิดการบูร

ณาการกิจกรรมต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2.4  เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา รวมไปถึงชุมชนได้ซือ้สินค้าที่มี

คุณภาพในราคายุติธรรม 

2.5  เพื่อให้สมาชิกได้ประโยชนจ์ากการด าเนินงานของสหกรณ์รา้นค้าในโรงเรยีนบ้าน

ดงซ่อม 

 

3.  เป้ำหมำย 

ด้านปริมาณ 

-นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนบ้านดงซ่อมสมัครเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์รา้นค้าโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

ด้านคุณภาพ 

-นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ได้ประโยชน์จากการด าเนินงานของ

สหกรณ์รา้นค้าโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

 

4. วิธีด ำเนินงำน 

4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

4.2  ประชุมคณะท างานภายในโรงเรยีนเพื่อจัดท าโครงการ 

4.3  ด าเนินการตามกิจกรรม 

          4.3.1  ร่างแผนการด าเนนิงานสหกรณ์ในโรงเรียน 

          4.3.2  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

          4.3.3  กิจกรรมระดมทุน/รับสมัครสมาชิก 

          4.3.4   ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 

          4.3.5   ด าเนินงานตามระบบสหกรณ์ 

4.4 ประเมินโครงการ 
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5.ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2559 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. เหต ุ

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมติ              

2.ประชุมคณะท างานภายใน

โรงเรียน 

             

3.ด าเนนิงานตามกิจกรรม              

3.1  ร่างแผนการด าเนินงาน              

3.2  แตง่ตั้งคณะกรรมการ              

3.3  ระดมทุน              

3.4  ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน              

3.5 ด าเนนิงานตามระบบ

สหกรณ์ 

             

4.ประเมนิผล              

 

6.งบประมำณและทรัพยำกรที่ต้องใช้ 

6.1 แหล่งที่มาของงบประมาน                          

      -จากการระดมทุนของสมาชิก 

 

           6.2  วัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยากรที่ตอ้งการ งบประมาณ(บาท) 

ช้ันวางของส าหรับร้านค้า 8,000 

ตู้แช่น้ าดื่ม 10,000 

สินค้าประเภทอุปกรณ์การเรียน 10,000 

สินค้าอุปโภคบริโภค 10,000 

วัสดุส านักงาน 2,000 

รวม 40,000 

 

 7.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

    นางอารีวรรณ  เครือกิจ      ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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    นางสาวณัฐพร อึง้ภาภรณ์   ต าแหนง่ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

8.กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

  

กำรวัดและประเมินผล 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

นโยบาย 

2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการมคีวามเหมาะสม

และเพียงพอ 

3. กระบวนการด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ 

4. สมาชิกมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน

โครงการ 

1. แบบสัมภาษณ์ 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1   นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการด าเนินงานของสหกรณ์และน าความรูป้รับ

ใช้ในชีวติประจ าวัน   

9.2   โรงเรียนมีผลการด าเนินงานสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ    

 

ลงช่ือ                             ผูเ้สนอโครงการ                  

                                          (นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์)                                                   

                                             ครูโรงเรยีนบ้านดงซ่อม                                                                                     

 

ลงช่ือ           ผูอ้นุมัติโครงการ 

                                           (นายสมนกึ   อา้ยงา้ว) 

                                       ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
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ส่วนที่ 4 

กำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผล 

 

                เพื่อให้การด าเนินการของโรงเรียน บ้านดงซ่อม  บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี  2559  ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ก าหนด จ าเป็นต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้  

1. โรงเรียนจะต้องเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านบริหารงานทั่วไป 

ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานวิชาการ 

2. โรงเรียนต้องเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการ

ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

3. โรงเรียนจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

4. โรงเรียนต้องส่งเสริม พัฒนารูปแบบการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ที่

หลากหลาย สอดคล้องกับบริบททั่วไปของสถานศึกษา  ปัจจัยหลักทางการ

บริหารและสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

5. โรงเรียน ต้องพัฒนาระบบงานให้เกื้อหนุน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี  

6. การจัดท าแผนปฏิบัติการจะต้องสอดรับกับแผนกลยุทธ์ โดยบรรจุรายละเอียด

โครงการและงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ 

ถูกต้อง ตรงตามสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีการสื่อสาร และน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ เพื่อพัฒนาการ

บริหารและการจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

8. โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายข้อมูล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นระบบเครือข่ายการท างานร่วมกันและ

เชื่อมโยงทั้ งในระดับสถานศึกษา  ศูนย์ประสานงานกลุ่มสถานศึกษา  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

กำรก ำกับ  ติดตำม และรำยงำน 

                การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ จะบรรลุความส าเร็จที่คาดหวัง จะต้อง

ด าเนนิการภายใต้การก ากับ  ติดตาม และรายงาน ในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

                ก.  ด้ำนนโยบำยและแผน 

         1.  ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมเอื้อตอ่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ 

         2.  การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดับการศึกษา เอื้อต่อการ

พัฒนาการศึกษา ทั้งในด้านวงเงินที่จัดสรร  ระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและ

การกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณ 

         3. การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา 

มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามความส าคัญ จ าเป็นและ

เหมาะสม 

                ข.  ด้ำนผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

         1.   ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและร่วมกันผนึก

ก าลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาให้บรรลุผลส าเร็จ 

         2.   ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป และให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและ

มีกระบวนการและรูปแบบความรว่มมอืในการด าเนินการอย่างจรงิจัง 

         3.   ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนมีขวัญก าลังใจที่ดี  มีความต้องการและ

มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่

ด ี

         4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มี

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับสวัสดิการที่ดี 
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                ค.  ด้ำนควำมร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

          1.  การระดมทัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรในการ                 

ด าเนินงานโดยเฉพาะจากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ชุมชนในท้องถิ่น ได้รับความรว่มมอื สนับสนุนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

          2.  องค์กรเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมการ                 

ด าเนนิงานปฏิรูปการศกึษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และจริงจัง 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษา 2559 

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

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

ครั้งที ่    /2559   เมื่อวันที่         เดือน                พ.ศ.2559   ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศกึษา  2559  ของโรงเรียนบ้านดงซ่อม  แล้ว     
 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 

                     งบประจ า  จ านวน         350,000.00   บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 26.59 (เกณฑ์

ร้อยละ 20-30) 

                     งบโครงการ จ านวน     889,791.00  บาท  คิดเป็นรอ้ยละ   67.60   (เกณฑ์

ร้อยละ 60-70) 

                                 งบส ารอง จ านวน         76,400**  บาท  คิดเป็นรอ้ยละ    5.80   (เกณฑร์้อย

ละ 10-20) **ไม่รวม 15 ปีเรียนฟรี 
  

 งบประมาณทั้งสิน้  1,316,191.00  บาท   คิดเป็นรอ้ยละ  100   

(2)  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศกึษา  2559  ได้ 

 

 

       (ลงชื่อ)  

                    ( นายกิตติพศ    พุ่มเรือง ) 

                          ประธานคณะกรรมการการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงซ่อม   

 
 

 

 
 


