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แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านโกตาบารู 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ 
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ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
เรื่อง อนญุาตการใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 
 
 ตามท่ีคณะครู – อาจารย์โรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้มีการประชุมพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ๒๕๖๓โดยได้เสนอแผนแก้ปัญหาและการพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตามนโยบายการจัดการศึกษานั้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมและโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ฉบับนี้เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนและคณะครู อาจารย์เป็นอย่างยิ่ง  ขอให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ศึกษารายละเอียดและด าเนินงานไปตามข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน  หากามีปัญหาและอุปสรรค
ประกาดใด  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบตามล าดับ  และให้รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
เพ่ือจะได้ปรับปรุงบและพัฒนาในโอกาสต่อไป  ส าหรับปี ๒๕๖๓เห็นสมควรให้ใช้แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 
เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ 
 
 
    (ลงชื่อ)................................................... 

(นางอารีย์  กิจถาวร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านโกตาบารู 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
(นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม) 

เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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ค าน า 
 
     แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓เล่มนี้ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  โดยได้ยึดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศและได้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไข  เพ่ือปรับปรุงโครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารวิชาการซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
การศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนงานด้านอ่ืนๆ 
ทุกด้าน โรงเรียนได้ตระหนักและมุ่งเน้นให้ความส าคัญและปรับปรุงส่งเสริมเรื่อยมา เพ่ือให้โรงเรียนมีความ
เจริญก้าวหน้าในทุก ๆด้าน   เพ่ือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนบ้านโกตาบารูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ 
อดทนและทุ่มเทในการจัดท างานปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ส าเร็จไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓เล่มนี้จะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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                         ส่วนที่  1  บทน า 
 
 
 
 

☼ ข้อมูลทั่วไป 
☼ แผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
☼ ข้อมูลบุคลากร 
☼ ข้อมูลนักเรียน 
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สารบญั 
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  แผนภูมิการบริหารโรงเรียน        ๖ 
  ข้อมูลบุคลากร            ๗ 
  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา      ๑๐ 
ส่วนที่  ๒ ทิศทางของสถานศึกษา                                                                  ๑๑ 
  วิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค์      ๑๒ 
  นโยบายโรงเรียน        ๑๓ 
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  ๑.ค่าสาธารณูปโภค       ๑๖ 
  ๒.ค่าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     ๑๖ 
  ๓.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์       ๑๖ 
  ๔.ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์โรงเรียน      ๑๖ 
  ๕.ค่าวัสดุสอนฝึกสอบ       ๑๗ 
  ๖.จัดซื้อวัสดุห้องเรียน       ๑๗ 
  ๗.จัดซื้อสื่อปฐมวัย       ๑๗ 
  ๘.ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน      ๑๗ 
  ๙.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ      ๑๗ 
  ๑๐.ค่าวัสดุอนามัยโรงเรียน      ๑๘ 
  ๑๑.วัสดุส านักงาน       ๑๘ 
  ๑๒.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     ๑๘ 
  ๑๓.วัสดุเอกสารประเมินผลผู้เรียน      ๑๘ 
  ๑๔.งานแนะแนว        ๑๘ 
  ๑๕.บัณฑิตน้อย        ๑๙ 
  ๑๖.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก      ๑๙ 
  ๑๗.นิเทศภายในโรงเรียน       ๑๙ 
  ๑๘.ส ารองจ่าย        ๑๕  
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ        
  ๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      ๑๖ 
  ๒.สร้างเด็กไทยสู่สากล                  ๑๙ 
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  ๔.สร้างเด็กไทยสู่สากล                            ๒๔ 
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  ๘.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย     ๔๐ 
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  ๑๒.ศึกษาแหล่งเรียนรู้                ๕๕ 
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                     ๒.หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้     ๖๖ 
  ๓.การพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ PLC    ๖๙  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป       ๗๒ 
  ๑.วันส าคัญ        ๗๓ 
  ๒.โกตาสัมพันธ์        ๗๖ 
  ๓.พัฒนาสภาพแวดล้อม       ๗๙ 
  ๔.ประชาธิปไตยในโรงเรียน      ๘๒ 
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  ๖.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      ๘๘ 
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  ฝ่ายบริหารงบประมาณ       ๙๓ 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
............................... 

ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนบ้านโกตาบารู   ที่ตั้ง  129/1   ต าบลโกตาบารู  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา                  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 โทร 073- 251295     โทรสาร 073 -  
251295    e-mail   kotabaru_school@hotmail.co.th      website  www. kotabaru.ac.th  เปิด
สอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 89  ตารางวา  มีเขตพ้ืนที่บริการ 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2  ต.โกตาบารู   อ.รามัน  จ.ยะลา 
 
1. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต าบลโกตาบารู  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1  ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2459  โดยพระยารัตนภักดี ศรีสุนทร 
ทวังษา พระยาเมืองรามันห์ในสมัยนั้น   มีนายสะมะแอ  (ไม่ทราบนามสกุล)  ซึ่งเป็นราษฎรต าบล    โกตาบารู  
เป็นผู้บริจาคที่ดิน  จ านวน 7 ไร่  3 งาน  89  ตารางวา เพ่ือเป็นเกียรติผู้ก่อตั้งโรงเรียนจึงใช้ชื่อว่า โรงเรียน
ประชาบาลต าบลโกตาบารู (รัตนผดุงวิทยา) นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดยะลา 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2480 ที่ประชุมกรรมการโรงเรียนมีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู (รัตนผดุงวิทยา) และหลังจากนั้นได้ค าในวงเล็บออก 
 โรงเรียนบ้านโกตาบารู มีผู้บริหารมาแล้ว ๑๗ คน  ผู้บริหารคนแรก  ชื่อนายเล็ง  สินธนา       
ส่วนผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายตอฮีรน หะยีเลาะแม  มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในโรงเรียน  จ านวน  ๓๕  คน  
เป็นข้าราชการครู จ านวน ๒๕ คน พนักงานราชการ  ๗  คน ครูอัตราจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1   คน  
ลูกจ้างประจ า 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘    มีนักเรยีนทั้งสิ้น  611  คน 

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโกตาบารูเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีอาคารเรียนทั้งหมด ๔ หลัง  จัดเป็นห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๑ หลัง  จ านวน ๔ ห้องเรียน  ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๓ หลัง  รวมจ านวน  ๑๖ หอ้งเรียน  นอกจากนั้นจัดไว้เป็นห้องพิเศษอ่ืน ๆ    
อีก  ๑๒ ห้อง  อาคารประกอบ  ได้แก่  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  อาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง  ส้วม  จ านวน 
๕ หลัง จ านวน ๑๘ ทีนั่ง 

 โรงเรียนบ้านโกตาบารูเคยได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 2  ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน  เมื่อปี  พ.ศ. 2524  ปัจจุบันผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของ
อ าเภอรามัน  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2549  และในปีการศึกษา 2550  ผ่านการประเมินโรงเรียน
รางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาและรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ขนาด
เล็ก  ในระดับจังหวัด  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นแกนน าในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551  และได้รับโล่เกียรติยศ   “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ”  ปีการศึกษา 2554  และโรงเรียน
รักษามาตรฐาน ประชาธิปไตย ในปีการศึกษา 2555และ 2556 และปีการศึกษา 2555 ได้รับการคัดเลือก  
“โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง”  ในปีการศึกษา 2556 ได้ผ่านการประเมินของ สมศ.  สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ  

mailto:kotabaru_school@hotmail.co.th
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ประจ าปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน 
ประจ าปี ๒๕๕๗  โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต ๑โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  
ประจ าปี ๒๕๕๘  สถานศึกษาที่มีผลการประกวดการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ ( Best  Practice ) การปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘  ประการและ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๑ สถานศึกษาท่ีมีกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
ดีเด่นอันดับที่  ๓  
 

 2. เขตที่ตั้งโรงเรียน 
            โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโกตาบารู   พ้ืนที่เป็น
ทีร่าบ  มีการท านา  ท าสวนยาง  สวนผลไม้    

 3. เขตบริการของโรงเรียน 
            โรงเรียนจัดการศึกษา ให้นักเรียนในเขตบริการ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, และเปดิสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1   
ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

4. เนื้อที่ของโรงเรียน  : โรงเรียนมีเนื้อที่ จ านวน  7 ไร่ 3 งาน  89 ตารางวา   

5. จ านวนสิ่งก่อสร้าง  /  อาคารเรียน 
               5.1 อาคารเรียน  1  แบบ  ป.1 ก   มีจ านวน  5  ห้องเรียน  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2510ปัจจุบันใช้
เป็น ห้องเรียน  ชั้นอนุบาล 1 - 2  จ านวน  4  ห้องเรียน และห้องศูนย์สื่ออีก   1  ห้องเรียน 
              5.2 อาคารเรียน 2 แบบ 017  จ านวน  2 หลงั ใช้เป็นห้องพิเศษและห้องเรียนชั้นม.1–3   สร้าง 
พ.ศ.2508    1  หลัง   และ พ.ศ. 2518  อีก  1  หลัง 
              5.3 อาคารเรียน 4 แบบสปช. 2 / 28 จ านวน 9 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมปี 
ที่ 4, 5,6  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องงบประมาณ และห้องส านักงานบรหิาร สร้าง พ.ศ.2539 
              5.4  อาคารเรียน  แบบ  สปช.105 /29  สร้างเทื่อ พ.ศ.2550   จ านวน  8  ห้องเรียน  มีบันได  
1  ด้าน  ชั้นบน   4  ห้องเรียน ชั้นล่าง  4  ห้องเรียน  (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 5   ธันวาคม ) 
6. อาคารประกอบ 
              6.1   อาคารโรงฝึกงาน    ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร  สร้าง พ.ศ.2510 
              6.2   อาคารอเนกประสงค์   สร้าง พ.ศ.2536      

7. ห้องส้วม 
              7.1  ส้วมนอกอาคาร   จ านวน   4  หลัง    จ านวน   14  ที่นั่ง    
              7.2  ส้วมในอาคาร     จ านวน   2     ที่นั่ง         

  8. บ้านพักครู : มีกลุ่มบ้านพักครูแยกจากบริเวณโรงเรียน 

  9. ลานกีฬา 
              สนามฟุตบอล จ านวน  1 สนาม  สนามอเนกประสงค์  1   สนาม   ลานอเนกประสงค์ 1 สนาม  
สนามเด็กเล่น   1  สนาม    สนามเปตอง  2  สนาม 
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  10. บ่อน้ า  :  บ่อน้ ามีจ านวน  1 บ่อ   ใช้เจาะบาดาล เพื่อบริการน้ าดื่ม น้ าใช้ให้แก่นักเรียน 

  11. ถังเก็บน ้า :  ถังซีเมนต์    จ านวน  1 ถัง จุน้ าประมาณ  1,000 ลิตร 
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 ตราประจ าโรงเรียน 

ความหมาย :  เป็นรูปคฑา ซึ่งเป็นตราประจ าพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6  พระผู้พระราชทาน
การประถมศึกษาของไทย    เหนือคฑาเป็นแสงแผ่รัศมีที่แสดงถึงแสงสว่างแห่งปัญญาหรือความส าเร็จภายใต้
ฐานของคฑาเป็นรูปวงกลมสามห่วง  หมายถึงความสามัคคีกลมเกลียว ใต้สุดเป็นชื่อของสถานศึกษา 
 
สีประจ าโรงเรียน 

“สีเขียว และสีเหลือง” 
ความหมาย   “ลูกเขียวเหลืองทุกคน เป็นคนดี  มีความรู้   คู่คุณธรรม  น าประชาธิปไตย ” 

 
อักษรย่อของโรงเรียน 

ใช้ชื่อย่อว่า   “  ก.ต.” 
 

ปรัชญา 
“การเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าชุมชน “ 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

1 นายตอฮรีน  หะยีเลาะแม ๔8 16 ผอ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร  

2 นางอุไร  บุญเส้ง ๕4 ๓3 คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคม ป.4-ป.๖ ๑๑/๔๐ 

3 นางรัตน์ติยา  เกปัน 40 ๑1 คศ.3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คอมฯ ม.๑-๓คณิตฯ ป.๕ ๑๒/๙๖ 

4 นางณภัทร    เบลเลอร ์ ๔6 ๒3 คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-ม.๓ ๑๑/๘๘ 

5 นางสาวธิดาทิพย์  ชูแก้ว ๓9 ๑2 คศ.๒ ค.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ม.๑-ม.๓ ๖/๘๐ 

6 นางสุไวบ๊ะ   ดีแลตานา ๓4 4 คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๔,ม๑-๓ ๑/๘๐ 

7 นางนุจรีย์  รัตนอรณุ 51 20 คศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร์ ป.๒-ป.๓ ๖/๕๖ 

8 นางกิติมา   รุจิศรันย ์ ๕2 ๒3 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  ป.๒-ป.๓ ๘/๖๔ 

9 นางสาวเสาวณี ปูลาพาระเปะ ๕5 ๒8 คศ.๒ ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ม.๑-ม.๓ ๖/๔๘ 

10 นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง ๔4 7 คศ.๒ ศษ.ม. ปฐมวัย อนุบาล ๒ ๕/๔๒ 

11 นายมะอีซอ  หาสีแม 40 10 คศ.๒ กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพละ ป.๔-ป.๖ ๓/๓๒ 
12 นางพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง ๔5 9 คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๔/๔๐ 

13 นายอุดร  สายสิงห์   ๓7 10 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานฯ,สังคม ม.๑-ม.๓ ๓/๓๒ 

14 นางคอมสีย๊ะ ดาหะซ ี ๓4 ๗ คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๔,๖ ๕/๔๐ 

15 นางอรวรรณ  ทองค า ๔4 ๔ คศ.๒ ศษ.ม. เทคโนโลยีฯ ภาษาไทย ป.๖ ๖/๕๖ 

16 ส.ต.ท.มะปอซี   อาแว ๔4 ๖ คศ.๒ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา ม.๑-๓ ๙/๕๔ 

17 นางนาตยา  นาควิจิตร 48 17 คศ.2 ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะป.1- ม.3 4/48 

18 นางพจนา   สุวรรณนันท์ ๕6 ๒3 คศ.๒ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ภาษาไทย,คณติ ป.๑ ๑๐/๘๐ 
19 นางนุซรีย์     อีซบซี ๔7 ๒3 คศ.๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๘/๕๒ 
20 นางมาซีเตาะห์  โตะแวอาย ี ๓3 6 คศ.๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ ๕/๓๘ 
21 นางบุษบามินตรา  สลักค า 51 ๑9 คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ป.๔-๕,พัฒนาผูเ้รียน ๘/๖๔ 
22 นางสาวเฟาซียะ๊  แซการ ี ๒8 3 คศ.๑ ศศ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 ๘/๙๖ 
23 นางฐิตินันท์  หมาน 32 6 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 4/48 
24 นางสาวฮานีซะห์ กาหลง 26 - ครูผู้ช่วย กศ.บ. การประถมศึกษา คณิตฯป.6, ภาษาไทย ป.5 4/48 
25 นางสาวพัชรี  สาแม 24 - ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.4-6 4/48 
๒๖ นางสาวสรลัรตัน์  ชูแก้ว ๔๙ ๑๘ คศ.2 ศศ.ม คณิตศาสตร ์ คณิตฯป.6  
๒๗ นางรอกีเยาะ  จาร ุ   คศ.2 ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๕  
๒๘ นางสาวนูรซาฮีดา  สาและ  - ครูผู้ช่วย ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๑  

             
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๒๘   คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๕  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๕ 
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พนักงานราชการ 
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบกา
รณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน เงินเดือน 

๑ นางนุชนาต  บุญประคม ๓8 ๑1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒๕,๓๙๐ 
๒ นางอัมพลิกา  สายสิงห ์ ๓8 ๑4 วท.บ. สัตวศาสตร ์ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ป.๑ ๒๗,๑๗๐ 
๓ นางปราณี  ทองค าศร ี ๔8 ๑4 ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ คณิตศาสตร์ป.๒ ๒๕,๗๘๐ 
๔ นางมายีด๊ะ  แนรอ ๓5 ๑3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์ ป.๑, คณติ ป.๓ ๒๔,๒๘๐ 
๕ นางแวกูซัยมะ  มิงซานา   ค.บ. การประถมศึกษา  ๒๕,๓๕๐ 
๖ นางสาวนูรีดา  ซาบารอ    การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑๘,๐๐๐ 

 

 
ลูกจ้างประจ า 

 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบ 

การณ์ (ปี) วุฒิ วิชา เอก 

1 นายวิทยา  โต๊ะกาพอ 54 24 ม.6 (พนักงานบริการ) 

 
ลูกจ้างชั่วคราว 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก 

1 นางสาวนูรลยัลา  เจะแวมาแจ 33 3 วท.บ. ฟิสิกส์   (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) 
2. นางสาวรอมมือล๊ะ  กาเร็ง 34 3 ศศ.บ. มลายูการศึกษา (พี่เลีย้งเด็กพิการ) 

 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบทกึ่งเมืองมีประชากรประมาณ ๕,๐๖๓ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนชนบทอาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา อิสลาม ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สุสานโต๊ะหนิ 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ท าสวน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๕,๐๐๐ บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๕ คน 

ประชากร  ๙๐%  นับถือศาสนาอิสลาม  อาศัยอยู่แบบครอบครัวใหญ่ รักใคร่เพื่อนบ้านแบบเครือญาติ  
มีการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความผูกพันทางศาสนาอย่างแน่นแฟ้น   การตั้งถ่ินฐานบ้านเรือน
อยู่กันกระจัดกระจายเป็นกลุ่มบ้านหย่อมๆ  ภาษาที่ใช้พูดเป็นภาษามาลายูถิ่น   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามยึดมั่นและปฏิบัติต ามขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางศาสนา  ดั้งนั้นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ส าคัญจึงเกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้น  เช่น   วันฮารีรายอ   
การเข้าสุนัต    งานเมาลิค  ประเพณีการแต่งงาน  งานอาซูรอ  ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
กว้างขวางและสถานศึกษาได้เชิญมาให้ความรู้ต่าง  ๆ  แก่ผู้เรียน   ได้แก่  การท าแหวนแบบโบราณ   การท า
กรงนก  การท าอาหาร   เทคนิคการเขียนป้ายโฆษณา   การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  (ดีเกร์ฮูลู)  แหล่งเรียนรู้ 
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มี สุสานโต๊ะนิ   ตลาดนัดชุมชน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงานเทศบาลต าบลโกตาบารู  สวนเกษตร
ในชุมชน  มัสยิด   วัดวชิรปราการ 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนบ้านโกตาบารูตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโกตาบารู  มีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน 
เช่น สถานีอนามัย  สถานีต ารวจ  ตลาดนัดชุมชน  องค์การบริหารต าบล  ที่ท าการก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน        วัด  
มัสยิด  ส านักงานเทศบาลต าบล ฯลฯ 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านโกตาบารูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้าน
โกตาบารู พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้จัดสัดส่วนสาระ   
การเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐(๔นก.) ๑๖๐(๔นก.) ๑๖๐(๔นก.) 

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.) 

- ศาสนา ฯ 

- หน้าที่พลเมือง ฯ 

- เศรษฐศาสตร์ 

- ภูมิศาสตร์ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่
โรงเรียนจัดเพิม่เตมิ ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละ ๔๐ ชั่วโมง ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ปีละไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
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                                                   ส่วนที่  2 
ทิศทางสถานศึกษา 

 
 
 
 

☼   วิสัยทัศน์ 
☼   พันธกิจ 
☼   กลยุทธ ์
☼   เป้าหมาย 
☼   อัตลักษณ์ 
☼   เอกลักษณ์ 
☼     แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
☼   นโยบาย 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน ์(Vision) 
     “ สถานศึกษาพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  สร้างเด็กไทยสู่สากล ” 
 

พันธกิจ  (Mission) 
1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง       มี

ทัศนคติและทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
4. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
5. ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนและเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพผู้เรียน     
                สอดคล้อง มฐ.1, ตบช. 1.1 มฐ. 3 (1.1) 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีพอเพียง              
                สอดคล้อง  มฐ. 1 ตบช. 1.2  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรคุณภาพ 
                สอดคล้อง  มฐ.  3  ตบช. 1,2,3 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
                สอดคล้อง  มฐ. 2  ตชบ. 1.2 (2.1 – 2.3) 3, 4 และ มฐ. 4    
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
                สอดคล้อง  มฐ. 2 ตชบ. 2.4 

 

เป้าหมาย (Objective) 
 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม น าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบ       
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน   
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

  “ ไหว้สวย   ด้วยรอยยิ้ม ” 
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เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   “ มารยาทดี  มีงานท า  น าประชาธิปไตย ”  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะการคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 2.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
 3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน  พูด  และเขียน 

4.  ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

นโยบายของโรงเรยีนบ้านโกตาบาร ู

...................... 
 นโยบายของโรงเรียนบ้านโกตาบารู     มีดังนี้ 

           1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตบริการของโรงเรียนอย่างทั่วถึง  โดยใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
           2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  (Child center) เพ่ือให้มีทักษะ
และศักยภาพในการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี สามารถคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้                            
            3.  ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านทักษะสุขภาพอนามัย สุขนิสัย จิตพิสั ยและด้านกีฬา    
ให้กับนักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
            4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เน้นปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม 
            5.  ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงินและงานพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน โดยการใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
            6.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ศิลปะ  ประเพณี  ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมและภูมิใจในความเป็นไทย 
            7.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 8.  จัดปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้มีบรรยากาศที่สะอาดร่มรื่น  เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
   9. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
           10.  พัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี  
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ส าหรับนักเรียน 
           11.  จัดหาสื่อการสอนทางด้านเทคโนโลยี  โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3 
แผนงาน / โครงการ 
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           แผนงานประจ า 
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แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยล.1  

 

ที ่ รายการ เป้าหมาย รายละเอียด งบประมาณ 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐานภายใน 
1 ค่าสาธารณูปโภค ช าระค่าสาธารณูปโภค ๑.ช าระค่าไฟฟ้า 

๒.ช าระค่าอินเตอร์เน็ต 
๓.ช าระค่าโทรศัพท์ 
๔.ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมเวปไซต์ 

๑2๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒.๓  
 

๒ ค่าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เสริม 

๑.ซื้อคอมพิวเตอร์ 
๒.เครื่องปริ้นเตอร์ 
 

70,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๒.๓)  
 

๓ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดให้ใช้
งานได้ 

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๓5,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๒.๓)  
 

๔ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 

๑.ท าป้ายไวนิล 
๒.ท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

๑5,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๒.๓)  
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แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยล.1  

 

ที ่ รายการ เป้าหมาย รายละเอียด งบประมาณ 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐานภายใน 
๕ ค่าวัสดุสอนฝึกสอบ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อใช้จัดการเรียน

การสอนให้ครูประจ าชั้นและห้องพิเศษ 
306,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๑)  
 

๖ จัดซื้อวัสดุห้องเรียน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียน ซื้อทีวีประจ าห้องเรียน 4๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๒.๔)  

๗ จัดซื้อสื่อปฐมวัย สื่อการเรียนการสอน สื่อของเล่น ของจ ำลอง ๑๕,๐๐๐ ม.ฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตบช.1.1 (1.1.๔-1.1.๕) 
 

๘ ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
สอน 

ถ่ายใบงานใบความรู้ต่างๆให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักสูตร 

ถ่ายเอกสารใบความรู้ใบงานให้นักเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยม 

๔๒,๐๐๐ ม.ฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตบช.1.1 (1.1.๔-1.1.๕) 
 

๙ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไป
ราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมศึกษาดูงาน ๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๒๒)  
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แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยล.1  

 

ที ่ รายการ เป้าหมาย รายละเอียด งบประมาณ 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐานภายใน 
๑๐ ค่าวัสดุอนามัยโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน ๑.ซื้อเตียงและที่นอน 

๒.ยารักษาโรค 
๑๕,๐๐๐ ม.ฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตบช.1.1 (1.๒.๔) 

1๑ วัสดุส านักงาน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน ๑.เครื่องปริ้นเตอร์ 
๒.หมึกพิมพ์ 
๓.กระดาษ 

3๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๒.๓)  

๑๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

จัดท าเอกสารประกันคุณภาพภายใน ๘,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๒.๑)  

๑๓ วัสดุเอกสารประเมินผลผู้เรียน จัดท ำหลักฐำนกำรวัดผล
ประเมินผลของผู้เรียน 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท ำเอกสำรประเมินผล
ผู้เรียน ระดับชั้นอนุบำล1 ถึงมัธยมศึกษำปีที่3  
2. ถ่ำยเอกสำรประเมินผลผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 3   

3๕,๐๐๐ ม.ฐ.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 

๑๔ งานแนะแนว เพ่ือพัฒนางานแนะแนวระบบ
ดูแลนักเรียน 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2. จ้างถ่ายเอกสาร 
 

๕,๐๐๐ ม.ฐ.1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตบช.1.1 (1.1.๖) 
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แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยล.1  

 

ที ่ รายการ เป้าหมาย รายละเอียด งบประมาณ 
สอดคล้องกับ 

มาตรฐานภายใน 
๑๕ บัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล ๒และ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
แจกประกาศนักเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล ๒
และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๓๐,๐๐๐ ม.ฐ.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 
 

๑๖ นิเทศภายในโรงเรียน 
 

๑.ครูร้อยละ 90 ได้รับการนิเทศ
ภายใน อย่างเป็นระบบปีละ 4 
ครั้ง ต่อคน 
๒.ชั้นเรียนร้อยละ 100รับการ
ประเมินตามเกณฑ์ห้องเรียน
คุณภาพ ปีละ 4 ครั้ง 
 

ครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5,๐๐๐ ม.ฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา  
ตบช.2 2.2, 2.4ตบช.3 

 

๑๗ ส ารองจ่าย เงินส ารองไว้ให้โครงการที่
งบประมาณไม่เพียงพอ 

เป็นเงินส ารองไว้จ่ายส าหรับโครงการที่
งบประมาณไม่เพียงพอ 

2๐,๐๐๐ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ตบช.๒ (๒.๒.๑)  
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แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
     งานบรหิารทั่วไป 
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โครงการ   คุณธรรมน าความรู้ 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 2        
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา    ด้าน  คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐาน ที่  1  ตัวบ่งชี้ ที่ 1.2 (1.2.1) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.เสาวน ี ปูลาพาระเปะ,นางอุไร  บุญเส้ง ,ส.ต.ท.มะปอซี อาแว 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 
................................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มาตรา6 ก าหนด
หลักการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา และความรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และผลจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของสถานศึกษา  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผลการประเมิน ได้ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

โรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน อันจะท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  ตลอดจนสามารถช่วยเหลือสังคมและใช้ความรู้ที่ไดรับไป
พัฒนาและเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตได้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เลื่อมใสศรัทธาต่อแนวทางและค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีกิริยา มารยาทที่ดี ด ารงตนในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโกตาบารู ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 591   คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมคุณธรรมทุกสัปดาห์ 
  2. นักเรียนร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ภาคเรียนละ 1ครั้ง 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน 

 
ต.ค. 2562 
พ.ย. 2562 
พ.ย. 2562 

 
ครูเสาวนี 
ครูเสาวนี 

ขั้นด าเนินการ(Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
    - อบรมหน้าเสาธง 
    - กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
    - กิจกรรมสมทบกองทุนช่วยเหลือครอบครัวโกตา 
    - กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
    -  กิจกรรมแสดงละครคุณธรรม 
    -  ป้ายส่งเสริมคุณธรรม 
    -กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 

 
ต.ค.61 – ก.ย. 62 
ทุกวัน 
ทุกวันศุกร์ 
ทุกวันศุกร์ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 
ต.ค. 62. – ก.ย. 63 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ครูสวัสดิการประจ าวัน 
คณะท างาน 
ครูมะปอซี 
คณะท างาน 
ครูประจ าชั้น 
ครเูสาวนี 
คณะท างาน 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
   -มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
ครูเสาวนี 

ขัน้ประเมินผล(Act) 
1. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
2 .ติดตามผล/ประเมินผล 

 
ก.ย.2563 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
ครเูสาวนี 
ผู้บริหาร 

 

 
5. งบประมาณ   

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                        จ านวน   30,000 บาท 
     รวม                             จ านวน  30,000 บาท 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (outcome) 
1.นักเรียน ร้อยละ 90 เข้ารับการอบรมคุณธรรม 
    จริยธรรมและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
2.นักเรียน ร้อยละ 90 มีกิริยา มารยาท คุณธรรม จริยธรรมที่ดี     

 
-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ตรวจผลงาน 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-ผลงาน 

ผลผลิต (Outputs) 
   -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงานและถูกต้อง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันโรงเรียน สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
-สังเกต 
-สอบถาม 

 
-แบบสังเกต 
- แบบสอบถมา 
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7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมี
ความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 
-เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน/ชุมชน 

-สร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
-พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ 

-เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม 
-นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตัว 
-หลักการปฏิบัติทั่วไปในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

-มีคุณธรรม จริยธรรม 
-มีค่านิยมที่พึงประสงค์   
-ความรับผิดชอบ 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-สิ่งของทางราชการไม่มี
ความเสียหาย  สูญหาย 

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่าง
ความสุข 

-มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่  
มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 

-มีการถ่ายทอดสิ่งดีๆ  มี
ประโยชน์และมีการต่อ
ยอดต่อไปจากรุ่นนี้ไปอีก
รุ่น 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนกิริยา มารยาทที่ดี ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

 
ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (น.ส.เสาวนี  ปูลาพาระเปะ )                                        (นางอุไร    บุญเส้ง ) 
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                              ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       
 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม) 
                                                                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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ชื่อโครงการ   วันส าคัญ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
กลยุทธ์การศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1,2,3 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรียน ตบช.1.1,1.2 

   มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                             ข้อ 1,2,3 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางนาตยา นาควิจิตร,นางอุไร บุญเส้ง,นางพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง 

   นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง,นางนุซรีย์ อีซบซี,นางบุษบามินตรา สลักค า 
   นางอรวรรณ ทองค า,นางอัมพลิกา สายสิงห์ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
1.หลักการและเหตุผล 
 การที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้
นั้น แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น    
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการวันส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันส าคัญ         
กับชุมชน 
2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีวันส าคัญของไทย 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรได้เขาร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชุมชน 
  3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
  4 .เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตส านึก 
                        ในการรักท้องถิ่น 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
ผู้ปกครอง และองค์กรในชุมชน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม จากการด าเนินกิจกรรมวันส าคัญและได้รับความรู้
ในวันส าคัญต่าง ๆ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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4.กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
ต.ค. 2562 

 

 
ผู้บริหาร,คณะท างาน 

นางนาตยา นาควิจิตร,นางอุไร บุญเส้ง 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1.วันงดสูบบุหรี่โลก 
2.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 
3.วันสิ่งแวดล้อมโลก 
4.วันต่อต้านยาเสพติด,วันสุนทรภู่ 
5.วันภาษาไทย 
6.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
7.วันเข้าพรรษา 
8.วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 
9.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง 
10.วันมหาธีรราชเจ้า 
11.วันชาติไทย,วันพ่อแห่งชาติ 
12.วันปีใหม่ 
13.วันเด็กแห่งชาติ(เสาร์ที่ ๒ ของเดือน ม.ค.) 
14.วันส าคัญทางศาสนา,วันอื่น ๆ 
       -วันวิสาขบูชา 
       -วันอาสาฬหบูชา 
       -วันลอยกระทง 
       -วันฮารีรายอ อิดิลฟิตรี 

 
 

31 พ.ค.  2563 
3   มิ.ย.  2563 
5   มิ.ย.  2563 
26 มิ.ย.  2563 
29 ก.ค.  2563 
1   ก.ค.  2563 
9   ก.ค.  2563 
28 ก.ค.  2563 
12 ส.ค.2563 
25 พ.ย.  2562 
5   ธ.ค.  2562 
1   ม.ค.  2563 

ม.ค.  2563 
 

10 พ.ค. 2562 
8  ก.ค.  2562 
22  พ.ย.  2562 

- 

 
 

นางอัมพลิกา สายสิงห์ 
นางอัมพลิกา สายสิงห์ 
นางพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง 
นางอรวรรณ,นางพวงสุด 
นางบุษบามินตรา สลักค า 
นางปราณี ทองค าศรี 
นางนาตยา นาควิจิตร 
นางบุษบามินตรา สลักค า 
นางนาตยา นาควิจิตร 
นางนุซรีย์ อีซบซี 
นางนุซรีย์ อีซบซี 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (check) 
มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

 
ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

 
นางนาตยา นาควิจิตร 

ขั้นประเมินผล (Act) 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน 2563 

 

 
นางนาตยา นาควิจิตร 

 
5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 30,000  บาท 
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6.การติดตามและประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้
ในวันส าคัญต่าง ๆ เกิดความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของประเทศชาติ 

-สังเกต 
-ผลงาน 
-สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบตรวจผลงาน 
แบบสอบถาม 

7.ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
-พอประมาณกับช่วงเวลา ว่าเวลา
ใดควรปฏิบัติอย่างไร 
-พอประมาณกับสถานที่ ที่จะ
รองรับผู้ใช้บริการได้ 

-ท าไมต้องท าโครงการนั้น ๆ 
-ท าแล้วดีอย่างไร เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน  
-ถ้าไม่ท าแล้วมีผลเสียจะเกิดอะไร 

-มีความมุ่งมั่นและเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีวัฒนธรรม 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-รอบรู้ในเรื่องของวันส าคัญต่าง ๆ การปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญ 
-การน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-การตรงต่อเวลา ตามเวลานัดหมาย 
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
-มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีสติ ระลึกได้ มีปัญญาไตร่ตรองในเรื่องต่าง ๆ 
-การเสียสละ แบ่งปันให้ผู้อ่ืนและผู้ด้อยโอกาส 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-สามารถตดัสินได้ถูกต้องในสิ่ง
ถูกสิ่งผิด มีสติปัญญาในการ
ท างานจะเป็นก าลังส าคัญของ
สังคมในการพัฒนาประเทศ 

-สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

-ใช้ความรู้ภาษา 
สิ่งแวดล้อม รณรงค์
ให้บุคคลอื่นเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

-เอกลักษณ์ของชาติ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-สามารถใช้ความรู้แสวงหา
ศึกษาและด ารงวัฒนธรรม
ไทยได้อย่างกว้างขวาง 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.บุคลากรในโรงเรียนบ้านโกตาบารู ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
  2.นักเรียนในโรงเรียนบ้านโกตาบารูทุกคน มีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันส าคัญ 
                     3.นักเรียนในโรงเรียนบ้านโกตาบารู ร้อยละ 90 เกิดความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)......................................... ......ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
 (นางนาตยา  นาควิจิตร)        (นางอุไร  บุญเส้ง) 
       ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบา้นโกตาบารู              ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
           (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม) 
                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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ชื่อโครงการ   กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่  1,2,3 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ตบช.  1.2 
                                          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อ 1,2                                           
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางบุษบามินตรา สลักค าและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ในการพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เสริมสร้างให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข   

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยยึดแนวการปฏิบัติกิจกรรมและเงื่อนไขการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จึงได้จัดท าโครงการนี้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.   เพื่อฝึกทักษะให้ลูกเสือรู้จักช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 
           2.  เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความอดทน 
           3.  เพ่ือฝึกให้ลูกเสือรู้จักการวางแผนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  -  ลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง                จ านวน  190  คน                                                            
           -  ลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ               จ านวน 170  คน 
                    -  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่      จ านวน 80  คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
  1.  ลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง เข้าร่วมกิจกรรม Day camp          
                     2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน 
              3.  เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีน าประสบการณ์ชีวิตชาวค่ายไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
              4.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีประสบการณ์การจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ิมขึ้น 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
4 ต.ค 62 
9 ต.ค.62 

 
นางบุษบามินตรา 
นางบุษบามินตรา 

ขั้นด าเนินการ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
-กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ 
-กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
-กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
-การศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ    
-การศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่    
-Day  Camp ลูกเสือส ารอง   
-ชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ 
-ชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ 
-ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญศูนย์เครือข่ายโกตาบารู 
-ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 

 
 

พ.ย. 62 
      1 ก.ค. 63 
      25 พ.ย.63 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

 
ก.พ.63 

ก.พ-ส.ค.63 
ก.พ-ส.ค.63 
ม.ค.-มี.ค.63 
มี.ค.-ส.ค.63 

 
 

นางบุษบามินตรา 
และคณะท างาน 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
 มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

มี.ค.62 นางบุษบามินตรา 
และคณะท างาน 

ขั้นประเมินผล 
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค.62 

 
นางบุษบามินตรา 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ(พัฒนาผู้เรียน)  60,000  บาท     
                      รวม   60,000  บาท   
 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
1)ลูกเสือเนตรนารีเสริมสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
2)ลูกเสือเนตรนารีมีความพร้อมในการก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
3)ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ิมข้ึน 

 
-สังเกตจาก
กิจกรรม 
-สัมภาษณ์ 
 
-แบบทดสอบ 

 
-สอบถาม 
 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
-แบบทดสอบ 

ผลผลิต(Outputs) 
1)ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยเหลือ
ตนเอง วางแผนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
-สังเกต 
-ตรวจสอบ 

 
-รายงานโครงการ 
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7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-พอประมาณกับความสามารถ
ตามศักยภาพ 
-พอประมาณกับงบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์ 
-พอประมาณกับสถานที่ 
ระยะเวลา  กรอบเวลาและ
กิจกรรมที่จัด 

-ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และ
สังคม  
  

-เสริมสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข   

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ เสริมประสบการณ์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
-ประสบการณ์ตรงกับการจัดกิจกรรมลูกเสือให้กับ
นักเรียน 

-ลูกเสือมีความอดทน  อยู่ในระเบียบวินัย รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง  
-รู้จักการวางแผนและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ใช้งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ที่พอเหมาะกับ
กิจกรรม 
-ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
และคุ้มค่าเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

-สร้างความสัมพันธ์การ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

-สร้างบรรยากาศ การ
เรียนรู้ในกิจกรรมที่ท า
ร่วมกัน 

-ปลูกฝังค่านิยมในการ
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง 

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัยช่วยเหลือตนเอง วางแผนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ิมข้ึน 
 3.ลูกเสือเนตรนารีน าประสบการณ์จากกระบวนการทางลูกเสือมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
(ลงชื่อ) ........................................  ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ) .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางบุษบามินตรา   สลักค า)                                (นางอุไร    บุญเส้ง)  
 ต าแหน่ง    ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                       ต าแหน่ง  หัวหน้างานงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

                   (ลงชื่อ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม) 
                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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ชื่อโครงการ   กีฬำต้ำนยำเสพติด  
แผนงาน    บริหำรทั่วไป 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1,2,3 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา    มำตรฐำน ที่ 1  ตบช. 1.1 (1.1.2), ตบช.1.2 (1.2.1) (1.2.4) 
                                         มำตรฐำน ที่ 3  ตบช. 3.1 – 3.3 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   ส.ต.ท.มะปอซี อำแว และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  

กำรออกก ำลังกำยหรือกำรเล่นกีฬำอย่ำงสม่ ำเสมอ เป็นกิจกรรมส ำคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์และสังคม สร้ำงให้เป็นผู้มีน้ ำใจนักกีฬำและเคำรพในกฎกติกำ 
กีฬำฟุตบอล เป็นประเภทกีฬำที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในปัจจุบัน สำมำรถเล่นได้ในช่วงเวลำว่ำงหลังเลิก
เรียนหรือในวันหยุดเสำร์ อำทิตย์ ช่วยให้นักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลจำกสิ่งเสพติด อีกท้ัง หำก
ได้รับกำรฝึกฝนจนเกิดควำมช ำนำญและมีควำมเป็นเลิศ ก็สำมำรถยึดเป็นอำชีพ สร้ำงรำยได้เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้  

โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู จึงได้จัดท ำโครงกำรกีฬำต้ำนยำเสพติด ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกลไก 
กำรเคลื่อนไหวและทักษะกีฬำที่ดี รักกำรออกก ำลังกำย สร้ำงควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียน ครู
และชุมชน อีกท้ังเพ่ือให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด   
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักกำรออกก ำลังกำย มีร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง 

 2.  เพ่ือป้องกันนักเรียนให้ห่ำงไกลจำกสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงสภำวะเสี่ยงต่อควำมรุนแรง 

 3.  เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ 

1. นักเรียน โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู ชั้น อ.1 – ม.3 จ ำนวน 590 คน 
3.1.2 กิจกรรมฟุตบอลนอกเวลำเรียน จัดตั้งทีมฟุตบอล จ ำนวน ๓ ทีม ดังนี ้

1. รุ่นอำยุไม่เกิน 10 ปี  1  ทีม  จ ำนวน   25  คน 
2. รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี  1  ทีม   จ ำนวน  25  คน 
3. รุ่นอำยุไม่เกิน 14 ปี  1  ทีม   จ ำนวน  25  คน 

3.2  เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียน ร้อยละ 80  ที่ร่วมโครงกำรฯ มีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง  
  3.2.2 นักเรียน ร้อยละ 80 ที่ร่วมโครงกำรฯ มีทักษะกีฬำฟุตบอลที่ดี 
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 

ก.พ. 2563 
มี.ค. 2563 

 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ครูมะปอซี 
ขั้นด าเนินการ   

   ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร  ดังนี้ 
       1. กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์   
       2. กิจกรรมฟุตบอลนอกเวลำเรียน  

 
 
 

ก.ค – ก.ย 2563 

ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
 
 

มะปอซีและคณะท ำงำน 

มะปอซี,มะอีซอ 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
     - นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 

ระยะที่ 1 มี.ค. 2563 ระยะ
ที่ 2 ก.ย 2563 

มะปอซี 
มะปอซี 

ขั้นประเมินผล 

     - สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ระยะที่ 1 มี.ค. 2563 ระยะ
ที่ 2 ก.ย 2563 

 

มะปอซี 
มะปอซี 

 

5. งบประมาณ 
             เงินงบประมำณ      จ ำนวน     50,000   บำท 
                                                

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
1)นักเรียนมีทักษะฟุตบอลที่ดี 
2)นักเรียนทุกคนมีสุขภำพแข็งแรง สมบูรณ์ 
3)นักเรียนทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 

4)โรงเรียนและชุมชนมีควำมรักสำมัคคี 
 

 

- ผลกำรแข่งขัน 

- ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง 

- สอบถำม 

- สังเกต 
 

 

- เกียรติบัตร,ถ้วยรำงวัล 

- แบบบันทึกภำวะโภชนำกำร 

- แบบสอบถำม 

- แบบสังเกต 

ผลผลิต(Outputs) 
1)นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
ที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือส่งเข้ำร่วมแข่งขัน 

2)นักเรียนมีผลงำนที่ดีในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพติด 
 

 

- สอบถำม 

- บันทึกผลกำรแข่งขัน 

 

- แบบสอบถำม 

- แบบรำยงำนผล 
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7.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-พอประมำณกับเวลำที่เล่นกีฬำ
ไม่ท ำให้งำนอ่ืนเสียหำย ใช้
ช่วงเวลำที่เหมำะสม เช่นตอนเช้ำ   
ตอนเย็น ที่อำกำศไม่ร้อนเกินไป 
-พอประมำณกับก ำลังของตนเอง 
-พอประมำณกับสถำนที่    

-กำรเล่นกีฬำท ำให้คนรู้จักกำรให้อภัย กำร
แบ่งปัน กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
-กำรสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
-ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงจำกโรคภัย 

-กำรแต่งกำยที่เหมำะสม 
-กำรอบอุ่นร่ำงกำย กำรป้องกัน
กำรบำดเจ็บ 
-ควำมมีสติไม่คึกคะนอง 
-ประเมินควำมสำมำรถของ
ตนเองในกำรเล่นกีฬำ 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

-กำรเล่นกีฬำท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง 
-เป็นกำรพักผ่อนจิตใจ  ผ่อนคลำยควำมเครียด 
-กำรเล่นกีฬำท ำให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ 
-เป็นกำรพัฒนำจิตใจ กำรปรับตัวเข้ำกับบุคคลอ่ืน 
-ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  ห่ำงไกลยำเสพติด 

-ควำมสำมัคคี 
-กำรให้อภัย มีน้ ำใจนักกีฬำ 
-ควำมซื่อสัตย์ 
-ควำมอดทน 
-กำรตรงต่อเวลำ 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 

-กำรเล่นกีฬำอย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมท ำให้
ร่ำงกำยแข็งแรง ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ ไม่ต้อง
รักษำพยำบำล 

-กำรเล่นกีฬำท ำให้เกิด
ควำมสำมัคคี 
-ท ำให้สังคมเข้มแข็งและ
สงบสุข 
-ห่ำงไกลยำเสพติด 

-รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้
ง่ำย สำมำรถใช้กีฬำเป็น
สื่อในกำรรวมพลัง 

-กีฬำสร้ำงคนให้มีวินัย ท ำให้
คนเคำรพต่อกฎ กติกำของ
สังคมสำมำรถปลูกฝังจิตส ำนึก
ที่ดีได้ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำนศึกษำ รักกำรออกก ำลังกำย ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง 

 2. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่ยุ่งเกี่ยวและห่ำงไกลจำกสิ่งเสพติด 

 3. เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
 
 

(ลงชื่อ) ส.ต.ท....................................ผู้เสนอโครงกำร  (ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร  

                   (มะปอซี  อำแว)                                        (นำงอุไร  บุญเส้ง) 
 ต ำแหน่ง    ครู โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                   ต ำแหน่ง   หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป        
 

                                                                      (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

               (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู   
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ชื่อโครงการ   โกตาสัมพันธ์ 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 4,5 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา  ข้อ 3 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางนุซรีย์  อีซบซี, และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล  
               การบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหม่ต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความรู้ มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ กระบวนการเรียนรู้มีชีวิตชีวา สนุกสนานมี
การเล่นกีฬา ดนตรี ได้ท ากิจกรรมตามความต้องการและความสนใจอย่างมีความสุข สามารถจัดการความรู้ด้วย
ตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนในระยะยาว การพัฒนาการศึกษา
จ าเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กรหลักคือหน่วยงานการศึกษาและความร่วมมือของ
ชุมชน  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นเรื่องจ าเป็นในยุคปฏิรูปการศึกษา  การมีตัวแทนของ
ประชาชนเข้ามารับรู้และมีส่วนช่วยงานการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรศาสนา และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมเติมเต็ม ก็เป็นที่ยอมรับว่า
การศึกษาเป็นภารกิจของทุกคนที่จะต้องช่วยกันพัฒนา  
 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชนมีความเป็นหนึ่งเดียวมีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 

 2.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1.  ผู้ปกครอง  ทุกคน 
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  15 คน  อบรม/ศึกษาดูงาน 
  3.  จัดรอมฏอนสัมพันธ์ ปีละ 1 ครั้ง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนและชุมชนมีความรักสามัคค ีและมีความสัมพันธ์ทีด่ีต่อกัน 

3. ร้อยละ 80 ของชุมชนได้รับรู้ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
ต.ค. 2562 
ต.ค. 2562 

 
นางนุซรีย์ อีซบซี 
 

ขั้นด าเนินการ(Do) 
   ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
1)  คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานฯสัมมนา/ศึกษา    
ดูงาน/ประชุม 
2)  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/เลือกตัวแทน
คณะกรรมการชั้นเรียน/เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา 
3)  รอมฏอนสัมพันธ์ 
4)  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ทาง website 
 

 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

 มิ.ย. 2563 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

 
นางนุซรีย์,นางอุไร 
 
 

นางนุซรีย์,นางอุไร, 
นางปราณี,ครูประจ าชั้น, 
 ครูที่ปรึกษา 

นางนุซรีย์ ,มะปอซี,อุไร 

น.ส.นูรลัยลา 
 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

นางนุซรีย์อีซบซี 

ขั้นประเมินผล(Act) 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

มี.ค. 2563 
 

นางนุซรีย์ อีซบซี 

 
5. งบประมาณ 
             เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   25,000  บาท  

 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
1)ชุมชนให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี 
2)โรงเรียนและชุมชนมีความรักสามัคคี  และมี
ความสัมพันธ์ทีด่ีต่อกัน 

3)ชุมชนได้รับรู้ข่าวสาร  และความเคลื่อนไหวของโรงเรยีน
อย่างต่อเนือง 

 

-สังเกตจากกิจกรรม 

-สอบถาม 

 

-สอบถาม 

-รายงานโครงการ 

ผลผลิต(Outputs) 
1)นักเรียน  ครูและผู้ปกครองให้ความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 

-สังเกต 

-สอบถาม 

 

-แบบสอบถาม 

-รายงานโครงการ 

 
 
 



                                                                               แผนปฏิบัติการ ประจ าปี  2563  โรงเรียนบ้านโกตาบารู    
 

7.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-พอประมาณกับงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้โดยไม่
ท าให้ตนเองเดือดร้อน 
-พอประมาณกับสถานที่ 

-ท าไมต้องท ากิจกรรมนั้นๆ 
-ท าแล้วดีอย่างไร เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม 
-การสื่อสารที่ถูกต้อง 

-ท าให้โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-การประเมินความสามารถของ
ตนเอง 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-ความรู้เรื่องการจัดการ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
มีความรู้ที่ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์สามารถให้
ค าปรึกษากับชุมชนในเรื่องต่าง ๆ โดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ขบองหลักวิชาการที่ถูกต้อง 

-การตรงต่อเวลา 
-ความอดทน 
-ความรับผิดชอบ 
-การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  การเสียสละ แบ่งปัน 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-การใช้
ชีวิตประจ าวันการ
เสียสละแบ่งปันท า
ให้วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นกลับคืนมา 

-การเข้าสังคมท าให้รู้จักการ
ปรับตัวร่วมกับผู้อ่ืนที่จะไม่ท า
ให้ตนเองเดือดร้อนไม่ท าให้
สังคมเดือดร้อน 
 

-สิ่งแวดล้อมเห็นความส าคัญของ
การรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อมไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมใน
การถนอมรักษาไว้ให้ลูกหลาน 

-วัฒนธรรมการ
แบ่งปัน การ
เคารพสถานที่ กฎ 
กติกาของสังคม 
 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1) โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

   2) โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 

  3) โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและเผยแพร่ผลงานสู่สังคม 
 
 
 

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

             (นางนุซรีย์ อีซบซี)                                          (นางอุไร  บุญเส้ง)  
 ต าแหน่ง    ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                        ต าแหน่ง   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 
 

                      (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                       (นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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ชื่อโครงการ                    ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน                     บริหารทั่วไป 
กลยุทธ์สถานศึกษา                 กลยุทธ์ที่ 1,2 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา    ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1-2.3  
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 14  ตัวบ่งชี้ที่ 1401-14.2  
                                        ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง          
ผู้รับผิดชอบ                        นางอัมพลิกา  สายสิงห์  ,นายอุดร  สายสิงห์,นางอุไร บุญเส้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ          ตลอดปีการศึกษา   
 

1. หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่

ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

              2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่
ตามระบบประชาธิปไตย  โดยการปฏิบัติจริง 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน 
    4. เพื่อให้นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยคือ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และ

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยที่เด่นชัด 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ  
-นักเรียนชั้น ป. 1 – ม.3  จ านวน  579 คน 
-คณะกรรมการสภานักเรียน   จ านวน 35 คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ  
  1.  นักเรียนร้อยละ  80  ร่วมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย   
วิสัยทัศน์ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา โดย 

-นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  คือคารวะธรรม สามัคคีธรรม 

ปัญญาธรรม และพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยท่ีเด่นชัด 

-นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ และรู้หน้าที่ของตนเอง  มีส่วนร่วมในและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
4.งบประมาณ 
             เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)             5,000  บาท 
                                     รวม                   5,000  บาท 
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5.  แนวทางการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
ต.ค.2562 
ต.ค.2562 

 
ผู้บริหาร 
นางอัมพลิกา 

ขั้นด าเนินการ   

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
1. เลือกตั้ง ประธานนักเรียนและกรรมการฝ่าย 

ต่าง ๆ  
2. ประชุมกรรมการสภานักเรียน เดือนละ 2 ครั้ง 

3. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมรักษ์โกตา 
5.ปรับปรุงห้องประชาธิปไตย 

 
 
 

 21 พ.ค. 2563 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

อัมพลิกาและคณะท างาน 
 

อัมพลิกา,คณะท างาน 
 
 

ครูประจ าวิชา 

นายอุดรและสภานักเรียน 
ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
 มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

 ก.ย. 2563 นายอุดร 

ขั้นประเมินผล 

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
 

  ก.ย.2563 

 

อัมพลิกา 

 

 
6. สรุปผลการด าเนินงาน  
 6.1 นักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียนให้สิทธิ์เลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภา
นักเรียน  

6.2. มีการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน เดือนละ 2 ครั้ง 

6.3. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการวิถีประชาธิปไตยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 
6.4. นักเรียนทุกคนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมรักษ์โกตา 
6.5. สภานักเรียนได้ปรับปรุงห้องประชาธิปไตยให้มีความพร้อมและสวยงาม 
 

7.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-งบประมาณมีความพอดีกับ
กิจกรรม  
-กิจกรรมการเรียนรู้พอเหมาะ
พอดีกับเวลา และกระบวนการ
เรียนรู้ ปลูกฝัง 

-การปลูกฝังให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีพฤติกรรมเห็นประโยชน์
ของส่วนรวม 
-มีความรู้เรื่องของวิถีประชาธิปไตย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
 

-เรียนรู้ รับรู้ กฎ เกณฑ์ ระเบียบ 
กติกา และรู้หน้าที่รับผิดชอบของ
ตนเอง 
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เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-รู้เรื่องระเบียบ วินัย และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง  
-วิถีประชาธิปไตย สามัคคีธรรม  คารวะธรรม และ
ปัญญาธรรม 
 

- ขยัน     ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน 
- มีวินัย  ใฝ่เรียนรู ้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 
- กตัญญูรู้ค่า  ตอบแทนช่วยเหลือ 
- วิถีประชาธิปไตย              

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ประเทศมีพลเมืองที่รู้
คุณค่า ถือได้ว่าคุ้มค่า
และง่ายต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ 

-เกิดการแบ่งปัน 
-เรียนรู้และด าเนินชีวิต
ตามหลักวิถี
ประชาธิปไตย เรียนรู้ที่
จะอยู่ด้วยกันด้วยความ
เข้าใจ ยอมรับในความ
แตกต่าง ปฏิเสธการ
สร้างความแตกแยก  

-ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า รักษาความ
สมดุล รักและหวงแหน
โรงเรียน สร้าง
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
น่าอาศัย  

-การด าเนินชีวิตแบบ
พ่ึงพา  คนพ่ึงธรรมชาติ  
ธรรมชาติพ่ึงคน  คนพ่ึง
คน เป็นการสร้างกลยุทธ์
ที่ร่วมสร้างการมีส่วน
ร่วม เพื่อการพัฒนาคน 
และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน 
-หลักวิถีประชาธิปไตย
เป็นกรอบในการด าเนิน
ชีวิตโดยยึดรากฐานแห่ง
ชีวิตบนหลักคารวธรรม 
และหลักสามัคคีธรรม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเข้าใจในหลักวิธีประชาธิปไตย รู้จักหลักในการปกครองตนและปกครองผู้อ่ืน 
 2. นักเรียนสามารถและความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 3. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4. นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งในสถานการณ์จริง และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป
ปรับประยุกต์ใช้ในอนาคตท้ังด้านการด ารงชีวิตและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
 

(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ          (ลงชื่อ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางอัมพลิกา  สายสิงห์)                                         (นางอุไร  บุญเส้ง) 
ต าแหน่ง  พนักงานโรงเรียนบ้านโกตาบารู             ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

                                                                  (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                       (นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม) 
                                                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 5 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2  ตบช.2.2 (2.2.4) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายมะอีซอ  หาสีแม, นางนุซรีย์  อีซบซี,  

นางอรวรรณ   ทองค า,น.ส.เสาวนี  ปลาพาระเปะ, 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ ให้มีคุณภาพ
ทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนจึงต้องจัด
ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อจัดประสบการณ์และเติมเต็มให้กับนักเรียนทุกคน 

ดั้งนั้นเพ่ือโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่หลากหลาย     
ทั้งด้านสติปัญญา  ด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เรียบร้อยและปลอดภัย 
 2.2 เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางของนักเรียนและชุมชน 
 2.3. เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกายและใช้ด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆของโรงเรียนและชุมชน 
 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) ปรับปรุงถนนโรงรถ ,อาคารเรียน และ อาคารประกอบ 
  2) ซ่อมแซมอาคารเรียน ,อาคารประกอบ 
  3) จัดสวนหย่อม มุมพักผ่อน,นั่งเล่น  หน้าอาคารเรียน อาคารประกอบ จ านวน 3 จุด 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
  1)โรงเรียนมีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เรียบร้อยและปลอดภัย 
  2) มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางของนักเรียนและชุมชน 
  3) มีสถานที่ออกก าลังกายและใช้ด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆของโรงเรียนและชุมชน 
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 

ตุลาคม 2562 

พฤศจิกายน 2562 

 
นายมะอีซอ 

ขั้นด าเนินการ 
   ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
- ปรับปรุงถนน ,อาคารเรียน และ อาคารประกอบ 
- ซ่อมแซมอาคารเรียน ,อาคารประกอบ 
- จัดสวนหย่อม  มุมพักผ่อน นั่งเล่น หน้าอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 

 
1 ตุลาคม 62 

         30 กันยายน 63 
 

 
นายมะอีซอและ

คณะท างาน 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผู้บริหาร 

ขั้นประเมินผล 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
30 กันยายน 63 

 
นายมะอีซอ 

 
5. งบประมาณ 
             เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   40,000   บาท 
     
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
1)โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
2) ชุมชนและนักเรียนมีความภาคภูมิใจและรัก
โรงเรียน 

 
-ตรวจผลงาน 
-สอบถาม 

 
-รายงานโครงการ 
-สอบถาม 

ผลผลิต(Outputs) 
1โรงเรียนปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 
-สังเกต 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 
-รายงานโครงการ 
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7.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
-เหมาะสมกับสถานที่เอ้ืออ านวย 
-พอประมาณกับปริมาณท่ี
ต้องการใช้หรือเหลือเผื่อไว้บ้าง ไม่
มากหรือน้อยเกินไป 
-พอประมาณกับงบประมาณ การ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่ 

-เป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
สถานที่เอ้ืออ านวยน่าอยู่  น่าเรียน 
-สถานที่ออกก าลังกายและใช้
ด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆของ
โรงเรียนและชุมชน 

-แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ทั้งด้านสติปัญญา  
ด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม 
-นักเรียนรักสถาบัน รักโรงเรียน 
รักชุมชน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-หลักการใช้เครื่องมือ  สถานที่ที่เหมาะสม อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก  
-การป้องกันอันตรายจากการใช้อาคารสถานที่ 
-ความปลอดภัยในการใช้สถานที่ 

-ความรับผิดชอบ 
-ความขยัน  อดทน 
-การแบ่งปัน 
-ความซื่อสัตย์ 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่เหมาะสม ช่วยให้
ประหยัดและปลอดภัย 

-สถานที่เอ้ืออ านวย 
สามารถพัฒนาชุมชน 
สังคมในหลายๆด้าน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

-การใช้สื่อๆ ต่าง  
ค านึงถึงความประหยัด 
ท าให้เกิดจิตส านึกท่ีดีใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

-การใช้ชีวิตประจ าวัน
โดยการสืบทอด
วัฒนธรรมหลายๆ ด้าน 
-การปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม 
การแบ่งปัน ให้กับ
พลเมืองของชาติ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ ชุมชนและนักเรียนมีความภาคภูมิใจและรักโรงเรียน 
 
(ลงชื่อ) ........................................  ผู้เสนอโครงการ    (ลงชือ่) .......................................ผูเ้ห็นขอบโครงการ 
             (นายมะอีซอ  หาสีแม)                                      (นางอุไร  บุญเส้ง)  
 ต าแหน่ง    ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                        ต าแหน่ง   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 
 
                 (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม) 
                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
   งานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ   กิจกรรมเพ่ิมศักยภำพ ICT  

แผนงาน   กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพวิชำกำรและคุณภำพผู้เรียน 

สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มำตรฐำนที่ 1 ตบช 1.4 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ     นำงรัตน์ติยำ  เกปัน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2562 - กันยำยน  2563 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

คอมพิวเตอร์มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของนักเรียนเป็นอย่ำงมำก  โดยเฉพำะโลกในยุค
ปัจจุบันที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่นักเรียนจะต้องพัฒนำตัวเองให้เป็นผู้รู้ ทัน
โลก  ทันเหตุกำรณ์  และสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้  ดังนั้นกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในเนื้อหำวิชำคอมพิวเตอร์จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพ่ือจะได้เสริมสร้ำงให้
นักเรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์เพ่ิมมำขึ้นตลอดจนสร้ำงทัศนคติท่ีดีต่อเนื้อหำวิชำต่อไป 

กำรจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรจัดกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของปัญหำนี้เป็นอย่ำงมำก จึงได้จัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น 
           2. เพื่อให้ได้มีกิจกรรมในกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมเข้ำใจและเรียนรู้ด้วยตัวเองสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
  3. เพ่ือพัฒนำระดับควำมรู้ทำงด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น และทันกับเหตุกำรณ์
ในยุคปัจจุบัน 
 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน  430  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้พัฒนำทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น 
2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเรียนรู้ด้วยตัวเองสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ ำวันได้ 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้พัฒนำระดับควำมรู้ทำงด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงขึ้น และทันกับ

เหตุกำรณ์ในยุคปัจจุบัน 
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
มิถุนำยน  2563 
กรกฎำคม  2563 

 
นำงรัตน์ติยำ เกปัน 
นำงรัตน์ติยำ เกปัน 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร ตำมระดับชั้น 
ดังนี้ 

1) อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-3 
2) อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 
3) อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3 

 
กรกฎำคม 2563 

 
 
 

 
นำงรัตน์ติยำ เกปัน  

 
 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
นิเทศ ติดตำม กำรสร้ำงชิ้นงำนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในแต่ละระดับชั้น และแต่ละโปรแกรม  

สิงหำคม 2563 
 

นำงรัตน์ติยำ เกปัน  
 

ขั้นประเมินผล (Act) 
1) สรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์ 
2) กรณีผลกำรประเมินไม่ถึงเกณฑ์ ศึกษำสำเหตุและ
ปรับกิจกรรมให้ เหมำะสม และด ำเนินกิจกรรมต่อไป
กรณีผลกำรประเมินถึงเกณฑ์ รวบรวม เอกสำร
หลักฐำน ร่องรอยกำรท ำงำน เพื่อเตรียมรับกำร
ประเมินจำกต้นสังกัด และกำรประเมินภำยนอก  

กันยำยน 2563 
 

นำงรัตน์ติยำ  เกปัน 
 

 

5.  งบประมาณ  
  เงินงบประมำณ (เงินอุดหนุน) 20,000 บำท 
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6.   การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนำทักษะทำงด้ำน

คอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ

เรียนรู้ด้วยตัวเองสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

3. ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนำระดับควำมรู้
ทำงด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงขึ้น และทัน
กับเหตุกำรณ์ในยุคปัจจุบัน 

สังเกตและประเมินชิ้นงำน 
 
สังเกต สอบถำม    
ประเมินชิ้นงำน 
 
สังเกต สอบถำม     

แบบประเมินชิ้นงำน  
 
แบบสอบถำม/แบบประเมิน
ชิ้นงำน 
 
แบบสอบถำม 

7.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-เป้ำหมำยที่ตั้งเหมำะสม
กับศักยภำพของนักเรียน 

- นักเรียนพัฒนำทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นและก้ำวทันสื่อ
ออนไลน์ในยุคปัจจุบัน 

- เกิดควำมรู้/น ำควำมรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
1.นักเรียนมีกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ได้ดี

ขึ้น 
2.นักเรียนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
3.นักเรียนได้พัฒนำระดับควำมรู้ทำงด้ำนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สูงขึ้น และทันกับเหตุกำรณ์ในยุค
ปัจจุบัน 

- ควำมตรงต่อเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม 
- ควำมมีวินัย ในกำรด ำเนินงำน 
 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ควำมรู้เอื้อต่อกำร
พัฒนำประเทศ 
-เกิดควำมเท่ำเทียมกัน
ในกำรด ำรงชีวิต 

-กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน
จ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้จำกกำร
เรียน 
-ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี 

-กำรด ำเนินงำน
เหมำะสมกับเวลำ  
ช่วยประหยัดเวลำ 
พลังงำน เช่น ไฟฟ้ำ  
น้ ำ 

-ควำมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในองค์กร 
-เกิดสังคมแห่งกำร
แบ่งปัน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ให้  
    เข้ำแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องให้กับนักเรียน 
2. นักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถน ำไปใช้              
    ในชีวิตประจ ำวันได้ 
3. นักเรียนมีทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ สำมำรถแก้ไขปัญหำและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 

          4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศสูงขึ้น 
 
 
 
ลงชื่อ ................................... ผู้เสนอโครงกำร                    ลงชื่อ .................................. ผู้เห็นชอบโครงกำร  
        (นำงรัตน์ติยำ เกปัน)                      (นำงณภัทร   เบลเลอร์) 
ต ำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
            ลงชื่อ ....................................... ผู้อนุมัติโครงกำร 
       (นำยตอฮีรน   หะยีเลำะแม) 
           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ     KOTA PROMP 
แผนงาน     บริหำรงำนวิชำกำร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู  
ลักษณะโครงการ    โครงกำรต่อเนื่อง  
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา   มำตรฐำนที่ 1 ตบช 1.1 ( 1.1.1-1.1.5 )  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นำยอุดร   สำยสิงห์  
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภำคม 2563 – กันยำยน 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล    
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 มุ่งเน้นกำร
ปรับปรุงเนื้อหำให้มีควำมทันสมัยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรต่ำง ๆ ค ำนึง
กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส ำคัญ โดยเปลี่ยนเพ่ือให้มีกำร
เตรียมผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ พร้อมที่จะประกอบอำชีพ เมื่อจบกำรศึกษำหรือสำมำรถ
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น สำมำรถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชำคมโลกได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรปีงบประมำณ 2562 โดยยึดกรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ น้อมน ำพระรำชกระแสของสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำล ที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ที่จะต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้เด็ก เยำวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้องในเรื่องสถำบันหลักของชำติ สร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตที่เข้มแข็ง สร้ำงควำมรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอำชีพ มีงำนท ำและ
ได้น ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและทรัพยำกรมนุษย์ 
ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนำรมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่ก ำหนดหลักกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็ก
เล็กปฐมวัย  
 กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร KOTA PROMP เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
จะช่วยพัฒนำผู้เรียนไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยที่
นอกเหนือจำกต ำรำเรียน ดังนั้น โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ KOTA PROMP เป็นโครงกำรหนึ่ง
ที่ สำมำรถพัฒนำทักษะชีวิตและบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระเข้ำด้วยกันได้ ทั้งนี้เนื่องจำกเป็น
กิจกรรมที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมถนัดและควำมสนใจ ได้แก่ ฐำนกำรเรียนรู้ 
ROBOT CODEฐำนกำรเรียนรู้ วิทย์สนุก WITH STEM  ฐำนกำรเรียนรู้ ENGLISH LITTLE KIDS พิชิตโกตำ 
ฐำนกำรเรียนรู้ MAGIC MATH ฐำนกำรเรียนรู้ กีฬำสร้ำงทักษะ ศักยภำพสร้ำงควำมเป็นเลิศ  PLAY AND 
LEARN เพลินภำษำ และฐำนกำรเรียนรู้ ART SHOW ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนน ำควำมรู้ที่ ได้มำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน ตลอดจนน ำไปพัฒนำเป็นทักษะชีวิตที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตในอนำคตได้ 

2. วัตถุประสงค์   
1) เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ มำปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนของตนเอง   
2) เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มำพัฒนำทักษะชีวิต   
3) เพ่ือสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับนักเรียน บุคลำกร และบุคคลภำยนอกที่ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดและ

เข้ำร่วมกิจกรรม KOTA PROMP เพ่ือกำรพัฒนำทักษะชีวิต โดยบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้   
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3. เป้าหมาย   
3.1เชิงปริมาณ     

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  จ ำนวน 450  คน   
3.2 เชิงคุณภาพ      

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรูมีกำรพัฒนำทักษะชีวิต โดยบูรณำกำร
ควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้      

2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรกำรเรียนของตนเอง  

 
4. แผนผังความคิด (KOTA PROMP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOTA 
PROMP

K : Knowledge 

O : Observation

T : Test / 
Tecnology

A : Attitude

P : Process/

Phycomoter
R : Reaction / 
Relationship

O : Opinion 

M : Money / 
Memory 

P : Phycomoter
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5. กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม (วงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA) 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ ( Plan )  
1 . ครูและนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่
ปรึกษำร่วมกันวิเครำะห์โครงกำร  
2. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 1 
3. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 2  
4. เสนอโครงกำรต่อครูพี่เลี้ยง 
5. เสนอโครงกำรต่อฝ่ำยวิชำกำร 
6. เสนอโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
7. ประชุมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือด ำเนินกำรตำม
โครงกำร 

 
28 พฤษภำคม2563 
 
29 พฤษภำคม2563 
17 มิถุนำยน 2563 
3 สิงหำคม 2563 
4 สิงหำคม 2563 
5 สิงหำคม 2563 
19 สิงหำคม 2563 

 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
 

 

ขั้นดาเนินการ ( Do )  
จัดกิจกรรมตำมโครงกำร  
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     - ฐำนกำรเรียนรู้ วิทย์สนุก WITH STEM           
     - ฐำนกำรเรียนรู้ ROBOT CODE 
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
     - คนละย ำ 
     - ผู้ชำยขำยน้ ำ 
     - ผักทอดสมุนไพร และขนมอบ 
 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
     - ฐำนกำรเรียนรู้ ENGLISH LITTLE KIDS  
พิชิตโกตำ           
 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
      - ฐำนกำรเรียนรู้ MAGIC MATH  
 
 

 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา        
     - ฐำนกำรเรียนรู้ กีฬำสร้ำงทักษะ ศักยภำพสร้ำง
ควำมเป็นเลิศ   
 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  
     - ตลำดผักและผลไม้ 
 

 
28 สิงหำคม 2563 
 

 
นำงสำวเสำวนีย์ ปูลำพำระเปะ 
นำงนุจรีย์  รัตนอรุณ 
นำงมำยีด๊ะ แนหะรอ 
นำงรอกีเย๊ำะ จำรุ 
นำงรัตน์ติยำ  เกปัน 
 
นำยอุดร สำยสิงห์ 
นำงปรำณี ทองค ำศรี 
นำงอัมพลิกำ สำยสิงห์ 
 
นำงสุไวบ๊ะ ดีแลตำนำ 
นำงคอมสีย๊ะ ดำหะซี 

 
นำงสำวธิดำทิพย์ ชูแก้ว 
นำงพจนำ  สุวรรณนันท์ 
นำงสำวสรัลรัตน์ ชูแก้ว 
นำงแวกูซัยมะ มิงซำนำ 
 

นำยมะเปำซี  อำแว 
นำยมะอีซอ หำสีแม 
 
นำยอุดร  สำยสิงห์ 
นำงอุไร  บุญเส้ง 
นำงกิติมำ  รุจิศรัณย์ 
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กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        
     - PLAY AND LEARN เพลินภำษำ 
 

 
 
 
 
 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
     - ฐำนกำรเรียนรู้ ART SHOW  

 
นำงณภัทร  เบลเลอร์ 
นำงอรวรรณ  ทองค ำ 
นำงธิตินันท์ หมำน 
นำงอัมพลิกำ  สำยสิงห์ 
นำงสำวเฟำซียะห์ แซกำรี  
นำงพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง 
 
นำงนำตยำ  แก้ววิจิตร 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม ( Check)  
     - จัดท ำแบบประเมินของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
     - ติดตำมกำรด ำเนินงำน 

24 สิงหำคม 2563  
 

คณะผู้จัดท ำ 

ขัน้ประเมินผล ( Act )  
      - ประชุมสรุปผล/ประเมินผล 
      - รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

25 กันยำยน 2563  
 

คณะผู้จัดท ำ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
28 พฤษภำคม 2563 – 25 กันยำยน 2563 

7. สถานที่ 
โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ  

8. งบประมาณ        
เงินงบประมำณ                 15,000  บำท         
รวมเงินงบประมำณท้ังสิ้น     15,000  บำท  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

1) นักเรียนโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
มำปรับปรุงและพัฒนำกำรกำรเรียนของตนเอง   

2) นักเรียนน ำควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มำพัฒนำ ทักษะชีวิต   
3) นักเรียน บุคลำกร และบุคคลภำยนอกมีภำคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดและเข้ำร่วมกิจกรรม     

KOTA PROMP เพ่ือกำรพัฒนำทักษะชีวิตบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
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10. การอนุมัติโครงการ  
 
      ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงกำร  
       (นำยอุดร  สำยสิงห์)  
      ต ำแหน่ง         คร ู
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เห็นชอบโครงกำร  
        (นำงณภัทร  เบลเลอร์)  
      ต ำแหน่ง     วิชำกำรโรงเรียน 
                    
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้อนุมัติโครงกำร 
                 (นำยตอฮีรน หะยีเลำะแม)  
         ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชือ่โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 

แผนงาน   บริหำรงำนวิชำกำร 

กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพวิชำกำรและคุณภำพผู้เรียน 

สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มำตรฐำนที่ 1 ตบช 1.1 (1.1.1-1.1.5) 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ   นำงรัตน์ติยำ  เกปัน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2562 – กันยำยน  2563 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ เขต 1 มีนโยบำยเร่งรัดและต้องกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทุกระดับชั้น
เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และเกิดกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีเหตุ มีผลเป็นกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจำกผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับพอใช้ และจำกกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับชำติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียน มี
ผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย โรงเรียนจึงจัดวำงแผนเพ่ือพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้นตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดไว้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 3. เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนและนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนกำร STEM ศึกษำ 
 
3.  เป้าหมาย 

3.3 เชิงปริมาณ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน  430  คน 

3.4 เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงขึ้น 
(2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สอบ NT, LAS, O-NET มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
(3) ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เกิดทักษะ

กระบวนกำรคิดและเกิดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร STEM ศึกษำ 
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
 พฤศจิกำยน 2562 
พฤศจิกำยน  2562 

 
ฝ่ำยวิชำกำร 

นำงรัตน์ติยำ เกปัน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร ดังนี้ 
   - กิจกรรมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
   - กิจกรรม STEM ศึกษำ   
   - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
โรงเรียนและกำรประเมินผลระดับชำติ 
   - กิจกรรมกำรสอบ Pre O-NET, Pre NT 
     (สร้ำงเครื่องมือพัฒนำด้ำนภำษำ ด้ำนกำรค ำนวณ
และด้ำนเหตุผลเพ่ือเตรียมสอบ NT  และ สร้ำงเครื่องมือ
สอบ O-NET) 

- กิจกรรมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ระหว่ำงเรียน
และปลำยปี มำตรฐำนที่ 1 

    - กิจกรรมสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
มำตรฐำนที่ 1 

 
 

 พ.ค. 63 – ก.ย. 63 
ส.ค. 63 – ก.ย. 63 
กรกฎำคม 2563 

 
ต.ค. 62 – มี.ค. 63 
ต.ค. 62 – ก.พ. 63  
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

 
 
 
 

มีนำคม 63 

 
นำงรัตน์ติยำ เกปัน 

นำงสำวฐิตินันท์ หมำน 
นำงรัตน์ติยำ เกปัน 

ครูผู้สอน 
 

ครูผู้สอน 
ฝ่ำยวิชำกำร 
ครูผู้สอน 
ครูผู้สอน 

 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงคอมสีย๊ะ ดำหะซี 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
* มีกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 มีนำคม 63  ฝ่ำยวิชำกำร 

ขั้นประเมินผล (Act) 
* เก็บรวบรวมและวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

มีนำคม 63 นำงรัตน์ติยำ  เกปัน 
 

 

5.  งบประมาณ  
  เงินงบประมำณ (เงินอุดหนุน) 35,000 บำท 
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6.   การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียน
ทุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 80.00 
2. ผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
3. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนกำรคิดและเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำร STEM ศึกษำ 

ตรวจสอบข้อมูลจำก
ผลสัมฤทธิ์ 
ตรวจสอบข้อมูลจำกผล  
O-net, NT, LAS   
ตรวจสอบแบบประเมิน
ทักษะกระบวนกำรคิด 

ปพ.5 
 
จำกผลกำรทดสอบระดับชำติ 
 
แบบประเมินทักษะ    
กระบวนกำรคิด 

7.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
-เป้ำหมำยที่ตั้งเหมำะสมกับ
ศักยภำพของนักเรียน 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET 
NT และ LAS สูงขึ้น 
-นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์และมี
ศักยภำพตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจและ
ควำมถนัดของตนเอง 

-เกิดควำมรู้/น ำควำมรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
-นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนเกิดทักษะกระบวนกำรคิดท่ีสูงขึ้น  

-ควำมตรงต่อเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม 
-ควำมมีวินัย ในกำรด ำเนินงำน 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ควำมรู้เอื้อต่อกำร
พัฒนำประเทศ 
-เกิดควำมเท่ำเทียมกัน
ในกำรด ำรงชีวิต 

-กำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน
จ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้จำก
กำรเรียน 
-ทักษะกำรท ำงำน
ร่วมกันก่อให้เกิดควำม
สำมัคคี 

-กำรด ำเนินงำน
เหมำะสมกับเวลำ  ช่วย
ประหยัดเวลำ พลังงำน 
เช่น ไฟฟ้ำ  น้ ำ 

-ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในองค์กร 
-เกิดสังคมแห่งกำรแบ่งปัน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงขึ้น 
(2) ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 
 
 
ลงชื่อ ................................... ผู้เสนอโครงกำร                    ลงชื่อ .................................. ผู้เห็นชอบโครงกำร 
        (นำงรัตน์ติยำ เกปัน)           (นำงณภัทร  เบลเลอร์) 
ต ำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
            ลงชื่อ ..................................... ผู้อนุมัติโครงกำร 
       (นำยตอฮีรน   หะยีเลำะแม) 
           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ                       ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน                             บริหำรงำนวิชำกำร 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 2 , 5 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มำตรฐำนที่  1   ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 ,1.1.6 
                                        มำตรฐำนที่  2  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 , 1.2.2 , 1.2.3 ,1.2.4 
มำตรฐำนที่  3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 , 3.2 , 3.3  

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำยอุดร   สำยสิงห์ , นำงอัมพลิกำ สำยสิงห์ , นำงปรำณี  ทองค ำศรี 
    นำงสำวเสำวนี  ปูลำพำระเปะ , นำงสำวธิดำทิพย์ ชูแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ               1 ตุลำคม  2562  -  30 กันยำยน   2563 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรเรียนรู้ และน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรำกฐำนและเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรด ำเนิน
ชีวิตที่สมบูรณ์ ส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   

โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู  เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญส่วนหนึ่งของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย 
ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มี
ควำมรู้ และทักษะพ้ืนฐำนรวมทั้งเจตคติที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำ ต่อกำรประกอบอำชีพ และกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ โดยยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ ที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต โดยยึดวิถีประชำธิปไตย 
 2. เพ่ือน ำผลผลิตไปใช้ในอำหำรกลำงวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ผ่ำนระบบสหกรณ์โรงเรียน 
 3. เพ่ือสร้ำงงำน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 4. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมพอเพียงโดยผ่ำนกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  3.1 ผู้เรียนชั้นอนุบำล 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน  605 คน    
  ช่วงชั้นอนุบำล  และช่วงชั้นที่ 1  ผู้เรียนพึ่งตนเองได้ หรือใช้ชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
เช่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ล้ำงจำนชำม เก็บขยะไปทิ้ง กวำดบ้ำน จัดหนังสือไปเรียน
เอง แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน กินอำหำรให้หมดจำน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 วิเครำะห์รำยจ่ำยของครอบครัว เช่น
บันทึกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของครอบครัวได้ เห็นคุณค่ำของสิ่งของ ให้เด็กตระหนักถึงคุณค่ำของเงินทอง จะได้ฝึก
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นิสัยประหยัด ฝึกจิตส ำนึกและนิสัยพอเพียง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สอนให้รู้จักช่วยเหลือครอบครัวอย่ำง
พอเพียงและรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นมีส่วนร่วมสร้ำงครอบครัวพอเพียง 
               ช่วงชั้นที่ 2 รู้จักประยุกต์ใช้หลักควำมพอเพียงในโรงเรียน สำมำรถวิเครำะห์วำงแผนและจัดท ำ
บันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัวอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมพอเพียงระดับ
โรงเรียน และชุมชนใกล้ตัว โดยเริ่มจำกกำรส ำรวจทรัพยำกรต่ำงๆ ในโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในกำรดูแล
บ ำรุงรักษำทรัพยำกรต่ำงๆ ทั้งด้ำนวัตถุ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำ วัฒนธรรม และรวบรวมองค์ควำมรู้ต่ำงๆ มำ
เป็นข้อมูลในกำรเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณค่ำของกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง 
               ช่วงชั้นที่ 3 ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน 
สำมำรถส ำรวจและวิเครำะห์ควำมพอเพียงในระดับต่ำงๆ และในมิติต่ำงๆ ทั้งทำงวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมในชุมชนใกล้ตัว เห็นคุณค่ำของกำรใช้หลักพอเพียงในกำรจัดกำรชุมชน และในที่สุดแล้วสำมำรถน ำ
หลักกำรพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของแต่ละคน จนน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ควำม
พอเพียงได้ในที่สุด 
    3.2 คร/ูบุคลากร 
     3.2.1  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.2.2 น ำหลักกำร แนวคิด ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
กำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน 
            3.2.3  ปฏิบัติตนตำมหลักกำร แนวคิด ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
แบบอย่ำงที่ดี 
     3.2.4  เผยแพร่หลักกำร แนวคิด ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.3  ผู้ปกครอง / กรรมการสถานศึกษา / ชุมชน 
     4.5.1  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4.5.2 ปฏิบัติตนตำมหลักกำร แนวคิด ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4.5.3  เผยแพร่หลักกำร แนวคิด ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4.5.4  ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
         เชิงคุณภาพ 
    1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริตตำมวิถีประชำธิปไตย 
    2. โรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  3. ครู ผู้เรียน ชุมชนองค์กร หน่วยงำนและสถำบันต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
 ก.ย. 2562 
 ก.ย. 2562 

 
นำยอุดร สำยสิงห์ 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ด ำเนินงำนในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ 
2. คัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม  
กลุ่มยุวเกษตรกรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
3. เตรียมควำมพร้อม เพ่ือควำมเหมำะสมแก่กำร
เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรตลอดปีกำรศึกษำ  ดังนี้ 
   3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในศูนย์เรียนรู้ 
         สร้ำงจุดถ่ำยภำพ (สร้ำงแรงจูงใจ) 
   3.2 กิจกรรมกำรเลี้ยงปลำดุก ในบ่อซีเมนต์ ในท่อ
ซีเมนต์ และเลี้ยงในบ่อดิน 
   3.3 กิจกรรมกำรเลี้ยงไก่เนื้อ จ ำนวน 100 ตัว 
   3.4 กิจกรรมเพำะเห็ดนำงฟ้ำ  
   3.5 กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
4. จัดกิจกรรม ค่ำยเรียนรู้ “ก้ำวตำมพ่อ สำนต่อ
พอเพียง”  ระดับชั้นอนุบำล -  ระดับชั้น มัธยมศึกษำ
โดยบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร KOTA PROMP 
5.  กิจกรรมประกวดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำรน้อม
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

1 ต.ค.2562-30ก.ย.63 
   24 พ.ค. 2563 
 
 1 -14 พ.ค. 2563 
   

1 -14 พ.ค. 25637 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
   
 10  ส.ค. 2563   
 
   มิ.ย – ส.ค. 2563 

นำยอุดร  สำยสิงห์  
นำงอัมพลิกำ สำยสิงห์ 
นำงปรำณี ทองค ำศรี 
น.ส.เสำวน ีปูลำพำรเปะ  
นำงสำวธิดำทิพย์ ชูแก้ว 

ขั้นตรวจสอบนิเทศติดตาม (Check) 
-ติดตำม ตรวจสอบ 

ก.ย. 2563    นำยอุดร สำยสิงห์ 

ขั้นประเมินผล (Act) 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

30 ก.ย.2563    นำยอุดร สำยสิงห์ 
นำงอัมพลิกำ  สำยสิงห์ 

 

5. งบประมาณ      
 งบประมำณ (เงินอุดหนุน)   25,000  บำท : มีรำยละเอียดโดยรำคำประมำณกำรที่ต้องกำรซื้อดังนี้ 
1. พันธุ์ปลำดุก ตัวละ 3 บำท จ ำนวน 3,000 ตัว, อำหำรปลำดุก  10 กระสอบ กระสอบละ 550 บำท 
    เป็นเงินโดยประมำณ 11,500 บำท 
2. พันธุ์ไก่เนื้อ จ ำนวน 100 ตัว  อำหำรไก่เนื้อ  รวม โดยประมำณ 8,000 บำท 
3. วัสดุ อุปกรณ์ในกำรท ำก้อนเชื้อเห็ดนำงฟ้ำ (โรงเรียนมีเครื่องมือโดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสพฐ.) 
    รวมโดยประมำณ 6,500 บำท 
4. จัดเตรียม ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้ำงจุดถ่ำยรูป พร้อมกับกำรปรับปรุงโรงเรือน ปรับปรุงแปลงผัก  
    รวมค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณ 5,000 บำท 
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6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ80 มีทักษะในกำรท ำงำนรักกำรท ำงำน 
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2. โรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนกำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระฯ 
3. ครู ผู้เรียน ชุมชนองค์กร หน่วยงำนและสถำบันต่ำง ๆ มี
ส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

1. สอบถำม 
2. ประเมิน 
 
1. ตรวจสอบ 
 
1. สอบถำม 
2. สังเกต 
1. สอบถำม 

1.แบบสอบถำม 
2.แบบประเมิน 
 
1.ตรวจสอบแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
1.แบบสอบถำม 
2.แบบสังเกต 
1.แบบสอบถำม 

 
7.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
-เนื้อหำสำระที่นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นต้องเรียนรู้ 
-ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
-กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกฝัง 

-กำรปลูกฝังให้นักเรียน ครูและ
บุคลำกรมีควำมรู้ในหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้เกิดควำม
ยั่งยืนในกำรพ่ึงพำตนเองไม่
เบียดเบียนตนเอง  ธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 

-เกิดควำมรู้ติดตัวสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันของ
ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ 
-เกิดอำชีพที่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้
อย่ำงยั่งยืน 
-ใช้ทรัพยำกรทุกอย่ำง คุ้มค่ำและ
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-รู้ในวิชำกำรและเกิดทักษะในด้ำนปศุสัตว์ ประมง 
ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
-วิถีประชำธิปไตย สำมัคคีธรรม  คำรวะธรรม และ
ปัญญำธรรม 
-รู้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขและ4มิติ อย่ำงถูกต้องและ
ปรับประยุกต์ใช้และขยำยผลได้ 

- ขยัน     ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน 
- มีวินัย  ใฝ่เรียนรู ้
- กตัญญูรู้ค่ำ   
- กำรแบ่งปัน 
- วิถีประชำธิปไตย              

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ 
-เกิดอำชีพใหม่ ต้นทุน
ต่ ำ 
-รำยจ่ำยของรัฐลดลง 
-กำรใช้ทรัพยำกรคุ้มค่ำ 

-เกิดกำรแบ่งปัน 
-เรียนรู้และด ำเนินชีวิต
ตำมหลักวิถี
ประชำธิปไตย 

-ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงคุ้มค่ำ 
-ของเหลือใช้กลับมีค่ำ
เป็นยำรักษำดิน 

-กำรด ำเนินชีวิตแบบ
พ่ึงพำ  คนพ่ึงธรรมชำติ  
ธรรมชำติพึ่งคน  คนพ่ึงคน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนมีผลผลิตใช้ในอำหำรกลำงวันแก่นักเรียนในโรงเรียน และสถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ด ำเนินชีวิตตำมหลักวิถีประชำธิปไตยและมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 

3.  โรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

4. ชุมชน หน่วยงำน องค์กรและสถำบันต่ำง ๆมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม  เกษตรและกำรประกอบ
อำชีพทำงกำรเกษตรเพื่อเป็นรำกฐำนชีวิตตำมหลักกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

(ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงกำร          (ลงชื่อ)............................................ผู้ เห็นชอบโครงกำร 
         (นำยอุดร  สำยสิงห์)                                           (นำงณภัทร  เบลเลอร์) 
ต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
 
 

                                                                  (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                       (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
                                                                  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
แผนงาน   บริหำรงำนวิชำกำร 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1   
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มำตรฐำนที่ 1  ตบช. 1.1 (1.1.1) (1.1.2) (1.1.4) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงคอมสีย๊ะ  ดำหะซี, นำงนุซรีย์  อีซบซี 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม  2562 – 30 กันยำยน  2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542  ที่ให้สถำนศึกษำด ำเนิน 
จัดกำรศึกษำ  โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถที่จะเรียนรู้  และพัฒนำตนเองได้  
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติ  และเต็มศักยภำพ   มุ่งให้ผู้เรียน
รู้วิธีกำรเรียนรู้รู้จักวิธีกำรแสวงหำควำมรู้  รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  และรักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนควำมสำมำรถเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  ให้นักเรียนได้มี
โอกำส แสดงศักยภำพและควำมสำมำรถ จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกำสแสดงศักยภำพและควำมสำมำรถของตนเอง 
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถให้พัฒนำตนเองไปสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่  1 – มัธยมศึกษำปีที่  3   เข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
3.2  เชิงคุณภาพ 

1 . โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรอย่ำงน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
2.  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในระดับศูนย์เครือข่ำย    

เขตพ้ืนที่และหน่วยงำนอ่ืนตำมควำมสำมำรถ 
3.  นักเรียนได้รับรำงวัลอย่ำงน้อย  1  รำงวัล  ในทุกกิจกรรมที่นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
30  ต.ค. 2562 
15  พ.ย. 2562 

 
นำงคอมสีย๊ะ 

ขั้นด าเนินการ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 

1. ฝึกซ้อมนักเรียนส่งเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในระดับภำค
หรือหน่วยงำนอื่นที่จัด 

2. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยส่งเสริม
นักเรียนตำมควำมสำมำรถและควำมถนัด 

3. ฝึกซ้อมนักเรียนส่งเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำง
ภำษำในโครงกำรรักษ์ภำษำในระดับศูนย์
เครือข่ำย 

4. ฝึกซ้อมนักเรียนส่งเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำง
ภำษำในโครงกำรรักษ์ภำษำในระดับเขตพ้ืนที่ 

5. ฝึกซ้อมนักเรียนส่งเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร“ภำษำอังกฤษสู่อำเซียน”ในระดับ 
เขตพ้ืนที่    

6. คัดเลือกนักเรียน  ฝึกซ้อม  ส่งนักเรียนเข้ำร่วม
แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร “ยะลำ ยำลัน” 
มหัศจรรย์เด็กใต้  ในระดับศูนย์เครือข่ำย 

7. ฝึกซ้อมนักเรียนส่งเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรวิชำกำร “ยะลำ ยำลัน” 
 มหัศจรรย์เด็กใต้  ในระดับเขตพ้ืนที่ 

 
 

19-21 ธ.ค. 2562 
 
 

1 พ.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
 

  มิ.ย. – ก.ย. 2563 
 
 

มิ.ย.– ก.ค.  2563 
 

ก.ค.  2563 
 
 

1-31 ส.ค.  2563 
 
 

1-30 ก.ย.  2563 
 
 

  

 
 

นำงคอมสีย๊ะ, 
นำงนุซรีย์และ
คณะท ำงำน 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
มีกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 
30  ก.ย. 2563 

 
นำงคอมสีย๊ะ 

ขั้นประเมินผล 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
30  ก.ย. 2563 

 
นำงคอมสีย๊ะ 

 
5. งบประมาณ  
  เงินงบประมำณ (เงินอุดหนุน)   50,000               บำท  
  เงินงบประมำณ (เงินพัฒนำผู้เรียน)  10,000               บำท 
    รวม  60,000               บำท 
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6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนสำมำรถเป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

-รำยงำนผลกำร
แข่งขัน 
-ผลงำน 

-แบบรำยงำนผล
กำรแข่งขัน 
-เกียรติบัตร 

 
7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
-พอประมำณกับควำมสำมำรถ ตำม
ศักยภำพ 
-พอประมำณกับกำรแสวงหำควำมรู้ 
-พอประมำณกับประสบกำรณ์ท่ี
ได้รับและกิจกรรมที่จัด 

-งำนผิดพลำดน้อย 
-งำนเป็นระบบ 
-งำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-ผู้เรียนสำมำรถเตรียมรับต่อผล 
งำนที่เกิดขึ้นได้ 
-ผู้เรียนเตรียมตนเองได้ดี 
-ผู้เรียนเตรียมวิธีกำรด ำเนินงำน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-ควำมรู้ในทักษะ/วิชำที่ตนเองมีควำมสำมำรถ 
-กำรฝึกฝนงำนให้มีทักษะในวิชำกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-กำรวำงแผนและขั้นปฏิบัติอย่ำงเชื่อมโยงต่อเนื่อง 

-ควำมขยันหมั่นเพียร  มีสติ 
-ควำมรับผิดชอบ 
-ควำมมีวินัยในตนเอง 
-ควำมมีน้ ำใจ แบ่งปัน 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ใช้งบประมำณวัสดุ
อุปกรณ์ที่พอเหมำะกับ
กิจกรรม/วิชำ 
-ใช้เวลำให้เป็นประโยชน์
และคุ้มค่ำเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพ 

-สร้ำงควำมมีน้ ำใจแบ่งปัน
กัน 
-สร้ำงควำมมีวินัยในกลุ่มงำน 
-สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีตำม
บทบำทหน้ำที่ของงำน/
กิจกรรมของตน 

-สร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้ในงำนที่
ฝึกฝนร่วมกับเพื่อน
ร่วมงำน 

-ปลูกฝังค่ำนิยมในกำร
เป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำ
ตนเอง 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจที่ได้แสดงควำมสำมำรถของตนเองและน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อ

พัฒนำตนเอง 
 
 
(ลงชื่อ)................................ผู้เสนอโครงกำร              (ลงชื่อ)............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
     (นำงคอมสีย๊ะ  ดำหะซี)                                          (นำงณภัทร  เบลเลอร์) 
ต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                            ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
 
                                                                 (ลงชื่อ)..........................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                         (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
                                                                  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ                            หนูน้อยอัจฉริยะ 
แผนงาน              บริหำรงำนวิชำกำร 
กลยุทธ์สถานศึกษา                   กลยุทธ์ที่  1 ,2 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา     มำตรฐำนที่. 1 ,   ตบช. 1.1,(1.1.1) (1.1.2)        

 มำตรฐำนที่  3   ตบช.ที่ 1  
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                            นำงมำซีเตำะห์   โตะแวอำยี และคณะครูปฐมวัย 
ระยะเวลาด าเนินการ                  ตุลำคม  2562 – 30  กันยำยน  2563 
 
1.หลักการและเหตุผล 

กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเป็นกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับแรก เพ่ือวำงรำกฐำนชีวิตของเด็กไทย 
ให้เจริญเติบโตอย่ำงสมบูรณ์ มีพัฒนำกำรสมวัยอย่ำงสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย  ด้ำนอำรมณ์ - จิตใจ  ด้ำนสังคม 
และด้ำนสติปัญญำ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำเด็กบนพ้ืนฐำนกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชำติและพัฒนำกำรของเด็ก  
 จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น โรงเรียนมีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมทักษะ
ทำงด้ำนวิชำกำร โดยใช้กิจกรรมค่ำยอนุบำล    กิจกรรมหนูท ำได้   กิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับ
เด็กปฐมวัย   และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (นิทรรศกำร)  จึงได้จัดท ำโครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะเสริมทักษะ
ทำงวิชำกำร ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดประสบกำรณ์ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ใน
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมำกยิ่งข้ึน   

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เด็กมีพัฒนำกำรพร้อมทุกด้ำนอย่ำงมีศักยภำพ 

      2.2 เพ่ือให้เด็กได้รับประสบกำรณ์เรียนรู้โดยตรง มีควำมสนุกสนำน อำรมณ์ดี ร่ำเริง แจ่มใส  
2.3 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงครอบครัว ชุมชนและสถำนศึกษำในกำรพัฒนำเด็ก 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1   เด็กนักเรียนชั้นอนุบำล 1 ถึง ชั้นอนุบำล 3  จ ำนวน  142  คน ร่วมกิจกรรมค่ำย

อนุบำล  กิจกรรมหนูท ำได้  กิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับเด็กปฐมวัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (นิทรรศกำร) 

3.1.2   จ ำนวนผู้ปกครอง  50  คน  ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (นิทรรศกำร) 
3.2 เชิงคุณภำพ 

                    3.2.1   นักเรียนร้อยละ  90  มีพัฒนำกำรพร้อมทุกด้ำน  ทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ -จิตใจ 
สังคมและสติปัญญำที่ดีข้ึน 
           3.2.2  นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยตรง มีควำมสนุกสนำน อำรมณ์ดี 
ร่ำเริง แจ่มใส 
           3.2.3  ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 90 ให้ควำมร่วมมือกับครูและสถำนศึกษำ  
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
จัดท ำ น ำเสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 20 มิถุนำยน  2563 นำงมำซีเตำะห์  โตะแวอำยี 

ประชุมชี้แจง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  5 กรกฎำคม   2563 ผู้บริหำร 
ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 26 กรกฎำคม 2563 นำงมำซีเตำะห์  โตะแวอำยี

และคณะครูปฐมวัย 
2 ขั้นด าเนินการ 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร    ดังนี้ 
1. กิจกรรมค่ำยอนุบำล 
   - บูรณำกำรกำรพัฒนำสมอง  EF 
   - จัดกำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำน (BBL) 
2. กิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
3. กิจกรรมหนูท ำได้ 
    -  บูรณำกำรบำ้นนักวิทยำศำสตร์น้อย 
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (นิทรรศกำร) 

   
 
  3 สิงหำคม  2563 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
16  สิงหำคม  2563 
 
30 สิงหำคม  2563 

 
 
นำงนุชนำต  บุญประคม 
 
 
นำงนุซรีย์  อีซบซี 
 
นำงมำซีเตำะห์  โตะแวอำยี 
และนำงสุมำลี  แซ่ฟุ้ง 
นำงสำวนูรีดำ  ซำบำรอ 

3 ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
* มีกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 20 กันยำยน   2563 นำงสุมำลี     แซ่ฟุ้ง 

4 ขั้นประเมินผล (Act) 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 20 กันยำยน   2563 นำงมำซีเตำะห์  โตะแวอำยี 

 

5.  งบประมาณ  
                        เงินงบประมำณ (เงินอุดหนุน)        10,000  บำท 
 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (out come) 
1. เด็กนักเรียนชั้นอนุบำล 1 -ชั้นอนุบำล 3 มีพัฒนำกำรพร้อมทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญำอย่ำงเต็มศักยภำพ 
2. เด็กนักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงและฝึกศึกษำในกำรใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคม 
ผลผลิต (out put) 
1. เด็กนักเรียนชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นอนุบำล 3 ร้อยละ100 มีควำมพร้อม
ในกำรพัฒนำศักยภำพตำมวัยและเรียนรู้ตำมกิจกรรม 
2. ผู้ปกครอง/ชุมชน เห็นควำมส ำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำกำรของเด็กในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

 
-  สังเกต 
- สัมภำษณ์ 
 
 
 
- ประเมิน
พัฒนำกำร 
- แบบประเมิน 
 

 
-แบบสังเกต 
แบบสัมภำษณ์ 
 
 
 
- แบบประเมิน
พัฒนำกำร 
 
- แบบประเมิน 
- รำยงำนโครงกำร 
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7. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-ก ำหนดกิจกรรมพอดีกับเวลำ 
-งบประมำณมีควำมเหมำะสม 

-เด็กนักเรียนจ ำเป็นต้องมีทักษะในกำรอยู่
ร่วมกันในสังคม 
-ผู้ปกครองมีแนวทำงส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็ก 

-เรียนรู้ พัฒนำ 
-เด็กมีพัฒนำกำรพร้อมทั้ง 4 ด้ำน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
-กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

-ควำมซื่อสัตย์          -ควำมมีวินัย 
-ควำมมีน้ ำใจ           -สัมพันธภำพอันดี 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ใช้งบประมำณ วัสดุ 
อุปกรณ์พอเหมำะกับ
กิจกรรม 
-ใช้เวลำให้เป็นประโยชน์
และคุ้มคำ่เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพ 

-กำรอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่ำงปกติสุข 
-เข้ำใจในหลักควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

-สร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ที่อบอุ่นสนุกสนำน
และมีควำมสุข 
 

-กำรอยู่ร่วมกัน 
-ยึดควำมเป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กนักเรียนมีพัฒนำกำรพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
 2. เด็กนักเรียนมีควำมสุขสนุกสนำนในกำรท ำกิจกรรม และได้รับประสบกำรณ์ตรง สำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
 3. ผู้ปกครอง/ชุมชนเห็นควำมส ำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อม และพัฒนำกำรของเด็กในกำรจัดกำร
เรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 
 
  ลงชื่อ…………………………….ผู้เสนอโครงกำร                      ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงกำร                                                                                                   

( นำงมำซีเตำะห์  โตะแวอำยี )                                     ( นำงณภัทร    เบลเลอร์  ) 
    ต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                           ต ำแหน่ง   หัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร 
 
                                                                                     

 ลงชื่อ……………....………………ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                    ( นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม ) 
                                                                       ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ                          พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
แผนงาน                              บริหำรงำนวิชำกำร 
กลยุทธ์สถานศึกษา                 กลยุทธ์ที่  1 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา    ด้ำนคุณภำพผู้เรียน    มำตรฐำนที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  1.1    
                                                                     มำตรฐำนที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่   3.1  และ 3.3  
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                         นำงอรวรรณ    ทองค ำ  และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ                ตุลำคม  2562 –  กันยำยน  2563 
  .......................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 

                  กำรอ่ำนกำรเขียนเป็นทักษะทำงภำษำที่ส ำคัญและจำเป็นมำกในกำรดำรงชีวิตของคนในยุค
ปัจจุบัน ยิ่งมำกกว่ำทุกสมัยที่ผ่ำนมำเพรำะวิทยำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆได้เปลี่ยนแปลงก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว
จนสภำพของสังคมได้กลำยเป็นสังคมข่ำวสำรดังนั้นทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสำหรับกำร
เรียนในชั้นประถมศึกษำนั้นกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรเรียนรู้เพรำะกำรเรียนวิชำ
ต่ำงๆทุกระดับต้องอำศัยควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนกำรเขียนทั้งสิ้นซึ่งมีผลให้ทักษะด้ำนกำรฟังกำรพูดดีขึ้นทำ
ให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำอ่ืนๆดีตำมไปด้วยแม้ว่ำกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำง
มำกในกำรเรียนกำรสอนระดับประถมศึกษำดังกล่ำว  
                 เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย และแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำย จุดเน้นกำรพัฒนำ
นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนให้ลดน้อยลง  เพ่ือให้นักเรียน
สำมำรถอ่ำนออก เขียนได้และสำมำรถน ำไปในชีวิตประจำวันและกำรศึกษำหำควำมรู้ในอนำคตต่อไป สำมำรถ
ใช้ภำษำไทยในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระอ่ืนๆ 
ได้ดียิ่งขึ้นในระยะยำว 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 ให้อ่ำนออก เขียนได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และนักเรียนที่มีปัญหำอ่ำน 
เขียนภำษำไทยลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 2 
         2.2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน        
          2.3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำไทย แก่นักเรียนที่สนใจ และมีควำมสำมำรถภำษำไทยเป็น
พิเศษ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 ร้อยละ 80อ่ำนออก เขียนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร 
                     3.1.2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และนักเรียนมีปัญหำ
อ่ำน เขียนภำษำไทยลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 2 เมื่อ เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
                   3.1.3 นักเรียนที่สนใจ และมีควำมสำมำรถภำษำไทยเป็นพิเศษ ร้อยละ 80 ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำทักษะภำษำไทย 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนภำษำไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  
                    3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนออก เขียนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง  
                    3.2.3 นักเรียนที่สนใจ และมีควำมสำมำรถภำษำไทยเป็นพิเศษ มีทักษะกำรใช้ภำษำไทย
เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตร 
4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
กันยำยน 2562 
กันยำยน  2562 

 
นำงอรวรรณ  ทองค ำ 

ขั้นด าเนินการ  (Do) 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร ดังนี้ 
 1) ประชุมครูผู้สอนภำษำไทยเพื่อชี้แจง เตรียมกำรเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินโครงกำร  
        - คัดกรองนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
        - ทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียนรำยชั้น เพ่ือแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่ม อ่อน  ปำนกลำง และดี   และคัดกรอง
นักเรียนในกลุ่มอ่อน และปำนกลำง 
เพ่ือแก้ไขปัญหำ   
 2) ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม  
         2.1 ใช้แบบฝึกเสริมทักษะและซ่อมเสริม 
กำรอ่ำนเขียนภำษำไทย โดยใช้แบบฝึกซ่อมเสริม   
(ครูผู้สอน ซ่อมเสริมในชั่วโมงสุดท้ำยของทุกวัน ) 
         2.2 กิจกรรมส่งเสริมภำษำไทย 
               -  กำรบันทึกกำรอ่ำนของนักเรียน นักเรียนชั้น 
ป.3 –ม.3  
               -  ภำษำไทยวันละค ำ 
         2.3 กิจกรรมรักษ์ภำษำไทย 
               -  กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยเพ่ือคัดเลือก 
นักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันวิชำกำร 
        2.4 กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ 
 3) สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม  

 
 

กันยำยน  2562 
    ตุลำคม   2562 

 
 
 
 
 
 

ตุลำคม  2562 
 

พฤศจิกำยน 2562- 
กันยำยน 2563 

(ร่วมกิจกรรมห้องสมุด) 
วันอังคำร 
วันศุกร์ 

 
 
 

ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
กันยำยน  2563 

 
 

นำงณภัทร  เบลเลอร์ 
นำงอรวรรณ  ทองค ำ 

นำงพวงสุด เพ็ชรเรือนทอง 
นำงฐิตินันท์  หมำน 

นำงสำวเฟำซีย๊ะ แซกำรี 
นำงนูรซำฮีดำ  สำและ 
นำงอัมพลิกำ สำยสิงห์ 

 
 
 
 
 
 
 

ครูกลุ่มสำระภำษำไทยทุก
คน 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
-มีกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 
ภำคเรียนละครั้ง 

 
นำงอรวรรณ 

ขั้นประเมินผล (Act) 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
กันยำยน 2563 

 
นำงอรวรรณ 
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5. งบประมาณ 
                      เงินงบประมำณ (เงินอุดหนุน)                                           10,000            บำท 
 
6.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1-ป.6   มีควำมรู้หลัง
ท ำแบบฝึกเสริมทักษะ และแบบฝึกซ่อมเสริม  
2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึน  
3. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันทักษะ 
วิชำกำร 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
ผลงำน 

 
 

แบบฝึกทักษะ แบบฝึกซ่อม
เสริม 
 
แบบทดสอบ 
แบบประเมินผลงำน 

 
7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
-ควำมพอประมำณ 
กับเวลำที่ใช้ในกำรอ่ำน 
และเขียนและกำรจัด 
กิจกรรมแต่ละครั้งไม่มำก 
เกินไปจนและไม่น้อย
เกินไปจนไม่เกิดประโยชน์
เท่ำท่ีควร 

-กำรอ่ำนท ำให้เกิดควำมรู้ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร 
สังคม  และควำมรู้รอบตัว 
-กำรเขียน เพ่ือกำรสื่อสำร 
-กำรมีทักษะภำษำไทยสำมำรถท ำให้เรำพัฒนำ
ตนเองได้ 
 
 

-ต้องฝึกฝนทักษะ 
กำรอ่ำนให้คล่องแคล่ว 
-ต้องฝึกฝนทักษะ 
กำรเขียนให้ถูกต้อง 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- กำรพัฒนำทักษะภำษำไทย 
-หลักกำรอ่ำน 
-หลักกำรเขียน 
 

- ควำมรับผิดชอบต่อกำรสร้ำงพ้ืนฐำนควำมรู้ของ 
ตนเอง 
-ควำมขยัน  อดทน 
 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 

-กำรอ่ำนกำรเขียน
มำกๆท ำให้เรำมี
ควำมรู้รอบตัวรู้เท่ำทัน 
สำมำรถใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในกำรหำ
รำยได้ส ำหรับตนเอง
และครอบครัวได้ 

-ถ้ำทุกคนรักกำรอ่ำนและ
กำรเขียนมีทักษะในกำรใช้
ภำษำไทยก็จะเป็นบุคคล
แห่งกำรเรียนรู้ จะท ำให้
สังคมพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว
เป็นสังคมพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงที่ม่ันคงและ
ยั่งยืน 

-เกิดจิตส ำนึกเห็นคุณค่ำ
ของกำรอนุรักษ์ 
-กำรด ำเนินงำนเหมำะสม
กับเวลำ  ช่วย
ประหยัดเวลำ พลังงำน  
เช่น  ไฟฟ้ำ  น้ ำ กระดำษ 

-กำรสืบทอดวัฒนธรรม
ในกำรสื่อสำร ต้องใช้
กำรอ่ำนและกำรเขียน
เป็นสื่อที่จะถ่ำยทอด
จำกรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่น
หนึ่งและอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้ 
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8. ผลคาดว่าจะได้รับ 
       1.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 -3 อ่ำนออก เขียนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำ 
ปีที่ 4 ขึ้นไป อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และนักเรียนที่มีปัญหำอ่ำน เขียนภำษำไทยลดลง 
       2. ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน        
       3. ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำไทย และส่งเสริมนักเรียนที่สนใจ และมีควำมสำมำรถ
ในด้ำนภำษำไทยเป็นพิเศษ 
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงกำร   (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
         (นำงอรวรรณ  ทองค ำ)                                      ( นำงณภัทร  เบลเลอร์ ) 
ต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                      ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
                                                      (ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                       ( นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม ) 
                                                               ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ   ศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน   บริหำรงำนวิชำกำร 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่  1,3 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  ตบช. 1.1,1.2    
    มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
    ข้อ 1,2 
    มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
    ตบช. 2.1, 2.4 ข้อ 3  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงอุไร  บุญเส้ง ,นำงคอมสีย๊ะ  ดำหะซี ,นำงอรวรรณ ทองค ำ, 
                                         นำงนุซรีย์  อีซบซี, นำยอุดร สำยสิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม  2561 – กันยำยน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 แนวกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 หมวด 4  ที่ให้ยึดผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้  กระบวนกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำม
ธรรมชำติและเต็มศักยภำพ มุ่งให้ผู้เรียนรู้วิธีกำรเรียนรู้  รู้วิธีกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  รู้ จักคิดวิเครำะห์
แก้ปัญหำ ผ่ำนกระบวนกำรคิดด้วยตนเอง  และรักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 กำรน ำนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้เป็นวิธีหนึ่งที่จะท ำให้ผู้เรียนได้ศึกษำหำควำมรู้ที่แตกต่ำงไปจำกใน
ห้องเรียน ได้รับประสบกำรณ์ตรงและผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำรบัมำเชื่อมโยงกับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
 2.   เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงให้กับนักเรียน 
 3.   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ำงำนเป็นหมู่คณะและรู้จักควำมเสียสละ ควำมสำมัคคี 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 – มัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน  591 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนร้อยละ  100 มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
  ผู้เรียนร้อยละ  100 ได้ เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ตรง 
  ผู้เรียนร้อยละ  100   ได้น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์และทักษะมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
ต.ค.62 
ต.ค.62 

 
นำงอุไร 
นำงอุไร 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
-ประชุมคณะท ำงำน เตรียมกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้/
สถำนที่/ติดต่อประสำนงำน 
1)นักเรียนชั้น อ. 1–3  จังหวดัสงขลำ 
2) นักเรียนชั้น ป.1-3 จังหวัดสงขลำ 
3) นักเรียนชั้น ป.4 -6 จังหวัดพัทลุง 
4) นักเรียนชั้น ม.1  -3 จังหวัดพัทลุง 
 

 
 

ก.ค.63 
 

ส.ค.63 
ก.ค.63 
ส.ค.63 
ต.ค.63 

 
 
นำงอุไร, และ
คณะท ำงำน 
นำงนุซรีย์  อีซบซี 
นำงคอมสีย๊ะ ดำหะซี 
นำงรัตน์ติยำ  เกปัน 
นำยอุดร  สำยสิงห์ 

ขั้นตรวจสอบนิเทศติดตาม (Check) 
-ติดตำม ตรวจสอบ 

 
มี.ค.63 

 
นำงอุไร 

ขั้นประเมินผล (Act) 
-สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
มี.ค.63 

 
นำงอุไร   

 

5.งบประมาณ 
 งบประมำณ (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)  160,000 บำท 
 
 

6 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ผู้เรียนร้อยละ  100 มีพัฒนำกำรครบถ้วนทุกด้ำน 
2.ผู้เรียนร้อยละ  100 ได้ เพิ่มพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ตรง 
3.ผู้เรียนร้อยละ 100   ได้น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์
และทักษะมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

-ประเมิน 
-สัมภำษณ์ 
 
-ตรวจคู่มือ 

-แบบประเมิน 
-แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
 
-คู่มือบันทึกกำรเรียนรู้ 
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7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
-ระยะทำงในกำรเดินทำงแต่ละ
ครั้ง 
-ควำมเหมำะสมของสถำนที่,
จ ำนวนนักเรียน,แหล่งเรียนรู้,ที่จะ
ไปศึกษำ 
-พอประมำณกับก ำลังทรัพย์ที่ใช้
จ่ำยในกำรเดินทำง 

-ควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
เดินทำง 
-มีควำมรู้ทำงสังคมและควำมรู้
รอบตวั 
-ให้รู้เท่ำทันโลกและเหตุกำรณ์ 

-ฝึกนิสัยใฝ่เรียนรู้ และเกิด
ควำมสุขในกำรเรียนรู้ 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-มีควำมรู้และทักษะในกำรท ำกิจกรรม 
-มีควำมรู้เรื่องผลดี  ผลเสียของกำรท ำกิจกรรมต่ำง 
ๆ 

-ควำมรับผิดชอบ ควำมตรงต่อเวลำในกำรนัดหมำย 
-กำรเสียสละ เวลำ อำหำรและอ่ืนๆ 
-ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ -รู้จักควบคุมอำรมณ์ 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-กำรเลือกใช้ยำนพำหนะ
ที่เหมำะสมช่วยให้
ประหยัด 
-อำหำรและอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่เหมำะสม ท ำ
ให้ลดภำระค่ำใช้จ่ำยได้ 

-เป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้ 

-กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
 

-รู้จักกำรแบ่งปัน 
-กำรแสวงหำควำมรู้ 
-วัฒนธรรมกำรแบ่งปัน 
-กำรเคำรพสถำนที่  กฎ 
กติกำของสังคม 

 
8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนผู้เรียนได้มีพัฒนำกำรครบถ้วนทุกด้ำนได้เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงท ำงำนเป็น         
หมู่คณะและรู้จักควำมเสยีสละควำมสำมัคคีให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ 

 
 
(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
            (นำงอุไร  บุญเส้ง)                                        (นำงณภัทร  เบลเลอร์) 
ต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                       (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
                                                            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ   ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  
แผนงาน   บริหำรงำนวิชำกำร 
กลยุทธ์สถานศึกษา                  กลยุทธ์ที่  1  
สนองตอบมาตรฐานสถานศึกษา  มำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1.1.1) (1.1.2) (1.1.5)   
    มำตรฐำนที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1            
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงฐิตินันท์   หมำน, นำงคอมสีย๊ะ ดำหะซี, นำงรัตน์ติยำ เกปัน , 
                                          นำยอุดร สำยสิงห์    
ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลำคม 2562 –  กันยำยน  2563 
……………………...................................................................................................... ................................................ 
 1. หลักการและเหตุผล 

ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยในกำรปรับลดเวลำเรียนเพ่ือลดระยะเวลำเรียนภำควิชำกำรลง
โดยไม่กระทบเนื้อหำหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับกำรเรียนกำรสอนกำรจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลำและ
โอกำสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลำ 14.30 น. และหลังเวลำนั้นให้ผู้เรียนท ำ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ นอกห้องเรียนอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ทุกด้ำนในรูปแบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรูเริ่มด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” สู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ต่อเนื่อง  โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรูจึงก ำหนดโครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เพ่ือตอบสนองนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ทุกด้ำนให้กับผู้เรียนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้บริหำรจัดกำรเวลำเรียน และกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ได้อย่ำงเหมำะสม  
      ทั้งด้ำนวิชำกำรและด้ำนปฏิบัติ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

          2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำ  
                ตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้  

2.3. เพื่อเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ เรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียนโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู ชั้นประถมศึกษำ–มัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน   
3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1. ผู้เรียนร้อยละ  80   ได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำกำรและด้ำนปฏิบัติ 
 3.2.2. ผู้เรียนร้อยละ  80   มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิด 
                         วิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
                         และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้  
 3.2.3. ผู้เรียนร้อยละ  80   มีโอกำสได้เรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวำงแผน/เสนอโครงกำร 
 

ต.ค.62 
 

ฐิตินันท์   หมำน 
2. ขั้นด าเนินการ 

ด ำเนินกิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมต่ำงๆตำมกลุ่มสำระวิชำ 

(กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้) 
-ระดับชั้น ป.1 - 3 
-ระดับชั้น ป.4 - 6 
-ระดับชั้น ม.1 - 3 

 
 

พ.ย. 62 
พ.ย.62 – ก.ย.63 

 
 

คณะครูผู้รับผิดชอบ 
คณะครูผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
มีกำรนิเทศ และติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 
            ก.ย.63 

 
ฐิตินันท์   หมำน 

4. ขั้นประเมินผล 
สรุปผลและรำยงำนผล 

 
ต.ค. 63 

 
ฐิตินันท์   หมำน 

 
5.งบประมาณ  
  30,000 บำท 
 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกับกิจกรรม
ตำมกลุ่มสำระวิชำ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
3.ผู้เรียนมีควำมสุขและพอใจกับผลงำนของตนเอง 

ทดสอบ 
 
สอบถำม 
สังเกต/สอบถำม 

แบบทดสอบ 
 
แบบสอบถำม 
แบบสังเกต/วัดควำมพึงพอใจ 
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7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
- ระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรม 
- ควำมเหมำะสมของกิจกรรม
จ ำนวนนักเรียนในแต่ละกิจกรรม 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกจิกรรม 

- ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรท ำ
กิจกรรม 
- มีควำมรู้ทำงสังคมและควำมรู้
รอบตัว 
- ให้รู้เท่ำทันโลกและเหตุกำรณ์ 

- ฝึกนิสัยใฝ่เรียนรู้ และเกิด
ควำมสุขในกำรเรียนรู้ 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- มีควำมรู้และทักษะในกำรท ำกิจกรรม 
- มีควำมรู้เรื่องผลดีผลเสียของกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

- ควำมรับผิดชอบ ควำมตรงต่อเวลำในกำรนัดหมำย 
- กำรเสียสละ เวลำ อำหำรและอ่ืนๆ 
- ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ – รู้จักควบคุมอำรมณ์ 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
- กำรเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 
- อุปกรณ์เครื่องใช้ที่
เหมำะสม ท ำให้ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยได้ 

- เป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้ 

- กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
 

- รู้จักกำรแบ่งปัน 
- กำรแสวงหำควำมรู้ 
- วัฒนธรรมกำรแบ่งปัน 
- กำรเคำรพสถำนที่   
  กฎ กติกำของสังคม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนบริหำรจัดกำรเวลำเรียน และกิจกรรม “ลดเวลำเรยีน เพ่ิมเวลำรู้” ได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งด้ำน
วิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำ
ตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ 

 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงกำร   ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
       (นำงฐิตินันท์   หมำน)               (นำงณภัทร  เบลเลอร์) 
  ต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                       ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร 
 
 
 
      ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                       (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
                                                               ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ   สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล 
แผนงาน   บริหำรงำนวิชำกำร 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา    มำตรฐำนที่ 1  ตบช. 1.1 (1.1.3) 

มำตรฐำนที่ 3 ตบช. 1 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสุไวบ๊ะ  ดีแลตำนำ , นำงสำวพัชรี  สำแม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลำคม 2562–30กันยำยน2563 
............................................................................................................................. .......................................... 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับเด็ก เด็กต้องมีทักษะในเรื่องของกำรสื่อสำรทั้ง 
ฟัง พูด อ่ำน เขียน รวมไปถึงกำรกล้ำ แสดงออก และกำรสร้ำงควำมมั่นใจในกำรเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะในเรื่องของกำรสื่อสำร รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรเรียนรู้ของเด็กนั้นไม่จ ำเป็นต้องเรียนรู้เฉพำะในห้องเรียน กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆ จะสำมำรถส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ได้  
 โครงกำรสร้ำงเด็กไทยสู่สำกล เป็นกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษทั้งในเรื่องของกำร
ฟัง พูด อ่ำน และเขียน เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีและมีศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษที่ดี และสำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษท้ังฟัง พูด อ่ำน และเขียน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไปใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันได้ 
 

2.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
     3.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่1  -  ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน  450  คน 
  

3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  -  ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นมีกำรพัฒนำด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ิมมำกขึ้น ร้อยละ 80 
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๔. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
4  ต.ค.  62 
7  ต.ค.  62 

 
นำงสุไวบ๊ะ  ดีแลตำนำ 

ขั้นด าเนินการ 
   ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร    ดังนี้ 
1. ประชุม / อบรมครูเพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษสู่สำกล 
             -  ระดับประถมศึกษำ 
            -   ระดับมัธยมศึกษำ 
- กิจกรรมกำรน ำเสนอทักษะภำษำอังกฤษหน้ำเสำ
ธงยำมเช้ำ 
- กิจกรรม See & Learn (กำรเขียนภำษำอังกฤษ 
ก ำกับข้อควำมในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน) 

 
 
 7 พ.ค.  63 
 
 
16 ก.ย.  63 
17 ก.ย.  63 
พ.ค. – ก.ย. 63 
 
พ.ค. – ก.ย.  63 
 

 
 
นำงสุไวบ๊ะ  ดีแลตำนำ 
 
 
นำงสำวพัชรี   สำแม 
นำงสุไวบ๊ะ     ดีแลตำนำ 
นำงสำวพัชรี   สำแม 
 
นำงสุไวบ๊ะ     ดีแลตำนำ 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
* มีกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 
25 ก.ย. 63 

 
นำงสุไวบ๊ะ,นำงสำวพัชรี 

ขั้นประเมินผล (Act) 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
28 ก.ย.   63 

 
นำงสุไวบ๊ะ,นำงสำวพัชรี 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมำณ  (เงินอุดหนุน)  15,000     บำท 
      รวม     15,000     บำท  
 
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ 

- สอบถำมควำมพึงพอใจ 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
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7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-เป้ำหมำยที่ตั้งไว้เหมำะสมกับ
ศักยภำพของนักเรียน 

-นักเรียนมีควำมพร้อมด้ำน
ภำษำอังกฤษและสำมำรถปรับตัวเพ่ือ
เข้ำสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

-เกิดควำมรู้/น ำควำมรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำ 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-นักเรียนมีควำมรู้และมีเจตคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ -ควำมตรงต่อเวลำ 

-ควำมมีวินัยในกำรท ำงำน 
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 

-ควำมรู้เอื้อต่อกำร
พัฒนำประเทศ 
-เกิดควำมทัดเทียมใน
กำรด ำรงชีวิต 
-รู้เท่ำทันมีศักยภำพใน
กำรเจรจำต่อรอง 

-กำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันต้องใช้
ควำมรู้จำกกำรเรียน 
-ทักษะกำรท ำงำน
ร่วมกันก่อให้เกิดควำม
สำมัคคี 

-กำรด ำเนินงำน
เหมำะสมกับเวลำ  ช่วย
ประหยัดเวลำ พลังงำน  
เช่น  ไฟฟ้ำ  น้ ำ 
กระดำษ 

-ควำมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในองค์กร 
-เกิดสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้ฝึกฝนทักษะภำษำอังกฤษตำมอัจฉริยภำพและควำมสนใจของตนเอง  
2. นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
3. นักเรียนมีเจตคติต่อภำษำอังกฤษที่ดีข้ึนร้อยละ 80 
 
 

(ลงชื่อ)...............................ผู้เสนอโครงกำร               (ลงชื่อ)...............................ผู้เห็นชอบโครงกำร     
      (นำงสุไวบ๊ะ  ดีแลตำนำ)                (นำงณภัทร  เบลเลอร์) 
 ต ำแหน่ง   ครูโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                   ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
           

       (ลงชื่อ)........................................... ผู้อนุมัติโครงกำร 
                 (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
                                                         ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ   ห้องสมุดมีชีวิต  ส่งเสริมกำรอ่ำน 
แผนงาน   บริหำรงำนวิชำกำร 
กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่  1,5 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มำตรฐำนที่ 1   ตบช.1.2 (1.2.1) 
    มำตรฐำนที่ 2   ตบช.2 (2.2.4) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงกิติมำ รุจิศรัณย์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม  2562  -  30 กันยำยน  2563 
......................................................... .....................................................................................................................  
1.หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนที่ส ำคัญ  เป็นสถำนที่ที่ให้นักเรียนได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง นอกจำกนั้นยังเป็นแหล่งที่สร้ำงควำมบันเทิงใจด้วยกำรอ่ำนได้เป็นอย่ำงดี    ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำน
โกตำบำรูด ำเนินกำรในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต  ที่จัดตั้งขึ้น  เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
และผู้ปกครองในชุมชน  สนับสนุนกำรเรียนรู้  เสริมสร้ำงควำมรู้ พัฒนำควำมคิดโดยผ่ำนกระบวนกำรส่งเสริม
กำรรักกำรอ่ำน กิจกรรมที่หลำกหลำย สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกสัปดำห์ กำรแสวงหำควำมรู้และกำรเรียนรู้อย่ำง
สร้ำงสรรค์  เพื่อเป็นก ำลังส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมปัญญำแก่สังคม  มีกำรจัดหำและรวบรวมทรัพยำกร
สำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ  ที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร   พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกำรรัก
กำรอ่ำน  ให้นักเรียนและชุมชนเห็นควำมส ำคัญของกำรอ่ำน  อันเป็นหัวใจของกำรเรียนรู้และใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรแสวงหำควำมรู้ต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 

๒.๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด   
๒.๒   เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
๒.๓   เพ่ือให้ครู  บุคลำกร  ผู้ปกครอง  และชุมชนได้ใช้บริกำรของห้องสมุด 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100  ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
        3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึนเมื่อได้ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด 
        3.1.3 ครูและบุคลำกรของโรงเรียนร้อยละ100 ใช้บริกำรของห้องสมุด 
        3.1.4 ผู้ปกครองและชุมชมร้อยละ 50 ใช้บริกำรของห้องสมุด  

3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 ผู้ใช้บริกำรร้อยละ  80 มีเจตคติที่ดีต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุด   
 
4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2.เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 ต.ค.  62 

 
นำงกิติมำ รุจิศรัณย์ 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
   ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรดังนี้ 
ภาคเรียนที่  2 

1.บริกำรยืม  -  คืนหนังสือ 
2.กิจกรรม 

- ตอบปัญหำเกี่ยวกับวันส ำคัญหรือ
สถำนกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ 

- ศิลปะยำมว่ำง 
- คัดลำยมือ 
- นิทำนหน้ำเดียว 
- สื่อสร้ำงสรรค์รักกำรอ่ำน 

3.กิจกรรมบูรณำกำรตำมกลุ่มสำระ 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระภำษำไทย 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระคณิตฯ 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระวิทย์ฯ 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระสังคมฯ 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ 
  4. กำรจัดป้ำยนิเทศตำมวันส ำคัญหรือเหตุกำรณ์
ส ำคัญ 
  5. กำรให้บริกำรแก่ผู้ปกครอง/ชุมชน(ห้องสมุดมือ
ถือ-กำรสร้ำงเครือข่ำยฯ) 
  6. กำรประกวดยอดนักอ่ำน 
 

 
 
 
ทุกวัน 
 
- สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน 
 
- สัปดำห์ที่ 2 ของเดือน 
- สัปดำห์ที่ 3 ของเดือน 
- สัปดำห์ที่ 4 ของเดือน 
- ทุกวัน 
 
พ.ย.  62 
ธ.ค.  62 
ม.ค.  63 
ก.พ.  63 
มี.ค.  63 
 
พ.ย.62 – มี.ค. 63 
 
พ.ย.62 – มี.ค. 63 
 
พ.ย.62 – มี.ค. 63 
 

 
 
 
นำงกิติมำ และคณะท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำงอรวรรณ ทองค ำ 
นำงสำวธิดำทิพย์ ชูแก้ว 
นำงมำยีด๊ะ แนรอ 
นำงกิติมำ   รุจิศรัณย์ 
นำงคอมซียะห์ ดำหะซี 
 
นำงกิติมำ และคณะท ำงำน 
 
นำงกิติมำ และคณะท ำงำน 
 
นำงกิติมำ และคณะท ำงำน 
 

ภาคเรียนที่ 1 
1.บริกำรยืม  -  คืนหนังสือ 
2.กิจกรรม 

- ตอบปัญหำเกี่ยวกับวันส ำคัญหรือ
สถำนกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ 

- ศิลปะยำมว่ำง 
- คัดลำยมือ 
- นิทำนหน้ำเดียว 
- สื่อสร้ำงสรรค์รักกำรอ่ำน 

 1.กิจกรรมบูรณำกำรตำมกลุ่มสำระ 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระภำษำไทย 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระคณิตฯ 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระวิทย์ฯ 

 
ทุกวัน 
 
- สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน 
 
- สัปดำห์ที่ 2 ของเดือน 
- สัปดำห์ที่ 3 ของเดือน 
- สัปดำห์ที่ 4 ของเดือน 
- ทุกวัน 
 
พ.ค.  63 
มิ.ย.  63 
ก.ค.  63 

 
 
นำงกิติมำและคณะท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
นำงอรวรรณ ทองค ำ 
นำงสำวธิดำทิพย์ ชูแก้ว 
นำงมำยีด๊ะ แนรอ 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (ต่อ) 

- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระสังคมฯ 
- กิจกรรมสนุกกับกลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ 
  4. กำรจัดป้ำยนิเทศตำมวันส ำคัญหรือเหตุกำรณ์
ส ำคัญ 
  5. กำรให้บริกำรแก่ผู้ปกครอง/ชุมชน(ห้องสมุดมือ
ถือ-กำรสร้ำงเครือข่ำยฯ) 
  6. กำรประกวดยอดนักอ่ำน 
   

 
ส.ค.  63 
ก.ย.  63 
 
พ.ค.63 – ก.ย. 63 
 
พ.ค.63 – ก.ย. 63 
 
พ.ค.63 – ก.ย. 63 
 

 
นำงกิติมำ   รุจิศรัณย์ 
นำงคอมซียะห์ ดำหะซี 
 
นำงกิติมำและคณะท ำงำน 
 
นำงกิติมำและคณะท ำงำน 
 
นำงกิติมำและคณะท ำงำน 
 

ขั้นตรวจสอบ  นิเทศ  ติดตาม  (Check) 
- มีกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 
ต.ค. 62 – ก.ย.  63 

 
นำงกิติมำและคณะท ำงำน 

ขั้นประเมินผล (Act) 
- สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
30 ก.ย.  63 

 
นำงกิติมำและคณะท ำงำน 

5.  งบประมาณ 
เงินงบประมำณ(เงินอุดหนุน)  15,000  บำท  
 

6.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  

สถิติกำรใช้ห้องสมุด 
 

แบบบันทึกสถิติ 
 

2. นักเรียนร้อยละ80 มีนิสัยรักกำรอ่ำนเพิ่มข้ึนเมื่อได้
ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด 
 

สังเกตจ ำนวนนักเรียนที่
เข้ำร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุด 

ผลงำนนักเรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมของห้องสมุด 
 

3. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนร้อยละ 80ใช้บริกำร
ของห้องสมุด 

สถิติกำรใช้ห้องสมุดของครู
และบุคลำกร 

แบบบันทึกสถิติ 
 

4. ผู้ปกครองและชุมชมร้อยละ 50 ใช้บริกำรของ
ห้องสมุด 

สถิติกำรใช้บริกำรห้องสมุด
มือถือของผู้ปกครอง 

แบบบันทึกสถิติ 
 

5. ผู้ใช้บริกำรร้อยละ 85 มีเจตคติท่ีดีต่อกำร
ให้บริกำรและกำรจัดกิจกรรมของห้องสมุด  

ประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมินควำมพึง
พอใจ 
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7.ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

- กิจกรรมเหมำะสมกับเวลำในแต่ละครั้ง 
- อ่ำนหนังสือเหมำะกับบรรยำกำศที่
เงียบสงบและแสงสว่ำงพอเหมำะเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
- เนื้อหำของกิจกรรมเหมำะสมกับวัย 

- อ่ำนเพื่อให้เกิดควำมรู้ทำง
วิชำกำร 
- อ่ำนหนังสือเพ่ือควำมบันเทิง 
- อ่ำนเพื่อกำรสื่อสำร 

- มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
- ฝึกทักษะกำรอ่ำนคล่องแคล่ว 
- จับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน 
 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- หลักกำรอ่ำน 
- กำรจับใจควำม   - กำรเลือกหนังสือ 

- ควำมรับผิดชอบ 
- กำรเสียสละและแบ่งปัน   - ควำมขยัน และอดทน 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
- มีควำมรู้รอบตัว ใช้
ประโยชน์จำกกำรอ่ำนได้ 
- รู้เท่ำทัน มีศักยภำพใน
กำรเจรจำต่อรอง 

- เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ - เก็บหนังสือเมื่ออ่ำนแล้ว 
- เห็นคุณค่ำของกำรรอนุ
รักษ์หนังสือ 

- สืบทอดนิสัยรักกำรอ่ำน
ให้กับรุ่นต่อๆไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1.  ผู้เรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด   
8.2.   ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีพัฒนำทักษะฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  และ 

กระบวนกำรคิด 
8.3.   ครู  บุคลำกร  ผู้ปกครอง  และชุมชนได้ใช้บริกำรของห้องสมุด 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงกำร 
       (นำงกิติมำ  รุจิศรัณย์) 
  ต ำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
 

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
        (นำงณภัทร  เบลเลอร์) 
     ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
        (นำยตอยฮีรน  หะยีเลำะแม) 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
     งานบรหิารบุคคล 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT 

แผนงาน   บริหารงานบุคคล 

กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรคุณภาพ 

สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.4 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเฟาซีย๊ะ   แซการี 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562  - กันยายน  2563 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร (Information Technology and Communications) ซึ่งมีบทบาทส าคัญใน
ชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะในด้าน การศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้ครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีใน การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้าน โกตาบารู จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้วย DLIT เพ่ือสร้างโอกาสให้ครู และนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครู
สามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้าง
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง อันจะเป็นการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์        
พัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย DLIT  

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิ ดประสิทธิภาพ   
มากขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบ DLIT ส าหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

1.ครูผู้สอนในโรงเรียน จ านวน  35  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
2. ร้อยละ 80 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครู 
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
 มกราคม 2563 
 มกราคม 2563 

 
นางสาวเฟาซีย๊ะ   แซการี 

นางสาวเฟาซีย๊ะ   แซการี 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
1) อบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
2) ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแผนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
3) ครูน าเสนอการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้ DLIT 

 
 

พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ 
2563  

 
พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ 

2563 

 
 

นางสาวเฟาซีย๊ะ   แซการี
และฝ่ายบริหารงานบุคคล  

 
ครผูู้สอน 

 
 

ครูผู้สอน 
 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม (Check) 
นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

 มีนาคม 63  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ขั้นประเมินผล (Act) 
1) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานของ โรงเรียน  
2) กรณีผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ ศึกษาสาเหตุและ
ปรับกิจกรรมให้ เหมาะสม และด าเนินกิจกรรมต่อไป
กรณีผลการประเมินถึงเกณฑ์ รวบรวม เอกสาร
หลักฐาน ร่องรอยการท างาน เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินจากต้นสังกัด และการประเมินภายนอก และ
ท ากิจกรรมในตัวชี้วัดอ่ืนต่อไป 

มีนาคม 63 นางสาวเฟาซีย๊ะ   แซการี 

 

 
5.  งบประมาณ  
  เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 5,000    บาท 
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6.   การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูที่มีความรู้ และ ทักษะในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการ
เรียนการสอนของครู  

สังเกต และประเมิน 
 

 
 สอบถาม 

แบบประเมิน  
 
 
แบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน 

 

7.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมคิุ้มกัน 

-เป้าหมายที่ตั้งเหมาะสมกับ
ศักยภาพของครู 

- ครูที่มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
จัดการเรียนการสอนของครู 

- เกิดความรู้/น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
1  ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  

2  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 

- ความตรงต่อเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
- ความมีวินัย ในการด าเนินงาน 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ความรู้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ 
-เกิดความเท่าเทียมกัน
ในการด ารงชีวิต 

-การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน
จ าเป็นต้องใช้ความรู้จาก
การเรียน 
-ทักษะการท างาน
ร่วมกันก่อให้เกิดความ
สามัคคี 

-การด าเนินงาน
เหมาะสมกับเวลา  ช่วย
ประหยัดเวลา พลังงาน 
เช่น ไฟฟ้า  น้ า 

-ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในองค์กร 
-เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
2. ครูผู้สอนมีความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 

 
 
ลงชื่อ ................................... ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ ....................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวเฟาซีย๊ะ   แซการี)       (นางพจนา  สุวรรณนันท์) 
   ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโกตาบารู               ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 
 
 
                       ลงชื่อ ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายตอฮีรน   หะยีเลาะแม) 
               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู 
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ชื่อโครงการ   กำรพัฒนำศักยภำพครูด้วยกระบวนกำร PLC  
แผนงาน    บริหำรงำนบุคคล 
กลยุทธ์ทางการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา มำตรฐำนที่ 2 (2.3-2.4) มาตรฐานที่ 3 (3.3,3.5) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงพจนำ  สุวรรณนันท์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2562  -  กันยำยน  2563 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มุ่งหวัง
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำตนเองตำมศักยภำพและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถ
น ำควำมรู้จำกกำรอบรมพัฒนำศักยภำพจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC “ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ”  ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรประกอบอำชีพครู อีกทั้ง
เป็นกำรพัฒนำเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐำนะ และเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมินจำกภำยนอก   
          จำกเหตุผลดังกล่ำว ฝ่ำยบริหำรบุคคลโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพครู
ด้วยกระบวนกำร PLC นี้ขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูได้แสวงหำควำมรู้ เทคนิควิธีกำรใหม่ ๆ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของตนเองอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
2. เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC   
3. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยอมรับฟังควำมคิดเห็นและยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงของ

กำรศึกษำในปัจจุบันนี ้
 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  33 คน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพครู 
 

          3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 100  สำมำรถน ำควำมรู้ เทคนิควิธีกำรใหม่ ๆ 
มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของตนเอง 
                   3.2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
ด้วยกระบวนกำร PLC 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

 
   15  ตุลำคม  2562 
   21  ตุลำคม  2562 

 
นำงพจนำ  สุวรรณนันท์และคณะ 
นำงพจนำ  สุวรรณนันท์และคณะ 

ขั้นด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร ดังนี้ 
2.1ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
2.2 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 
2.3 ด ำเนินกำรตำมแผน ดังนี้ 
- ศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วย
กระบวนกำร PLC  
- อบรมพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนรู้
แบบ Active  learning 
 

 
 
   23  ตุลำคม  2562 
 
   19  พฤศจิกำยน  2562 
 
 
 
 

   15  มกรำคม 2563 
 
   26  กุมภำพันธ์ 2563 

 
 
นำงพจนำ  สุวรรณนันท์และคณะ 
 
นำงพจนำ  สุวรรณนันท์และคณะ 
 
 
 
 

นำงพจนำ  สุวรรณนันท์และคณะ 
 
นำงพจนำ  สุวรรณนันท์และคณะ 
 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม  
 มีกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 
   16  กันยำยน 2563 

 
นำงพจนำ  สุวรรณนันท์ 

ขั้นประเมินผล 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
   23 กันยำยน  2563 

 
นำงพจนำ  สุวรรณนันท์และคณะ 

 
5. งบประมาณ 

เงินงบประมำณ(เงินอุดหนุน)   จ ำนวน    20,000  บำท 
  
6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1 . ครูและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่ดีข้ึน 
2.  ครูและบุคลำกรมีเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
ท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
3 . ครูและบุคลำกรมีควำมเข้ ำ ใจ ในกำร พัฒนำ
ศักยภำพครูด้วยกระบวนกำร PLC 

- สังเกตจำกกิจกรรม 
 
- สังเกตกำรจัดกิจกรรม 
 
- ตรวจสอบ 

- แบบสังเกต 
 
-แบบสังเกต 
 
-แบบบันทึก 
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7. ความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
- พอประมำณในเรื่องงบประมำณ
ในกำรพัฒนำศักยภำพ 
- พอประมำณในเรื่องเวลำในกำร
จัดกิจกรรม 

-  กำรพัฒนำศักยภำพครู  ด้วย
กระบวนกำร PLC สำมำรถพัฒนำ
งำนให้มีประสิทธิภำพที่ดีข้ึน 

กำรรู้จักน ำควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
มำปรับเปลี่ยนและพัฒนำตนเอง 
ท ำให้เป็นบุคคลที่น่ำยกย่อง 
 

เงื่อนไขความรู ้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- ต่อยอดควำมรู้เดิม เพ่ิมวิสัยทัศน์ใหม่ๆ - คุณธรรมข้อควำมสำมัคคี ขยัน มีวินัย ควำมพอเพียง 
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
- กำรพัฒนำครูเป็นกำร
ลงทุนที่คุ้มค่ำ สำมำรถ
ถอดประสบกำรณ์ 
ถ่ำยทอดสู่ศิษย์และผู้อื่น
ได้ 
 

- กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงบุคลำกรท ำ
ให้กำรท ำงำน 
มีประสิทธิภำพที่ดี 

- กำรร่วมมือกันพัฒนำ
ศักยภำพท ำให้องค์กรมี
ควำมเข้มแข็ง 

- กำรยอมรับควำมเห็นของ
ผู้ อ่ืน  ก่อ ให้ เกิดควำมรั ก
ควำมสำมัคคีในหมู่คณะและ
เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศให้
สังคมน่ำอยู่ขึ้น 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               8.1 ครูและบุคลำกรสำมำรถน ำผลจำกกำรพัฒนำ แลกเปลี่ยนรู้กัน มำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
ของตนเองให้มีประสิทธิภำพขึ้น 
               8.2 ครูและบุคลำกรสำมำรถยอมรับและรับฟังควำมเห็นของผู้อื่น มีเจตคติท่ีดีต่อกัน 
               8.3 ครแูละบุคลำกรมีควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ท ำให้บรรยำกำศกำรท ำงำนดีขึ้นและงำนมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 
 
 
ลงชื่อ .........................................ผู้เสนอโครงกำร     ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร  
       (นำงพจนำ  สุวรรณนันท์)      (นำงพจนำ  สุวรรณนันท์) 
ต ำแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                        ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล 
 
 
                                                              ลงชื่อ ...........................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                     (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
               ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ชื่อโครงการ   หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แผนงาน    บริหำรงำนบุคคล 
กลยุทธ์ทางการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1, 3 
สนองตอบมาตรฐานการศึกษา  มำตรฐำนที่ 1 ตบช. 1.1 (1.1.1-1.1.5)  
                                          มำตรฐำนที่ 3 (3.1) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวฮำนีซะห์  กำหลง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2562 –  กันยำยน 2563 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสมศ. ครั้งที ่3 ได้ให้ข้อเสนอแนะด้ำนคุณภำพครูว่ำ ควร
ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนกระบวนกำรสอน  กำรจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มำกกว่ำกำรเน้นเนื้อหำ 
กำรบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เชื่อมโยงและหลำกหลำยและครูควรใช้เทคนิคกำรสอนด้วยกลยุทธ์
แบบใหม่ๆส ำหรับกำรจัดประสบกำรณ์กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้ครูสร้ำง(Model)ท่ีเป็นนวัตกรรมของ
ตนเองที่สะท้อนควำมคิด กำรสอนในเชิงบูรณำกำร 
           ดังนั้นโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรูต้องมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นครูมืออำชีพให้ได้จึง
ได้จัดท ำโครงกำรหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นี้ขึ้น เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้ครูสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 

2.2 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำนวัตกรรมของครูและบุคลำกรมำจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนให้มีคุณภำพที่ดีข้ึน 

2.3 เพ่ือสร้ำงคลังควำมรู้ คลังนวัตกรรมทำงกำรศึกษำของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 ครูและบุคลำกรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรูจ ำนวน  31  คน มีนวัตกรรมในกำรจัดกำร
เรียนรู้ อย่ำงน้อยคนละ  1  เรื่อง 
                    3.1.2 โรงเรียนมีคลังนวัตกรรมและมีนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบได้อย่ำงน้อยคนละ  1  เรื่องต่อปี 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ครูและบุคลำกรร้อยละ 100 สำมำรถน ำนวัตกรรมมำพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ให้ 
ให้ดีมีประสิทธิภำพขึ้น 

     3.2.2 นวัตกรรมที่ครูผลิตมีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้เต็มศักยภำพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร 
2. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 

 
22 ต.ค.  62 
25 ต.ค.  62 

 
นำงสำวฮำนีซะห์ กำหลง  

ขั้นด าเนินการ 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร ดังนี้ 
2.1 ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
2.2 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2.3 ด ำเนินกำรตำมแผนดังนี้ 
- คิดค้น สร้ำงนวัตกรรม 
- ระดมควำมร่วมมือ/สร้ำงเครือข่ำย/แหล่ง
เรียนรู้ 
- พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 
- น ำเสนอเพ่ือคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่น 
- จัดท ำคลังนวัตกรรมของโรงเรียน 

 
 

30 ต.ค. 62 
 

2 พ.ย. 62 
 

5 พ.ย. 62 
12 พ.ย. 62 – 

4 ม.ค. 63 
7 ม.ค. 63 -  
16 ส.ค. 63 
17 ก.ย. 63 
24 ก.ย. 63 

 
 
นำงสำวฮำนีซะห์  กำหลงและคณะ 
 
ผู้บริหำร 
 
คณะครูทุกคน 
ผู้บริหำรและครูประจ ำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 
คณะครูทุกคน 
 
คณะครูทุกคน 
นำงสำวฮำนีซะห์ กำหลงและคณะ 

ขั้นตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม  
มีกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 
    20 ต.ค.  62  - 

25 ก.ย. 63 

 
นำงสำวฮำนีซะห์  กำหลงและคณะ   
 

ขัน้ประเมินผล 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
25 ก.ย. 63 

 
นำงสำวฮำนีซะห์  กำหลง 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมำณ(เงินอุดหนุน) จ ำนวน  3,000 บำท 
 

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูและบุคลำกรสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ที่เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนได้ 
2. ร้อยละของครูและบุคลำกรสำมำรถน ำนวัตกรรมมำ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภำพ 
และมีคุณภำพทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น 
 
 

-ประเมินผลงำน 
 
- รำยงำนผลกำรใช้ 
นวัตกรรม 

- นวัตกรรม 
 
- แบบรำยงำนผลกำรใช้
นวัตกรรม 
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7. ความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 
-  พอประมำณกับก ำลังสติปัญญำ 
กำรเลือกวิชำสำระที่น ำมำสร้ำง
นวัตกรรม 
-พอประมำณกับเวลำในกำรศึกษำ
หำควำมรู้เพื่อน ำมำจัดท ำ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 

-  เพ่ือให้นวัตกรรมสำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่
วำงไว้ 

- ผู้เรียนมีควำมมุ่งม่ันและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ควำมคิดที่ถูกต้อง 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ควำมรู้ในทักษะ/วิชำที่ตนเองมีควำมสำมำรถ 
-  กำรฝึกฝนงำนให้มีทักษะในวิชำกำรต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง 
-  กำรวำงแผนและข้ันปฏิบัติอย่ำงเชื่อมโยงต่อเนื่อง 

-  ควำมขยัน อดทน เพียรพยำมยำม  
-  ควำมรับผิดชอบ 
-  ควำมมีวินัยในตนเอง 
-  ควำมมีน้ ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมำะสมกับกิจกรรม/
วิชำและคุ้มค่ำในกำร
จัดท ำนวัตกรรม 
 

-  สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน  

- กำรเรียนรู้โดยกำรใช้
นวัตกรรมแบบใหม่ๆ
สำมำรถพัฒนำผู้เรียน
ในชั้นเรียนให้มี
บรรยำกำศที่น่ำเรียนรู้
ขึ้น 

- เสริมสร้ำงค่ำนิยมใน
กำรเป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเอง
อยู่เสมอ 

 
8.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลำกรทุกคนมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สำมำรถน ำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ที่พัฒนำตนเองอยู่เสมอ  
 

 
ลงชื่อ .........................................ผู้เสนอโครงกำร     ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
         (นำงสำวฮำนีซะห์  กำหลง)     (นำงพจนำ  สุวรรณนันท์) 
ต ำแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู                        ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล 
 
 

   ลงชื่อ ...........................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                        (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
              ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
 งานบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนำระบบงำนกำรเงินและพัสดุ 
แผนงาน     งำนบริหำรงบประมำณ 
กลยุทธ์สถานศึกษา                  กลยุทธ์ที่  4 
สนองตอบมาตรฐานสถานศึกษา  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  มำตรฐำนที่  2  ตบช.ที ่2 (2.3) ตบช.ที่ 4 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นำงนุจรีย์   รัตนอรุณ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลำคม 2562 ถึง  30 กันยำยน 2563 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นหน่วยงำนย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรเงิน กำรบัญชี พัสดุ กำรบริหำรงำน
ดังกล่ำวต้องด ำเนินไปตำมระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสำมำรถตรวจสอบได้ แต่จำกกำรศึกษำสภำพ
ปัจจุบันปัญหำพบว่ำครูมีหน้ำที่หลักคืองำนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน งำนกำรเงินและพัสดุเป็นงำนพิเศษที่
ต้องรับผิดชอบเพ่ิมเติม ผู้รับผิดชอบต้องด ำเนินกำรจัดท ำหลังเวลำรำชกำรท ำให้กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ ไม่เป็น
ปัจจุบันและเจ้ำหน้ำที่ขำดควำมมั่นใจ อีกทั้งกำรปฏิบัติงำนต้องติดต่อประสำนงำนกันระหว่ำงงำนบริหำรอ่ืนๆ 
ในหน่วยงำน เพ่ือประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู จึงได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรเงินและพัสดุ เพ่ือพัฒนำระบบกำรท ำงำน ซึ่งประกอบด้วยงำนกำรเงินและบัญชี  
และงำนพัสดุ ให้มีประสิทธิภำพเพ่ือสนับสนุนงำนของทุกกลุ่มงำน / ฝ่ำยให้สำมำรถด ำเนินไปตำมแผนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1.เพ่ือจัดท ำระบบงำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.2.เพ่ือพัฒนำระบบงำนกำรเงินและพัสดุของโรงเรียนและมีกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตำม

ระเบียบรำชกำร  
 

3.เป้าหมาย 
3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1.ระบบงำนกำรเงิน กำรบัญชี  และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตำมระเบียบเป็นปัจจุบัน
และ 

สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.1.2.ครูและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรเงินและพัสดุได้อย่ำง 

รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตำมระเบียบและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
          3.2 เชิงคุณภาพ 

           โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู มีระบบงำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                 
มีประสิทธิภำพ และสำมำรถตรวจสอบได้ 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1. ศึกษำนโยบำยของโรงเรียน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ 
2. ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ  
๓. จัดท ำโครงกำรฯ น ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร 

    
 1 ตุลำคม 2562 

 
 นุจรีย์ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
   1.  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร ดังนี้ 
        -  ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือชี้แจงโครงกำร 
และมอบหมำยภำระงำน 
   2. กิจกรรมพัฒนำระบบงำนกำรเงิน 

 -  งำนตรวจสอบกำรเงินทุกครั้งที่มีกำรรับ-จ่ำย 
   3. กิจกรรมพัฒนำระบบงำนพัสดุ 
        -  งำนตรวจสอบกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
        -  งำนทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        -  งำนควบคุมภำยใน 

 
    
9 ตุลำคม 2562 

 
1 พ.ย.62– 30 ก.ย.63 

 
 

1 พ.ย.62– 30 ก.ย.63 
30 ธ.ค. ของทุกปี 
30 ธ.ค. ของทุกปี 

 
 นำงนุจรีย์ รัตนอรุณ 
 และคณะท ำงำน 
 
 นำงรอกีเย๊ำะ  จำรุ 
 

 
 นำงสุไวบ๊ะ  ดีแลตำนำ 
นำงมำซีเตำะห์  โต๊ะแวอำ

ยี 
 นำงนุซรีย์  อีซบซี 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน 
และคอยอ ำนวยควำมสะดวก  ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมภำระงำนที่โครงกำรฯ 
ก ำหนด 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
นุจรีย์และคณะท ำงำน 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
- สรุปประเมินโครงกำร 
- จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอฝ่ำยบริหำร 

 

 
กันยำยน 2563 

 
นุจรีย์ 

 
5.งบประมาณ  

เงินงบประมำณ (เงินอุดหนุน)                  20,000       บำท 
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6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ระบบงำนกำรเงิน  กำรบัญชี  และพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร 
2. ครูและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ 
เกี่ยวกับงำนกำรเงินและพัสดุได้อย่ำงรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องตำมระเบียบและเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดในระดับดี 

 
เอกสำรหลักฐำน 

 
สังเกต 
ส ำรวจ 

สัมภำษณ์ 

 
แบบตรวจเอกสำร

หลักฐำน 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ำรวจ 

ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรูระบบงำนกำรเงิน กำร
บัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 

 
เอกสำรหลักฐำน 

 

 
แบบตรวจเอกสำร

หลักฐำน 
 

7. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน 

-เหมำะสมกับเวลำที่ใช้ในกำรท ำ
กิจกรรมนั้นๆ 
-พอประมำณกับงบประมำณ  
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
-พอประมำณกับศักยภำพ 

- กำรบริหำรงบประมำณนั้นเป็น
งำนที่ส ำคัญซึ่งจะต้องเน้นเป็น
พิเศษในเรื่องควำมถูกต้อง   ถูก
ระเบียบของทำงรำชกำรและมี
ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ได้โดยง่ำย 

-เอกสำรต่ำงๆเกี่ยวกับงำนกำรเงิน
และพัสดุให้มีควำมครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นระเบียบโปร่งใส และ
เป็นปัจจุบัน เพื่อง่ำยแก่กำร
ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณใน
แต่ละปีและสำมำรถน ำมำ
วิเครำะห์และสรุปข้อมูลกำรใช้
จ่ำยในแต่ละปีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
 -ระเบียบว่ำด้วยงำนกำรเงินและพัสดุ 
-ก ำกับติดตำมดูแลให้กำรจัดท ำเอกสำรครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

-ควำมซื่อสัตย์ 
-ควำมรับผิดชอบ 
-ควำมขยัน อดทน 
-ควำมเสียสละ  แบ่งปัน 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม 
-ยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ลดภำระด้ำนกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์   

-ถูกต้อง   ถูกระเบียบ
ของทำงรำชกำรและมี
ควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้โดยง่ำย 

-กิจกรรมที่ลดกำรใช้
กระดำษ วัสดุอุปกรณ์ 
ช่วยท ำให้สิ่งแวดล้อมดี 

-กำรสืบทอดวัฒนธรรม
หลำยๆ ด้ำนโดยเฉพำะ
กำรเสียสละแบ่งปันท ำให้
วัฒนธรรมท้องถิ่นกลับคืน
มำและมีควำมยั่งยืน 
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8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรูมีระบบงำนกำรเงิน  กำรบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภำพ     

และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

 

(ลงชื่อ)…………………………………ผู้เสนอโครงกำร       (ลงชื่อ)…………………………………….…..ผู้เห็นชอบโครงกำร 
         (นำงนุจรีย์  รัตนอรุณ)                                        (นำงนุจรีย์  รัตนอรุณ) 
    ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู              ต ำแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรงบประมำณ 
 
 
 
       (ลงชื่อ)……………………….……………………ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                    (นำยตอฮีรน  หะยีเลำะแม) 
                                                                 ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู 
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ส่วนที่ 4 
 
 
 

         รายละเอียดการใช้เงินสด 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ที ่ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
เงินงวด 

รวม 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 

 งานประจ า 
1 ค่ำสำธำรณูปโภค นุจรีย์ 84,000 36,000 120,000 
2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รัตน์ติยำ 49,000 21,000 70,000 
3 ค่ำซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ รัตน์ติยำ 24,500 10,500 35,000 
4 ค่ำวัสดุประชำสัมพันธ์โรงเรียน อุไร 10,500 4,500 15,000 
5 ค่ำวัสดุสอนฝึกสอบ นุจรีย์ 214,200 91,800 306,000 
6 จัดซื้อวัสดุห้องเรียน อุไร 28,000 12,000 40,000 
7 จัดซื้อสื่อปฐมวัย สุมำลี 10,500 4,500 15,000 
8 ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรสอน นุจรีย์ 29,400 12,600 42,000 
9 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ รอกีเยำะ 3,000 2,000 5,000 
10 ค่ำวัสดุอนำมัยโรงเรียน บุษบำมินตรำ 10,500 4,500 15,000 
11 วัสดุส ำนักงำน อุไร 24,500 10,500 35,000 
12 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน คอมสีย๊ะ 4,000 4,000 8,000 
13 วัสดุเอกสำรประเมินผลผู้เรียน ณภัทร 24,500 10,500 35,000 
14 งำนแนะแนว มะปอซี 3,000 2,000 5,000 
15 บัณฑิตน้อย สุมำลี 15,000 15,000 30,000 
16 นิเทศภำยในโรงเรียน ณภัทร 3,000 2,000 5,000 
17 ส ำรองจ่ำย นุจรีย์ 14,000 6,000 20,000 
 โครงการบริหารวิชาการ  

18 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รัตน์ติยำ 24,500 10,500 35,000 
19 สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล สุไวบ๊ะ  15,000 15,000 

20 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำรน้อมน ำหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง อุดร 17,500 7,500 25,000 

21 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร คอมสีย๊ะ 35,000 15,000 50,000 
22 ห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมกำรอ่ำน กิติมำ 10,500 4,500 15,000 
23 พัฒนำกำรสอนภำษำไทย อรวรรณ 7,000 3,000 10,000 
24 หนูน้อยอัจฉริยะ สุมำลี 7,000 3,000 10,000 
25 โกตำพร้อม KOTA PROMP อุดร 10,500 4,500 15,000 

 
 



                                                                               แผนปฏิบัติการ ประจ าปี  2563  โรงเรียนบ้านโกตาบารู    
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ที ่ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
เงินงวด 

รวม 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 

 โครงการบริหารงานบุคคล 
26 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้วยDLIT เฟำซีย๊ะ  5,000 5,000 
27 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ฮำนีซะห์  3,000 3,000 
28 พัฒนำศักยภำพครดู้วยกระบวนกำร PLC พจนำ  20,000 20,000 
 โครงการบริหารงานทั่วไป  

29 วันส ำคัญ นำตยำ 21,000 9,000 30,000 
30 โกตำสัมพันธ์ นุซรีย์ 17,500 7,500 25,000 
31 พัฒนำสภำพแวดล้อม มะอีซอ 28,000 12,000 40,000 
32 ประชำธิปไตยในโรงเรียน อัมพลิกำ  5,000 5,000 
33 กีฬำต้ำนยำเสพติด มะปอซี 35,000 15,000 50,000 
 โครงการบริหารงานงบประมาณ  

34 พัฒนำระบบงำนกำรเงินและพัสดุ นุจรีย์ 14,000 6,000 20,000 
รวม 1,174,000 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

 

ที ่ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
เงินงวด 

รวม 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 

1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี บุษบำมนิตรำ   60,000 
2 กิจกรรมเพ่ิมศักยภำพ ICT รัตน์ติยำ   20,000*2 
3 โครงกำรศึกษำแหล่งเรยีนรู ้ อุไร   160,000*3 
4 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร คอมสีย๊ะ   10,000 
5 โครงกำรคุณธรรมน ำควำมรู้ เสำวนี   30,000*2 
6 โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ฐิตินันท์   30,000*1.5 

รวม 310,000 
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ส่วนที่ 5 
 
 
 

      แผนการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               แผนปฏิบัติการ ประจ าปี  2563  โรงเรียนบ้านโกตาบารู    
 

                                แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 
 

ที ่ รำยกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

 งานประจ า  
1 ค่ำสำธำรณูปโภค  นุจรีย์  
2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รัตน์ติยำ  
3 ค่ำซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์  รัตน์ติยำ  
4 ค่ำวัสดุประชำสัมพันธ์โรงเรียน  อุไร  
5 ค่ำวัสดุสอนฝึกสอบ  นุจรีย์  
6 จัดซื้อวัสดุห้องเรียน  อุไร  
7 จัดซื้อสื่อปฐมวัย  สุมำลี  
8 ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรสอน  นุจรีย์  
9 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ  รอกีเยำะ  
10 ค่ำวัสดุอนำมัยโรงเรียน  บุษบำมินตรำ  
11 วัสดุส ำนักงำน  อุไร  
12 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน  คอมสีย๊ะ  
13 วัสดุเอกสำรประเมินผลผู้เรียน  ณภัทร  
14 งำนแนะแนว  มะปอซี  
15 บัณฑิตน้อย  สุมำลี  
16 นิเทศภำยในโรงเรียน  ณภัทร  
 โครงการบริหารวิชาการ  
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  รัตน์ติยำ  
2 สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล  สุไวบ๊ะ  

3 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำรน้อมน ำหลกัปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  อุดร  

4 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  คอมสีย๊ะ  
5 ห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมกำรอ่ำน  กิติมำ  
6 พัฒนำกำรสอนภำษำไทย  อรวรรณ  
7 หนูน้อยอัจฉริยะ  สุมำลี  
8 โกตำพร้อม KOTA PROMP  อุดร  
9 ศึกษำแหล่งเรียนรู้  อุไร  
10 ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  ฐิตินันท์  
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แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 

ที ่ รำยกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

 โครงการบริหารวิชาการ  
11 กิจกรรมเพ่ิมศักยภำพ ICT  รัตน์ติยำ  
 โครงการบริหารบุคคล 
1 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้วยDLIT  เฟำซีย๊ะ  
2 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมกำรเรียนรู้  ฮำนีซะห์  
3 พัฒนำศักยภำพครูด้วยกระบวนกำร PLC  พจนำ  
 โครงการบริหารงานทั่วไป  
1 วันส ำคัญ  นำตยำ  
2 โกตำสัมพันธ์  นุซรีย์  
3 พัฒนำสภำพแวดล้อม  มะอีซอ  
4 ประชำธิปไตยในโรงเรียน  อัมพลิกำ  
5 กีฬำต้ำนยำเสพติด  มะปอซี  
6 คุณธรรมน ำควำมรู้  เสำวนี  
7 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี  บุษบำมินตรำ  
 โครงการบริหารงานงบประมาณ    
1 พัฒนำระบบงำนกำรเงินและพัสดุ  นุจรีย์  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


