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สวนที่ 3  

รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ  

 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ คํานวณจากขอมูลนักเรียน  

1.  เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 

ระดับช้ัน 

จํานวนนักเรียน  

รายหัว/คน/ป  ปการศึกษา 1/2563 

กอนประถม 9 1,700 

ประถมศึกษา 69 1,900 
 

 

 

2.  เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป  

ระดับช้ัน รายการ 
คาอุปกรณการเรยีน 

รายการ 
คาเครื่องแตงกาย 

รายการ 
คาหนังสือเรียน 

รายการ 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

อนุบาล 100 300 200 215 

ประถมศึกษาปท่ี 1 195 360 625 240 

ประถมศึกษาปท่ี 2 195 360 619 240 

ประถมศึกษาปท่ี 3 195 360 622 240 

ประถมศึกษาปท่ี 4 195 360 673 240 

ประถมศึกษาปท่ี 5 195 360 806 240 

ประถมศึกษาปท่ี 6 195 360 818 240 
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3.  งบประมาณท่ีจะไดรับ ปการศึกษา 2563 
 

ท่ี งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ตลอดปการศึกษา 

70 % 30 % 70 % 30 % รวม 

    คาดวาจะไดรบัจัดสรร  

 ยอดยกมา 659.38.-  

1 เงินอุดหนุนรายหัว 97,619.38.- 92,700.- 185,400.- 

2 โครงการเรียนฟรี 15 ป  

คาอุปกรณการเรียน 11,925.- 2,697.- 14,355.- 28,977.- 

     

คาเครื่องแบบนักเรียน 23,400.- 5,256.- - - 28,656.- 

คาหนังสือเรียน 40,767.- 9,321.- - - 50,088.- 
 

 

 

ท่ี งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ตลอดปการศึกษา 

70 % 30 % 70 % 30 % รวม 

    คาดวาจะไดรบัจัดสรร  

3 คากิจกรรมพัฒนาฯ 19,320.- 18,495.- 37,815.- 

4 วัสดุปจจัยพ้ืนฐาน - - - 

5 โครงการอาหารกลางวัน 154,000.- 154,000.- 308,000.- 
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แผนการใชงบประมาณ 

โรงเรียนบานแกงเกล้ียง รายการงบประจํา/รายการงบโครงการ 

ปการศึกษา 2563 

รายการ :  งบประจํา 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 คาสาธารณูปโภค 
 

2.1 คาไฟฟา 

2.2 คาโทรศัพท 

2.3 คาน้ําประปา 

 
 

20,000.- 

- 

6,000.- 

 

           รวมงบประมาณ 26,000.-  

 

รายการ :  งบโครงการ   
 

ท่ี งานโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กลุมบริหารงานวิชาการ 60% 61,000.-  

1 การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 5,000.- นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

8 กลุมสาระการเรียนรู 
10,000.- 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

3 การสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 15,000.- นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

4 แกปญหาการอานไมออก เขียนไมได 5,000.- นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

5 การฝกทักษะการงานอาชีพ 5,000.- นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

6 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  

5,000.- นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

นางสาวพรสวรรคื  สอนดี 

7 การผลิตสื่อการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

10,000.- นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

8 การนิเทศภายในสถานศึกษา 1,000.- นายภาณุพันธุ  จันทรา 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 
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ท่ี งานโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

9 พัฒนาระบบการประกันภายใน

สถานศึกษา 

1,000.- นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

10 การพัฒนาผูเรียนโดยใชกิจกรรมชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC : 

Professional Learning 

Community 

4,000.- นายภาณุพันธุ  จนัทรา 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวจิระภา  แสนมณี 

นางสาวพรสวรรค สอนดี 

กลุมบริหารงบประมาณ 5,000.-  

1 
พัฒนา ปรับปรุงระบบงานการเงิน  

และพัสดุ 

5,000.- นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

กลุมบริหารงานบุคคล 10,000.-  

1 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

10,000.- นายภาณุพันธุ  จันทรา 

นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

กลุมบริหารงานท่ัวไป 62,000.-  

1 พัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา 

5,000 นายภาณุพันธุ  จันทรา 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

2 ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมใน

โรงเรียน 

40,000 นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร 

 

3 วันสําคัญและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 2,000 นางวิไลลักษณ  ภักดีมี 

นางอุบลวณี  อุดมสิทธิ์ 

4 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 3,000 นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

5 ปรับปรุง พัฒนาวงดนตรีโปงลางสืบ

สานวัฒนธรรมทองถ่ิน 

10,000 นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

6 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 2,000.- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางจิระภา  แสนมณี 
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ท่ี งานโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

รวมงบประมาณท่ีใชในโครงการ 

(งบอุดหนุนรายหัว) 

138,000.-  

   

 

รายการ : งบโครงการบริหารงานตามนโยบายประจําปการศึกษา 2563 
 

ท่ี งานโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 การจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ป อยาง

มีคุณภาพ  

- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

2 อาหารกลางวัน - นางวิไลลักษณ ภักดีมี 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

3 อาหารเสริม(นม) งบประมาณจาก 

อบต.ลาดคาง 

- นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

นางนันทนัช  ธงอาษา 

4 ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน - นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

5 ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษ - นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

รวมงบประมาณ - - 
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รายการ : งบโครงการพิเศษประจําปการศึกษา 2563 
 

ท่ี งานโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 การนอมนําพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 ลงสูการ

ปฏิบัติ 

10,000.- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

2 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล - นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

3 โรงเรียนประชารัฐ - นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

4 โรงเรียนวิถีพุทธ 3,000.- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

5 โรงเรียนสุจริต - นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

6 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

3,000.- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

7 สถานศึกษาปลอดภัย 5,400.- นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

รวมงบประมาณ 21,400.-  
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การบริหารงานวิชาการ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

แผนงาน   จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสวรรค  สอนดี  

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี   1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยท่ี  1,2,3,   

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเปนการพัฒนามนุษยใหเปนผูมีความรูการศึกษาชวยทําใหมนุษยเปนมนุษย

ท่ีสมบูรณ  เพราะการศึกษาชวยขัดเกลาและเพาะบมนิสัยของมนุษย การศึกษาในระดับปฐมวัยเปน

การปูพ้ืนฐานของเด็กท่ีมุงสงเสริมพัฒนาการนักเรียนท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม 

และสติปญญา เนนการปลูกฝงดานคุณธรรมและจริยธรรม เพราะถาปลูกฝงตั้งแตเด็กก็จะสามารถ

สงเสริมตอไปในภายหนา ซ่ึงเด็กก็จะเจริญ เติบโตเปนอนาคตของชาติตอไป ซ่ึงจะเห็นวาการพัฒนา

เด็ก ระดับคุณภาพอนุบาลศึกษาถือเปนสวนสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ ท้ังนี้

เนื่องจากเด็กในวัยดังกลาวเปนวัยซ่ึงมีการพัฒนาเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สํานักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการเตรียมความพรอมเด็กท้ังในดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาในการดําเนินการ 

 โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง เห็นความสําคัญตอการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงถือเปน

ภารกิจหลักสําคัญในการจัดการศึกษาและเปนการเตรียมความพรอมเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาการ

เรียนการรูในระดับสูงตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

2.2   จัดหาจัดซ้ือวัสดุ สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

2.3   เพ่ือจัดหาเครื่องเขียนแบบเรียนใหกับนักเรียนปฐมวัย 

2.4   เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงใหได

มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 
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3. เปาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

 3.1.1  นักเรียนระดับอนุบาล 2 จํานวน  8  คนและนักเรียนระดับอนุบาล 3 จํานวน     

5  คน รวมท้ังสิ้น 13  คน มีเครื่องเขียนและแบบเรียน ครบ 100  %  

 3.1.2 นักเรียนมีวัสดุท่ีสงเสริมพัฒนาการในมุมประสบการณเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

เหมาะสมและเพียงพอ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงไดคุณภาพมาตรฐานปฐมวัย

ระดับชาติ  

 3.2.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง

ใหมีคุณภาพมากข้ึน 

 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 กิจกรรมจัดทําแผนการจัดประสบการณ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

 2 กิจกรรมการซ้ือสื่อการสอนปฐมวัย 

3 กิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรมปฐมวัย 

4 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

5. งบประมาณ งบอุดหนุน    5,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดทําแผนการจัด

ประสบการณ 

- - 1,000 1,000 1,000 

2 กิจกรรมการซ้ือสื่อการสอน

ปฐมวัย 

- - 1,000 1,000 1,000 

3 กิจกรรมแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมปฐมวัย 

- - 1,000 1,000 1,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

4 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- - 2,000 2,000 2,000 

                  รวมท้ังส้ิน - - 5,000 5,000 5,000 
 

6. การติดตามและประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

บานแกงเกลี้ยงไดคุณภาพมาตรฐาน

ปฐมวัยระดับชาต ิ

- การสังเกต  - แบบสังเกต  

2 มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยในโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง

ใหมีคุณภาพมากข้ึน 

- การสังเกต - แบบสังเกต  

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณทุกคน  

7.2 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงมีคุณภาพและมาตรฐาน       

มากข้ึน   

7.3 ครูมีสื่อ นวัตกรรม  การจัดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของผูเรียน 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………...ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)……………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

         (นางสาวพรสวรรค สอนด)ี                                 (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

                                                                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี  1 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี   1, 3      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3  
 

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

 

1.  หลักการและเหตุผล 

          การพัฒนาความรูความเขาใจในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษา

นําไปสูคุณภาพของการจัดการศึกษาตามความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนอีกภารกิจหนึ่งของสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะตอง

ดําเนินการใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการจัดการศึกษาโดยตรง เกิดทักษะกระบวนการเพ่ือนําไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีเปาหมายตรงตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 

2551 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาและครูผูสอนไดพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว

ทางการปฏิรูปการเรียนรู มีการบูรณาการและยึดผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนเรียนรูสูความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ประกอบกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางเรียนของนักเรียน ( NT/ ONET ) ปการศึกษา 2561 ท่ีผานมา ทําใหทราบวาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน

ของนักเรียนอยูในระดับท่ีท่ีนาพอใจอีกระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีรักษามาตรฐานการศึกษา 

ปรับปรุงและพัฒนาปจจัยท่ีเก่ียวของตางๆ ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนอีก เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษาชาติตอไป  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยงได

ตระหนักและเล็งเห็นความถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ึน                                                                                                                                                                                                                                              
 

2.  วัตถุประสงค  

2.1  เพ่ือใหครูมีทักษะในดานการเรียนการสอน 

2.2 เพ่ือใหครูรูจักจัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน 

2.3 เพ่ือปลูกฝงความเขาใจ ความคิด ความรูพ้ืนฐาน เจตคติตอการเรียนรู 

2.4 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
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3.  เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  ครรูอยละ 100 จัดการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตอนักเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนทุกคน ไดบรรลุจุดประสงค มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน 

 

4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 สาระการเรียนรูภาษาไทย                           

- กิจกรรมลีลาสุภาษิต  

- กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา 

- การสอนซอมเสริม/ติวเขมเติมเต็มความรู 

1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

 

2 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- กิจกรรมโครงงานสํารวจจัดทําสถิติ 

- กิจกรรมคายทักษะคณิตศาสตร 

- การสอนซอมเสริม/ติวเขมเติมเต็มความรู 

3 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 

- กิจกรรมโครงงานสํารวจ 

- การสอนซอมเสริม/ติวเขมเติมเต็มความรู 

4 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา 

-  กิจกรรมวันคริสมาสต 

- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

- การสอนซอมเสริม/ติวเขมเติมเต็มความรู 
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5. งบประมาณ  งบอุดหนุน  10,000  บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 สาระการเรียนรูภาษาไทย                           

- กิจกรรมลีลาสุภาษิต  

- กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา 

- การสอนซอมเสริม/ติวเขม

เติมเต็มความรู 

- - 2,000 2,000 2,000 

2 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- กิจกรรมโครงงานสํารวจ

จัดทําสถิติ 

- กิจกรรมคายทักษะ

คณิตศาสตร 

- การสอนซอมเสริม/ติวเขม

เติมเต็มความรู 

- - 2,000 2,000 2,000 

3 สาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 

- กิจกรรมโครงงานสํารวจ 

- การสอนซอมเสริม/ติวเขม

เติมเต็มความรู 

- - 2,000 2,000 2,000 

4 สาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

- กิจกรรมภาษาอังกฤษวัน

ละคํา 

-  กิจกรรมวันคริสมาสต 

- ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 

- การสอนซอมเสริม/ติวเขม

เติมเต็มความรู 

- - 2,000 2,000 2,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

5 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

- กิจกรรมวันสําคัญตางๆ 

- การอานขาวและวิเคราะห

ขาว 

-การสอนซอมเสริม/ติวเขม

เติมเต็มความรู 

  2,000 2,000 2,000 

 รวมท้ังส้ิน - - 10,000 10,000 10,000 
 

6. การติดตามและประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง - การสังเกต / ทดสอบ /

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบสังเกต / 

แบบทดสอบรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2 ครูมีความเขาใจในการจัดกิจกรรม - การสังเกต / นิเทศ

ภายใน 

- แบบสังเกต / แบบ

นิเทศภายใน 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

7.2  ครูมีความรูความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผูเสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

         (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร)                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                                   

                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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โครงการ   สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี  1 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวโอพัตตรา  ศรบีุรินทร   

ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี   1, 3      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3  
 

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

1.หลักการและเหตุผล 
 

       ปจจุบันการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

และเก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุกๆ คน มีการ

พัฒนาและปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึง

จําเปนตองสรางเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน 

การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงรวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 

ในการเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต กลุม

เครือขายการศึกษาลาดคาง ในฐานะเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนให

เปนผูพรอมดวยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ดี  เกง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสรางโอกาสใหแกเด็ก

และเยาวชนไดแสดงออกซ่ึงศักยภาพ และสุนทรียภาพ กิจกรรมสรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนสงเสริม

ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชความรู  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเต็ม

ความสามารถ โดยกําหนดจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนในระดับกลุมเครือขาย และคัดเลือกตัวแทนเขารวมการแขงขัน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ระดับภาค และระดับประเทศตอไป                                      
 

2.วัตถุประสงค  

 2.1  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะ    

การแสดงและทักษะดานวิชาชีพ 

 2.2 นํานักเรียนเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหนักเรียนแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศทาง

วิชาการ วิชาชีพ  สุนทรียภาพดานดนตรี–นาฎศิลป กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ ในระดับ

กลุมเครือขายการศึกษาลาดคาง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ระดับภาค และ

ระดับประเทศ   



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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3.  เปาหมาย 

 3.1  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไดรวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ 

 3.2 โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สรางเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพของ

นักเรียน และนําเสนอผลงานของนักเรียนในทุกๆ ดาน 

 3.3 นักเรียนท่ีเปนตัวแทนเขารวมแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ     

 

4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 แจงเกณฑการประกวดแขงขันตามกิจกรรมแกนกลาง        

ครูดําเนินการคัดเลือก 

1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

 

2 จัดกิจกรรมประกวดแขงขัน เพ่ือแสดงออกถึงความสามารถ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3 นํานักเรียนเขารวมแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
 

 

5. งบประมาณ  งบอุดหนุน    15,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 แจงเกณฑการประกวด

แขงขันตามกิจกรรม

แกนกลาง ครูดําเนินการ

คัดเลือก 

- - - - - 

2 จัดกิจกรรมประกวดแขงขัน 

เพ่ือแสดงออกถึง

ความสามารถทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

- - 5,000 5,000 5,000 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

3 นํานักเรียนเขารวมแขงขันใน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ     

- - 10,000 10,000 10,000 

 รวม - - 15,000 15,000 15,000 

 

6. การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิด 

สรางสรรค ในการบูรณาการอยาง

หลากหลาย 

- สังเกต 

- ผลงาน 

- แบบสังเกต 

- แบบรายงานผลงาน 

2 กลุมเครือขายการศึกษาลาดคาง จัด

กิจกรรม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับรางวัลระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับ

ภาค 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

7.2   ครูมีความรูความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

7.3  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสในการแสดงความสามารถในการเขา

รวมแขงขันในระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับภาค 

 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผูเสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

         (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร)                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                                   

                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ช่ือโครงการ  แกปญหาเด็กอานไมออก เขียนไมได 

แผนงาน  การบริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร  

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี  1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากการทดสอบทางการศึกษา ของสํานักทดสอบทางการศึกษา และจากการทดสอบตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมถึงการทดสอบการอาน การเขียนของนักเรียน ผลการ

ทดสอบในรายวิชาหลัก ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา  รอยละของนักเรียนท่ีนาพอใจก็อยูในระดับต่ํา และในแต

และชั้นมีนักเรียนท่ีมีปญหาการอานไมออกเขียนไมได ซ่ึงนักเรียนสวนนี้ตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ 

 

2.  วัตถุประสงค  

2.1  เพ่ือใหมีการสรางเครื่องมือในการแกปญหาเด็กอานไมออกเขียนไมไดอยางเหมาะสม 

2.2  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนอานออก เขียนได 
 

3.  เปาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

     นักเรียนท่ีมีปญหาดานการอาน การเขียนไดรับการแกไขปญหา  

3.3  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  คณะครูมีความกระตือรือรนในการพัฒนานักเรียนกลุมท่ีมีปญหาการอานและ

การเขียน 

3.2.2 นักเรียนกลุมเปาหมายมีความม่ันใจในการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 สํารวจ คัดกรองสภาพการอานของนักเรียนทุกคน 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

 2 ประชุมวางแผนเพ่ือแกปญหานักเรียนกลุมท่ีมีปญหา 

3 เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  และเลือก 

เครื่องมือ วิธีการในการพัฒนากลุมเปาหมาย 

4 ดําเนินการตามโครงการ 

- วัดและประเมินผลการอาน การเขียนของกลุมเปาหมาย 

- วิเคราะหปญหารายบุคคล 

- จัดทําเครื่องมือ/นวัตกรรมเพ่ือแกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหา 

- วัดประเมินผลการดําเนินการ ครั้งท่ี 1 

- ดําเนินการแกปญหา/พัฒนา 

- วัดประเมินผลการดําเนินการ ครั้งท่ี 2 

5 สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

5. งบประมาณ งบอุดหนุน  5,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบโครงการ 

- - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

- วัดและประเมินผลการอาน 

การเขียนของกลุมเปาหมาย 

- วิเคราะหปญหารายบุคคล 

- จัดทําเครื่องมือ/นวัตกรรม

เพ่ือแกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหา 

- วัดประเมินผลการ

ดําเนินการ ครั้งท่ี 1 

- - 5,000 5,000 5,000 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 - ดําเนินการแกปญหา/

พัฒนา 

- วัดประเมินผลการ

ดําเนินการ ครั้งท่ี 2 

     

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 

 รวม - - 5,000 5,000 5,000 
 

6.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 ครูมีความตระหนักถึงปญหาการเรียน

ของนักเรียนและวิธีการแกปญหา 

- สังเกต 

- ประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

2 ครูรูสภาพการอาน การเขียนของ

นักเรียนทุกคน 

3 นักเรียนสามารถอานออก เขียนได 

4 นักเรียนมีกระตือรือรนในการเรียน 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 คณะครูมีความรูความเขาใจถึงความสามารถการอาน การเขียนของนักเรียน  สามารถ

แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของตนเองได    

 

 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผูเสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

         (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร)                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                                   

                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ชื่อโครงการ  การฝกทักษะการงานอาชีพ   

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3,   

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

1. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  2551 มุงจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหมีการจัดการศึกษาสนอง

และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน โครงการฝกทักษะการงานอาชีพ จะทํา

ใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู  เปนการปฏิบัติจริงเนนทักษะกระบวนการ เพ่ือใหมีความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติงานอาชีพท่ีหลากหลาย  สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพในอนาคตตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  นักเรียนมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  และประสบการณในงานอาชีพท่ีหลากหลาย

2.2  นักเรียนมีความรูดานอาชีพ  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนรอยละ 80 มีความรู ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณในงานอาชีพท่ี

หลากหลาย 

3.2  เชิงคุณภาพ 

      นักเรียนมีความรูดานอาชีพ  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
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4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 ประชุมวางแผนและแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

- จัดเตรียมสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ  ในการจัดการเรียนรู 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

- นําผลผลิตไปจําหนาย 

4 รายงานและประเมินผล 

 

5. งบประมาณ  งบอุดหนุน 10,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - 

2 ประชุมวางแผนและ

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

โครงการ 

- - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

- จัดเตรียมสถานท่ี  

วัสดุ  อุปกรณ  ใน

การจัดการเรียนรู 

- ดําเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

- นําผลผลิตไปจําหนาย 

- - 5,000 5,000 5,000 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 

รวม - - 5,000 5,000 5,000 
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6.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเรจ็ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 1.  นักเรียนมีความรูความสามารถในงาน

อาชีพท่ี 

หลากหลาย 

- สังเกต 

- ผลงาน 

- แบบสังเกต 

- แบบรายงานผลงาน 

2 นักเรียนมีความรูดานอาชีพ  สามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 คณะครูมีความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการวิจัย จนสามารถใชกระบวนการวิจัยใน

การแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของตนเองได    

 
(ลงชื่อ) …………………………………….ผูเสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

         (นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร)                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                                   

                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล 

       หลังจากท่ีโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงไดดําเนินการสรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึด

เอามาตรฐานและสาระของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลางและ

บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดนําหลักสูตรสถานศึกษามาใชจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหกับผูเรียนตั้งแตปการศึกษา 2558 ท่ีผานมา คณะกรรมการงานหลักสูตรไดดําเนินการ

ประเมินหลักสูตรท้ังระบบโดยอาศัยหลักการและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามสาระสําคัญ คือ 

กอนนําไปใช ระหวางการใชและภายหลังกระบวนการนําไปใชซ่ึงหลังจากการรวมปฏิบัติกิจกรรม

ดังกลาว พบวา มีประเด็นและสาระสําคัญตางๆ ท่ีจะตองปรับปรุงแกไข  เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน จึงไดจัดทําโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรข้ึน     

 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

และมีความสัมพันธกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน                                                     

 2.2 เพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  

3.  เปาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

                 บุคลากรครูรอยละ  100  เขารวมดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

    หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความ

ตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
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4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 ประชุมวางแผนและแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ 

3 ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

4 รายงานและประเมินผล 

 

5. งบประมาณ  งบอุดหนุน  5,000   บาท 

 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - -  - 

2 ประชุมวางแผนและ

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

โครงการ 

- - -  - 

3 ดําเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

- - 5,000 5,000 5,000 

4 รายงานและประเมินผล - - -  - 

 รวม - - 5,000 5,000 5,000 
 

6.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 ครูทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

- สังเกต 

- ประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

2 หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  กับความตองการของชุมชน

และทองถ่ิน 

3 นักเรียนไดรับการพัฒนาตรงตามเกณฑ

มาตรฐาน 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      7.1  หลักสูตรมีคุณภาพ  สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

          7.2  ครูมีความรู  ความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  

 

 (ลงชื่อ)                                ผูเสนอโครงการ      (ลงชื่อ)                          ผูเสนอโครงการ         

(นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                              (นางสาวพรสวรรค  สอนดี)   

        

 

                               (ลงชื่อ)                          ผูอนุมัติโครงการ      

                                       (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                             

                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  การผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร  คุณครูสุดาวรรณ ปองกัน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปจจุบัน ครูคือผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรูและเปนผูทํางานรวมกับ

นักเรียนใน การแสวงหาและปอนขอมูลท่ีถูกตองใหกับนักเรียน สื่อการเรียนรูหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ี

ครูนํามาใชจัดกิจกรรม การเรียนรูหากมีความหลากหลายท้ัง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี 

และ สื่ออ่ืน ๆ จะชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม 

เขาใจงายและรวดเร็วข้ึน รวมท้ังจะชวยกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรู

อยางกวางขวาง ลึกซ้ึงและตอเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นฝายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเปนการ

สงเสริมใหครูคิดคน สรางสรรคสื่อการการเรียนรูและนวัตกรรมตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เปนการ

พัฒนาสื่อการการเรียนรูและนวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพอีกท้ังเปนการ

สนับสนุนครูในการสราง สรรคผลงานทางวิชาการใหกาวหนาเปนแบบอยางแกผูท่ีอยูรอบขางอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู  

2.2 เ พ่ื อ ให มี สิ่ ง อํ านวยความสะดวก ท่ีพอ เ พี ย งและ  อยู ใ นสภาพ ท่ี ใ ช ก า ร ได ด ี 

    2.3   เพ่ือสงเสริมใหครูคิดคนสรางสรรค ประดิษฐสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูไดอยาง

หลากหลาย 

2.4. เพ่ือประดิษฐและ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพและนําไปใชใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

47 แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563 

3.  เปาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

 บุคลากรครูรอยละ 100 เขารวมดําเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

 ครูทุกคนมีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดเต็มตาม

ศักยภาพ 

 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 ประชุมวางแผนและแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ 

3 ดําเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

4 รายงานและประเมินผล 

 

5. งบประมาณ งบอุดหนุน   10,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - -  - 

2 ประชุมวางแผนและ

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

โครงการ 

- - -  - 

3 ดําเนินการการเรียนการ

สอนและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

- - 10,000 10,000 10,000 

4 รายงานและประเมินผล - - - - - 

รวม - - 10,000 10,000 10,000 
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6.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 ครูทุกคนมีสวนรวมในการการเรียนการ

สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

- สังเกต 

- ประเมิน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 2 นักเรียนไดรับการพัฒนาตรงตามเกณฑ

มาตรฐาน 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      7.1  สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา สอดคลองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

 7.2  ครูมีความรู  ความสามารถในการผลิตสื่อเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 7.3 นักเรียนมาความรูเพ่ิมข้ึนจากสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีครูผลิต 

 

 
(ลงชื่อ)                               ผูเสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                          ผูเสนอโครงการ         

    (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                         (นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน) 

 

 

                            (ลงชือ่)                               ผูอนุมัติโครงการ 

                                      (นายภาณุพันธุ จันทรา)   

                            ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

49 แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ  การนิเทศภายในสถานศึกษา 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสรัญญา บุดดา นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1 , 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล  

 การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนด

ไว ข้ึนอยูกับการกํากับดูแลติดตามการดําเนินการเปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางยิ่ง รวมท้ังทําให

บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  โรงเรียนมีการนิเทศอยางเปนระบบ  และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2.2 ครูเขาใจบทบาทหนาท่ีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถจัดกิจกรรมได    

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 

3. เปาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

  บุคลากรครูรอยละ 100 ไดรับการนิเทศ และเปนผูนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2  เชิงคุณภาพ 

  โรงเรียนมีระบบการนิเทศท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

50 แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

- กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 

- การสัมมนายอยทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

- กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนละ 1  

ครั้ง 

4 นิเทศ ติดตามผล ประเมินผล 

- ภาคเรียนท่ี 1- 2  

 

5.  งบประมาณ  งบอุดหนุน  1,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

- กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 

- การสัมมนายอยทาง

วิชาการแลกเปลี่ยน

เรียนรู  

- กิจกรรมประชุมครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เดือนละ 1  ครั้ง 

- - 1,000 1,000 1,000 

4 นิเทศ ติดตามฯ 

- ภาคเรียนท่ี  1   

- ภาคเรียนท่ี  2 

- - - - - 

5 รายงานผล - - - - - 

                            รวม - - 1,000 1,000 1,000 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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6.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง

หลากหลาย 

- สังเกต 

- ผลงาน 

- แบบสังเกต 

- แบบรายงานผลงาน 

2 นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 

3 โรงเรียนมีการนิเทศภายในโรงเรียน

สูงสุด 

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ครูมีความรูความสามารถตามคุณลักษณะครูมืออาชีพ 

7.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีหลักสูตรกําหนด    

ดี  เกง  มีสุข 

 

 

(ลงชื่อ)                                 ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                         ผูเสนอโครงการ         

     (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                                 (นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน)   

 

 

               (ลงชื่อ)            ผูอนุมัติโครงการ 

                 (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

              ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

52 แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล  

 โลกในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนท่ีจะตองมีระบบประกันคุณภาพภายใน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาของไทย จึงไดมี

สาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตอง

ดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพในสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

2.2 เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ท่ีเกิดกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

2.3 เพ่ือสรางความม่ันใจแกพอแมและประชาชนวาลูกหลานจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

3.  เปาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

    นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคนไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

3.2  เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนในโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคน  มีพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ  และ

สติปญญา โดยนักเรียนตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

53 แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563 

4. ข้ันตอนดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง ของโรงเรียน เก็บขอมูล   1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 จัดทําแฟมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพภายใน 

3 กํากับติดตามประเมินผล 

 

5.  งบประมาณ งบอุดหนุน   1,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 
งบดําเนินการ 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 วิเคราะหจุดออน  จุด

แข็ง ของโรงเรียน จัดทํา

ระบบขอมูล   

- - - - - 

2 จัดทําแฟมเอกสารท่ี

เก่ียวของกับการประกัน

คุณภาพภายใน 

- - 1,000 1,000 1,000 

3 กํากับติดตามประเมินผล - - - - - 

 รวม - - 1,000 1,000 1,000 

 

6.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

1 ครูและนักเรียนไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

- สังเกต 

- ผลงาน 

- แบบสังเกต 

- แบบรายงานผลงาน 

2 สถานศึกษานําจุดออนและจุดแข็งท่ีเกิด

กับตนเอง มาปรับปรุงและแกไขท้ัง

ทางดานอาคารสถานท่ี   

3 ดานบุคลากรทางการศึกษา  ดาน

นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  การดําเนินงานดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการดําเนินงานอยางเปนระบบ

และเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด 

 7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

  

(ลงชื่อ) …………………………………….ผูเสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

            (นางสาวพรสวรรค สอนดี)                           (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                                   

                                                                ผูอํานวยการโรงเรยีนบานแกงเกลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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การบริหารงานงบประมาณ 
 

 

 

 

 
 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ชื่อโครงการ  พัฒนา ปรับปรุงระบบงานการเงินและพัสดุ 

แผนงาน   การบริหารงานงบประมาณ  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการบริหารพัสดุ มีความถูกตองตามนโยบายของราชการ ท่ีเนน

ผลงานมาใชในสถานศึกษา โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนในปงบประมาณแตละป และเงินหมวดวัสดุ

ครุภัณฑสิ่งกอสราง การซ้ือวัสดุอุปกรณมีมากจึงตองมีการปรับปรุงระบบงานพัสดุถูกตองตามระเบียบ 

โรงเรียนจึงจัดโครงการปรับปรุงการบริหารงานการเงินและพัสดุ เพ่ือใหมีความสะดวกในการคนหา 

ตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสงผลในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงความ

ตองการและมีประสิทธิภาพเขาสูมาตรฐานตอไป   

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารงานพัสดุใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

ใหถูกตอง  สามารถตรวจสอบได 

 

3. เปาหมาย 

โรงเรียนไดรับการปรับปรุงการบริหารงานพัสดุ  จัดเก็บ  จําหนาย  ลงทะเบียนไดถูกตองตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

- จัดทําปฏิทินการจัดซ้ือจัดจาง 

 -   ตรวจรับพัสดุ  ลงทะเบียน  รับ - จาย 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 

 

5. งบประมาณ  เงินอุดหนุน   5,000   บาท 
 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน - - - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

- จัดทําปฏิทินการจัดซ้ือจัดจาง 

 -   ตรวจรับพัสดุ  ลงทะเบียน  

รับ - จาย 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

4 ประเมินและติดตามผล  - - - - - - 

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุง

แกไข 

- - - - - - 

                            รวม - - 5,000 5,000 - 5,000 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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7. การประเมินผล   
 

 
ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชในการวัด 

และประเมินผล 

1 โรงเรียนไดรบัการปรับปรุงการบริหารงานพัสดุ  

จัดเก็บ  จําหนาย  ลงทะเบียนไดถูกตองตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

- ตรวจสอบ 

- เก็บรวบรวม

หลักฐาน 

 

- หลักฐานการจัดกิจกรรม 

- แบบรายงาน 

2 ดําเนินงานตามข้ันตอน  ตามกําหนดเวลา   
 

7.  ผลลัพธท่ีคาดวาจะได 

1. โรงเรียนมีระบบงานพัสดุเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

ใหถูกตอง  สามารถตรวจสอบได  
 

 

(ลงชื่อ) …………………………………….ผูเสนอโครงการ  (ลงชื่อ)…………………………….ผูอนุมัติโครงการ 

            (นางสาวพรสวรรค สอนดี)                           (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                                   

                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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การบริหารงานงบบุคลากร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 

แผนงาน   การบริหารงานบุคคลากร  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสรัญญา บุดดา  นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล 

                ภารกิจของโรงเรียนจะบรรลุเปาหมายไดจะตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง เชน 

หลักการบริหารท่ีดี วัสดุอุปกรณ งบประมาณท่ีสนับสนุน บุคลากรท่ีมีความสามารถและเพียงพอ ซ่ึง

เม่ือพิจารณาแลว  จะเห็นวาองคประกอบดานบุคลากรสําคัญท่ีสุด  เพราะถามีบุคลากรเพียงพอและมี

คุณภาพสูงแลว บุคลากรนั่นเอง ก็จะเปนผูนําองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นถาตองการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนจึงจําเปนอยางยิ่ง  ท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพ

บุคลากร และเห็นควร ท่ีจะมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางผลงานดีเดนข้ึน ซ่ึงจะชวยใหการ

พัฒนาโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะใหแกบุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีตองานและบทบาทหนาท่ีของบุคลากร และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 3.  เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.  เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเชื่อม่ันและมีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

                   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ไดรับการ

พัฒนาใหมีความรูความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ 

 เชิงคุณภาพ 

               บุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน มีความรูความสามารถและ

นําความรูไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

-  การศึกษาตอ  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานจากหนวยงาน             

ท่ีมีผลงานดีเดน 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

5. งบประมาณ   20,000   บาท 
 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ 20,000 - - 20,000 - 20,000 

4 นิเทศ  ติดตามผล  ประเมินผล - - - - - - 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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- ภาคเรียนท่ี  1   

- ภาคเรียนท่ี  2 

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม 20,000 - - 20,000 - 20,000 

 

7. การประเมินผล 
 

 
ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชในการวัด 

และประเมินผล 

1 บุคลากรในสถานศึกษาไดรบัการพัฒนา อยาง

ตอเนื่อง  ทันเหตุการณ 

- ตรวจสอบ 

- เก็บรวบรวม

หลักฐาน 

 

- หลักฐานการจัดกิจกรรม 

- แบบรายงาน 

2 บุคลากรมีความกระตือรือรนในการ 

ปฏิบัติหนาท่ี 

3 บุคลากรนําความรูไปใชในการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  การดําเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง รวดเรว็ ทัน

ตามกําหนดเวลา 

 2.  การดําเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอทาง

ราชการ 

 3. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี สามารถสงเสริม 

สนับสนนุการบริหารจัดการของโรงเรียนได 

 

(ลงชื่อ)                         ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                            ผูเสนอโครงการ         

   (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                             (นางสาวพรสวรรค  สอนดี)   

                                         

                               (ลงชื่อ)                          ผูอนุมัติโครงการ 

                                      (นายภาณุพันธุ  จันทรา)   

                               ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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การบริหารงานทัว่ไป 
 

 

 

 

 
 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

แผนงาน   การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายภาณุพันธุ  จันทรา  นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร   

นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562 - 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1. หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จึงไดนอมนําพระราช

ดํารัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาสูงเสริมใหสถานศึกษาใน สังกัดนําไปประยุกตใชในการจัด

การศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ.2553 ท้ังการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยบูรณาการเขากับการบริหารการศึกษา และการจัดประสบการณหรือกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ

ท่ีหลากหลายและเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน         

ปพุทธศักราช 2558 โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ไดรับการประกาศใหเปนศูนยการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ท้ัง

ดานการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝง ใหผูเรียนรูจักชีวิตท่ีพอเพียง 

เห็นคุณคาของทรัพยากร เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของ

วัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของความเปนไทย ใหเกิดความยั่งยืน 

  

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาใหมี

ความยั่งยืน 

 2.  คณะครู และนักเรียนทุกคนมีอุปนิสัยอยูอยางพอเพียง   
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3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  -  ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษามีความยั่งยืน 

  -  คณะครู และนักเรียนทุกคน มีอุปนิสัยพอเพียงครบ 100% 

              -   คณะครู นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 เชิงคุณภาพ 

  -  ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา สามารถ

ขับเคลื่อน ขยายผล และเกิดความยั่งยืน  

  -  คณะครู และนักเรียนทุกคน มีอุปนิสัยพอเพียง สามารถเปนแบบอยาง และถายทอด 

ขยายผลไปยังผูอ่ืนได  

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 

 

5.  งบประมาณ   20,000   บาท 
 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ - - 25,000 25,000 - 25,000 

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 25,000 25,000 - 25,000 
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6.  การประเมินผล 
 

 
ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชในการวัด 

และประเมินผล 

1 ผูเขารวมโครงการมีความรู  มีความชํานาญ และ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

- ตรวจสอบ 

- เก็บรวบรวม

หลักฐาน 

 

- หลักฐานการจัดกิจกรรม 

- แบบรายงาน 

2 ผูเขารวมโครงการสามารถเปนแบบอยาง ถายทอด

ขยายผล ความรูไปยังผูอ่ืนได 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  คณะครู และนักเรียนทุกคน มีอุปนิสัยพอเพียง สามารถถายทอดไปยังผูอ่ืนได 

 2.  คณะครู และนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได 

 3. ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา โรงเรียนบานแกง

เกลี้ยง มีความยั่งยืน เปนแบบอยาง ขับเคลื่อนขยายผลอยางยั่งยืน 

 
(ลงชือ่)                             ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                             ผูเสนอโครงการ         

(นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                                (นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน)   

 
                                    ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ 

                   (นายภาณุพันธุ  จันทรา ) 

                         ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 

 

                                    ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ 

                   (นายภาณุพันธุ  จันทรา ) 

                         ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดลอมในโรงเรียน 

แผนงาน   การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร นางนันทนัช  ธงอาษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ไดกําหนดท่ีจะพัฒนางานดานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการใหบริการตางๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานสากล ซ่ึงตองมีการปรับปรุง 

พัฒนา และจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเกิดความสวยงาม อยางเหมาะสม มีบรรยากาศ

รมรื่น นาดู นาอยู นาเรียน มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยตอผูใชงาน การดูแล

รักษาความสะอาด และการจัดซอมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณครุภัณฑประกอบอาคาร ให

คงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมท่ีจะเปนสถานศึกษาไดตลอดเวลา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูดานผูเรียน จึงได

จัดทําโครงการปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดลอมในโรงเรียนข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค 

 พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีในโรงเรียนใหเพียงพอ มีความปลอดภัย และเอ้ือตอการเรียนรู 
 

3. เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงปริมาณ   

                อาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมของโรงเรียนไดรับการปรับปรุง พัฒนาใหมีความปลอดภัย                                      

และเอ้ือตอการเรียนรู 

 เปาหมายเชิงคณุภาพ  

      สภาพแวดลอม ภูมิทัศนนาดู นาอยู นาเรียน อาคารสถานท่ีเพียงพอ เหมาะสม และ

ปลอดภัย 
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4.  ข้ันตอนดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินงานตามโครงการ 

-  ปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดลอมในโรงเรียน   
   

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 

5.  งบประมาณ  20,000  บาท 

 

6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ - - 20,000 20,000 - 20,000 

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 20,000 20,000 - 20,000 
 

7.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชในการวัด 

และประเมินผล 

1. สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของโรงเรียน นาดู นา

อยู นาเรียน  
- สังเกต - แบบสังเกต 

2. อาคารสถานท่ีเพียงพอ ม่ันคง ปลอดภัย เอ้ือ

ตอการเรียนรู - สังเกต - แบบสังเกต 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของโรงเรียน นาดู นาอยู นาเรียน 

2.  อาคารสถานท่ีเพียงพอ ม่ันคง ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู 

 

 

(ลงชือ่)                           ผูเสนอโครงการ   (ลงชื่อ)      ผูอนุมัติโครงการ 

 (นายทนงศักดิ์ ศรีบุรนิทร)        (นางสรัญญา  บุดดา) 

     ผูอํานวยการ โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ช่ือโครงการ  วันสําคัญและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 

แผนงาน  การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางวิไลลักษณ  ภักดีมี  นางอุบลวณี อุดมสิทธิ์ 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562 - 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 การเรียนรูจากการรวมกิจกรรม การสัมผัสกับเหตุการณจริง จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ี

ยั่งยืน การรวมงานประเพณีทองถ่ินจะทําใหนักเรียนเกิดความรักในทองถ่ิน และเปนการนําทักษะท่ี

ไดรับการฝกจากโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน การจัดกิจกรรมวันสําคัญ ท้ังของชาติและทองถ่ินก็มี

สวนวนการพัฒนานักเรียนท้ังกาย อารมณ และทักษะทางสังคม 

 

2. วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือใหมีการจัดกิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ในวันสําคัญดวย

กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

2.  เพ่ือใหมีการรวมกิจกรรมท่ีสําคัญของทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคนมีความรักและเทิดทูน 3 สถาบันหลักของไทย คือ 

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 เชิงคุณภาพ 

     เพ่ือใหนักเรียนทุกคนเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน ประเทศ และประพฤติตามประเพณีไทย 

ไดดวยความเต็มใจ เปนคนดี ของชุมชนและประเทศชาติ 
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4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 สํารวจสภาพการดําเนินงาน  1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 ประชุมวางแผนเพ่ือดําเนินกิจกรรม 

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

4 จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ 

5 ดําเนินกิจกรรม 

- นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  โดย

รวมกับชุมชนหรือตามความเหมาะสม      

- นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของประเทศ  

หนวยงานตนสังกัด  โดยรวมกับชุมชนหรือตามความ

เหมาะสม       

6 สรุปผลการดําเนินงาน 

7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

5.  งบประมาณ  10,000  บาท 

 

6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ - - 10,000 10,000 - 10,000 

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 10,000 10,000 - 10,000 
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7.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชในการวัด 

และประเมินผล 

1. โรงเรียนจัด และเขารวมกิจรรมวันสําคัญของ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประเพณี

ทองถ่ินทุกกิจกรรม 

 - สังเกต  - แบบสังเกต 

2. การรวมกิจกรรมประเพณีทองถ่ินทุกครั้ง - สังเกต - แบบสังเกต 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคนมีความรักและเทิดทูน 3 สถาบันหลักของไทย คือ 

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

2.  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน ประเทศ และประพฤติตามประเพณีไทย 

ไดดวยความเต็มใจ เปนคนดี ของชุมชนและประเทศชาติ 

 

 

(ลงชื่อ)                         ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                             ผูเสนอโครงการ         

   (นางวิไลลักษณ  ภักดีมี)                                (นางอุบลวณี  อุดมสิทธิ์)   

 

       

         (ลงชื่อ)     ผูอนุมัติโครงการ 

                                        (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

                                 ผูอํานวยการ โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ     

แผนงาน   การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน  นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562 - 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3   

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  เปนแนวคิดท่ีกวางขวางและครอบคลุมดานสุขภาพอนามัย 

ในทุกแงทุกมุมของชีวิต ท้ังในโรงเรียนและชุมชนนั้นคือ  ความรวมมือกันผลักดันใหโรงเรียนใช

ศักยภาพท้ังหมดท่ีมีอยู  เพ่ือพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและ

ชุมชน ใหสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน ตัด

สอนใจและควบคุมสภาวการณสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระบทตอสุขภาพกอใหเกิดโอกาสในการพัฒนา

นโยบาย ระเบียบและโครงสรางการสงเสริมสุขภาพทุกเรื่อง  ท่ีโรงเรียนและชุมชนสามารถดําเนินการ

รวมกัน การทํางานเปนทีม โดยผูนําท่ีเข็มแข็งทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันใน

เปาหมายตางๆ ภายใตการผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาและดานสุขภาพ  เพ่ือพัฒนา

สุขภาพของนักเรียน บคุลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครวัและชุมชน 

 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน 

 2.  เพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 3.  เพ่ือตัดสินใจ และควบคุมสภาวการณ และสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

      รอยละ  95  ของบคุลากรในโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงมีสุขภาพดีรอย

ละ 95 ของผูปกครองและสมาชิกในชุมชนมีสุขภาพดี 

 เชิงคุณภาพ 

      1.  บุคลากรในโรงเรียนและนักเรยีนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคน มีสุขภาพอนามัย

แข็งแรง 
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      2.  ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน ผูนําองคกรทองถ่ิน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รวมมือในการดําเนินการตามโครงการ 

 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินงานตามโครงการ 

    -   กําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน   

   -   พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอสุขภาพของ

นักเรียน 

    -   จัดระบบอนามัยของโรงเรียน 

     -  การใหความรูและการจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน

แกนักเรียนและชุมชน 

     -   ใหความรูการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย

ของอาหารแกนักเรียนและผูปกครอง 

    -  จัดกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ 

    -  จัดกิจกรรมนักเรียนพบครูประจําชั้น 

    -  จัดกิจกรรมตรวจสขุภาพประจําปบุคลากรของโรงเรียน 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

5.  งบประมาณ  5,000  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

-   กําหนดนโยบายสงเสริม

สุขภาพของโรงเรียน   

   -   พัฒนาสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนใหเอ้ือตอสุขภาพของ

นักเรียน 

-   จัดระบบอนามัยของ

โรงเรียน 

      

- - 5,000 5,000 - 5,000 

     -  การใหความรูและการจัด

กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียนแก

นักเรียนและชุมชน 

     -   ใหความรูการสุขาภิบาล

อาหารและความปลอดภัยของ

อาหารแกนักเรียนและ

ผูปกครอง 

    -  จัดกิจกรรมการออกกําลัง

กายทุกวันพุธ 

    -  จัดกิจกรรมนักเรียนพบครู

ประจําชั้น 

    -  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ประจาํปบุคลากรของโรงเรียน 

      

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 5,000 5,000 - 5,000 
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7.  การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. ผูเขารวมโครงการรูจักดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําวิธีการไปใชกับ

ชีวิตประจําวัน 

สังเกต    แบบประเมิน 

 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

 1.   นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน  ไดเรียนรูวิถีชีวิตในการสรางพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

 2.   โรงเรียนไดรับประโยชนจากผูปกครองและองคกรตางๆ ท่ีมีสวนรวมระดมความคิด 

ระดมทรัพยากรและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

      3.  ผูปกครองและสมาชิกของชุมชนไดรับความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยเพ่ือนําไปปฏิบัติ

ใหเกิดทักษะการดูแลสุขภาพท่ีทันสมัย 

      4.  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติจะพัฒนากาวไกล  โดยมีพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรง เพราะ

ประชากรมีการรักษาสุขภาพท่ีดี 
 

 

 

(ลงชื่อ)                           ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                               ผูเสนอโครงการ         

  (นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน)                              (นางสาวรุงทิวา  ใยบัว)   

 
 

 

                                 ลงชื่อ      ผูอนุมัติโครงการ 

           (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

                   ผูอํานวยการ โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุง พัฒนา วงดนตรีโปงลาง สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน 

แผนงาน   การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร  นางสาวรุงทิวา ใยบัว  นางสาวสุดาวรรณ 

ปองกัน  

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี  1,2,3   
 

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

1.หลักการและเหตุผล    

 การสรางจิตสํานึกความเปนไทยใหนักเรียนไดตระหนักถึงความเปนชาติไทย สิ่งท่ีสําคัญ

ประการหนึ่ง คือ การไดเรียนรูในดานดนตรี นาฏศิลป  เพราะดนตรี นาฏศิลป เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูของบรรพบุรุษไทยโดยไดผสมผสาน ภูมิปญญาไทยของภาค

อีสานไวอยางกลมกลืนและชาญฉลาด เม่ือนักเรียนไดเรียนรูถึงความเปนมา รูคุณคาและเกิดทักษะ

ทางดานดนตรี นาฏศิลป  ทําใหเกิดความซาบซ้ึงรักและหวงแหนเกิดการอนุรักษสืบทอดมรดกอันล้ํา

คาทางดนตรี นาฏศิลปจากบรรพบุรุษใหยั่งยืนสืบไปในสังคมไทยและชาติไทย เปนการดําเนินการใน

การสรางจิตสํานึกของความเปนไทยและการพัฒนาคุณธรรมเพ่ือการปลูกฝงพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ไทยใหมีสํานึกความเปนไทย มีสุนทรียะทางดานอารมณไมของเก่ียวและหางไกลจากยาเสพติด รวมท้ัง

รักและหวงแหนในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนแสดงถึงความเปนชาติ

ไทย โดยคาดหวังผลสําเร็จของการดําเนินงานวาจะสามารถปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทยใหแก

นักเรียน เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของดนตรีนาฏศิลป พ้ืนบานของภาคอีสาน อันจะสงผลถึงความ

เขมแข็งอยางยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 

   

2.วัตถุประสงค 

          1.  เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทยใหเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความเปนทองถ่ิน 

       2.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางดานดนตรีไทยและทางดานนาฏศิลปพ้ืนบานใหแกนักเรียน 

 3.  เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาในการสงเสริมการเรียนรูในดานดนตรีไทยและ

นาฏศิลปพ้ืนบาน 

           4.  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชเวลาวางในชวงเวลาตาง ๆ ใหเปน ประโยชนได  

            5.  เพ่ือใหนักเรียนสามารถเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประจําชาติใหยังคงอยูตอไปได 
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            6.  เพ่ือสานตอกิจกรรมชมรมนาฏศิลปของโรงเรียน 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนระดบัชัน้อนุบาล ประถมศึกษา รอยละ 80  ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูในดานดนตรีไทยและนาฏศิลปพ้ืนบาน 

      2. นักเรียน ครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา รอยละ 80 มีความพึงพอใจในโครงการ 

 เชิงคุณภาพ 

              1. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย (วงโปงลาง) สอดประสานรวมกับการแสดง

นาฏศิลปไทยภาคอีสานไดอยางสุนทรีและสวยงาม ซ่ึงเปนเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียน

บานทับก่ีและชุมชนสืบไป 

      2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมการพัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาไทยของภาคอีสาน 

      3. โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง เปนศูนยการเรียนรูของชุมชนและมีสื่อการสอน เครื่องดนตรี

ท่ีหลากหลาย 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

จัดซ้ือ–จัดหาครุภัณฑ-จัดหาวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญดาน

ดนตรีไทย  

  -กิจกรรมการเรยีนการสอน/ฝกซอม 

  -กิจกรรมชมุนุมโปงลาง 

  -กิจกรรมวันสําคัญ 

   -กิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรม 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
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5.  งบประมาณ   20,000   บาท   

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

3 ดําเนินโครงการ  

จัดซ้ือ–จัดหาครุภัณฑ-จัดหา

วิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญดาน

ดนตรีไทย  

  -กิจกรรมการเรยีนการสอน/

ฝกซอม 

  -กิจกรรมชมุนุมโปงลาง 

  -กิจกรรมวันสําคัญ 

   -กิจกรรมแขงขัน

ศิลปหัตถกรรม 

- - 15,000 - 15,000 15,000 

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 15,000 - 15,000 15,000 
 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

80 แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563 

6. การติดตามและประเมินผล 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. 1. นักเรียนระดบัชัน้อนุบาล ประถมศึกษา รอยละ  80 ไดเขา

รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในดานดนตรีไทยและนาฏศิลป

พ้ืนบาน 

- แบบสังเกต 

การปฏิบัติ 

 

- ประเมิน

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 

 

 

- แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

2. นักเรียน ครู  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา รอยละ 80  มี

ความพึงพอใจในโครงการ 

3. ความรูและทักษะข้ันพ้ืนฐานใน 

การแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมืองของนักเรียนชมรมนาฏศิลป 

 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

๑. นักเรียนในโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการอนุรักษนาฏศิลป

พ้ืนเมือง 

๒.  นักเรียนมีความอดทนในการปฏิบัติกิจกรรม การอยูรวมกับผูอ่ืน และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนไมยุงเก่ียวและหางไกลยาเสพติด 

      3.นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพทางดานดนตรีไทย นาฏศิลปไทยพ้ืนบาน ซ่ึงเปนศิลปวัฒนธรรม

ประจําภาคท่ีเปนการละเลนพ้ืนบานใหคงอยูและมีจิตสํานึกในการอนุรักษสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ินของภาคอีสาน       

     4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและมีสื่อดนตรีท่ีหลากหลายและเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน 

 5.  นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนางาน สรางสรรค และภูมิปญญาทองถ่ิน จนสามารถปฏิบัติ

สรางสรรคงานดนตรีไทย (วงโปงลาง) และการแสดงนาฏศิลป ไดอยางสุนทรีและสอดคลองกับบริบท

ทางศิลปวัฒนธรรมประจําชาติสืบตอไป 
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(ลงชือ่)                           ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                        ผูเสนอโครงการ         

   (นางสาวรุงทิวา  ใยบัว)                              (นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน) 

 

 

(ลงชื่อ)                                 ผูเสนอโครงการ 

                                     (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                                     

 

 

(ลงชื่อ)                                          ผูอนุมัติโครงการ 

                                        (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  ระบบการดูแชวยเหลือนักเรียน 

แผนงาน   การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร  นางจิระภา  แสนมณี 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี  1,2,3   

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

 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมปจจุบันนี้มีสิ่งแวดลอมท่ีเปนตัวกระตุนและยั่วยุหลายดาน อันอาจกอใหเกิด

ปญหาใหกับผูเรียนซ่ึงอยูในวัยท่ีกําลังพัฒนาทุกดานและควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเจริญ

งอกงามไปในทิศทางท่ีถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหนักเรียนและ

ผูปกครองเกิดความหางเหินไมไดอยูรวมกัน เนื่องจากภาระหนาท่ีการงานและการหาเลี้ยงชีพของแต

ละครอบครัว  

    ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีมีแบบแผนข้ันตอนชัดเจนใน

การสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐาน

ความแตกตางระหวางบุคคล โดยยึดหลักการมีสวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติรวมแกไขปญหาจาก

ผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ไดอยางมีความสุข 

 โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดดําเนินการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสมบูรณและเกิดการขับเคลื่อนอยาง

ตอเนื่อง  

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม        

ถึงผูเรียนทุกคน 

2.2  เพ่ือใหครูเยี่ยมบานนักเรียนทุกคนและนําขอมูลระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนไปใชในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3.  เปาหมาย  

3.1  ดานปริมาณ  

3.1.1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุม   ถึงผูเรียนทุกคน ในระดับดี 

       3.1.2  ครูรอยละ 80 เยี่ยมบานนักเรียนทุกคนและนําขอมูลระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน               

ไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3.2  ดานคุณภาพ 

การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางเปนระบบ ครบถวน

สมบูรณ และนักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือตามความแตกตางอยางท่ัวถึง 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

• กิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

• กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

• กิจกรรมจัดเก็บขอมูล 

• กิจกรรมคัดกรองขอมูลนักเรียน 

  - กลุมปกติ 

  - กลุมเสี่ยง 

  - กลุมท่ีมีปญหา 

• จัดทําระบบสารสนเทศระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียนและ

ระดบัโรงเรียน 

• จัดระบบชวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน          

(ดูแลชวยเหลือตามสภาพปญหาท่ีแทจริง) 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
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5. งบประมาณ  งบอุดหนุน 2,000 บาท 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

   กิจกรรมระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

• กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

• กิจกรรมจัดเก็บขอมูล 

• กิจกรรมคัดกรองขอมูล

นักเรียน 

  - กลุมปกติ 

  - กลุมเสี่ยง 

  - กลุมท่ีมีปญหา 

• จัดทําระบบสารสนเทศระดับ

หองเรียนระดับชั้นเรียนและ

ระดบัโรงเรียน 

• จัดระบบชวยเหลือตามภาวะ

เสี่ยงของนักเรียน (ดูแล

ชวยเหลือตามสภาพปญหาท่ี

แทจริง) 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

4 รายงานผล - - 2,000 2,000 - 2,000 

                            รวม - - 2,000 2,000 - 2,000 
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6.  การประเมินผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ดานปริมาณ 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคนในระดับดี          

ในกิจกรรมตอไปนี้ 

• กิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

• กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

• กิจกรรมจัดเก็บขอมูล 

• กิจกรรมคัดกรองขอมูลนักเรียน 

- กลุมปกติ 

- กลุมเสี่ยง 

- กลุมท่ีมีปญหา 

• จัดทําระบบสารสนเทศระดับหองเรียน ระดับชั้น

เรียนและระดับโรงเรียน 

• จัดระบบชวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแล

ชวยเหลือตามสภาพปญหาท่ีแทจริง) 

2.  ครรูอยละ 80 เยี่ยมบานนักเรียนทุกคนและนําขอมูลระบบ

ดูแลชวยเหลือผูเรียน ไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ในกิจกรรมตอไปนี้ 

• กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

• กิจกรรมคัดกรองขอมูลนักเรียน 

• จัดทําระบบสารสนเทศระดับหองเรียน ระดับชั้น

เรียนและระดับโรงเรียน 

 
สัมภาษณ 

 
สังเกต 

 

สํารวจ 
 
 

ทดสอบ 
 
 

 
 

ประเมินผล 

 
 
 

 
ประเมินผล 

 

 
แบบสัมภาษณ 

 
แบบสังเกต 

 

แบบสํารวจ 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 

 
 

แบบประเมินผล 

 
 
 

 
แบบประเมินผล 

 

 

ดานคุณภาพ 

         การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไป

อยางเปนระบบ ครบถวนสมบูรณ และนักเรยีนทุกคนไดรับการ

ชวยเหลือตามความแตกตางอยางท่ัวถึง 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางเปนระบบ ครบถวนสมบูรณ  

และนักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือตามความแตกตางอยางท่ัวถึง 

 

 

 

(ลงชื่อ)                                ผูเสนอโครงการ      (ลงชือ่)                          ผูเสนอโครงการ         

(นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                              (นางสาวพรสวรรค  สอนดี)   

        

 

                               (ลงชื่อ)                          ผูอนุมัติโครงการ      

                                       (นายภาณุพันธุ  จันทรา)                             

                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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การบริหารงานตามนโยบาย 
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ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร นางสาวรุงทิวา ใยบัว 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

      ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49  ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิ์

เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป  ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไม

เก็บคาใชจาย” ประกอบกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่ม

ดําเนินการตามเจตนารมณดังกลาว  เพ่ือลดภาระคาครองชีพของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ จึง

จัดทําโครงการดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพข้ึน  กําหนดสนับสนุนคาใชจาย

เพ่ือพัฒนาวิชาการ  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ 

และใหโรงเรียนดําเนินการ ตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนั้นโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  จึงกําหนดโครงการ

ข้ึนเพ่ือความสอดคลองกับนโยบายดังกลาว 

 

2.  วัตถุประสงค 

       1. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับคากิจกรรมพัฒนา

วิชาการ ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน กิจกรรมคาหนังสือเรียน 

       2. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย กิจกรรมคาอุปกรณการ

เรียน 

กิจกรรมคาเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

3.   เปาหมาย 

      ดานปริมาณ 

 นักเรียนทุกระดับชั้นไดรับโอกาสและไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายทุกคน 

      ดานคุณภาพ 
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 1. กิจกรรมการเรียนฟรี 15 ป ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการภาคี  4 ฝาย   

  2. นักเรียนไดรับการพัฒนาดานวิชาการอยางเต็มศักยภาพอยางท่ัวถึงรอบดาน 

 

4.   ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ 

- แตงตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝายพรอมประชุมรวม

คณะกรรมการภาคี พิจารณา   

- กิจกรรมคาหนังสือเรียน 

- กิจกรรมคาเครื่องแบบนักเรียน 

- กิจกรรมคาอุปกรณการเรียน 

- กิจกรรมคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

5.   งบประมาณ  โครงการสนับสนุนการเรียนฟรีโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป จํานวน........................ง

บาท 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอกงบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมคาหนังสือเรียน - -     

2 กิจกรรมคาเครื่องแบบนักเรียน - -     

3 กิจกรรมคาอุปกรณการเรียน - -     

4 กิจกรรมคากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

- -     

รวม - -     
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6.  การประเมินผล 
 

 
ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชในการวัด 

และประเมินผล 

1 นักเรียนทุกคนไมเสียคาใชจายในกิจกรรมหนังสือ

เรียน 

- ตรวจสอบ 

- เก็บรวบรวม

หลักฐาน 

 

- หลักฐานการจัดกิจกรรม 

- แบบรายงาน 

2 นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนทุกคน 

3 นักเรียนมีอุปกรณการเรียนเพียงพอ 

4 นักเรียนไดรับการพัฒนาตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ทุกคน 

5 ดําเนินงานตามข้ันตอน  ตามกําหนดเวลา 

 

7.   ผลลัพธท่ีคาดวาจะได 

7.1   นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ   

7.2    ลดภาระคาครองชีพของผูปกครอง    

 

 

(ลงชื่อ)                                 ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                         ผูเสนอโครงการ         

  (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                               (นางสาวรุงทิวา  ใยบัว)   

 

 

           (ลงชื่อ)              ผูอนุมัติโครงการ 

               (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  อาหารกลางวัน 

แผนงาน   การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางวิไลลักษณ ภักดีมี  นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1. หลักการและเหตุผล  

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณมากท่ีสุดประเทศหนึ่งมีผลิตผล

ทางการเกษตรหลายชนิดท่ีสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ เปนรายไดหลักของประเทศ แตปรากฏ

วามีเด็กไทยจํานวนมากเปนโรคขาดสารอาหาร กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได

ติดตามผลภาวะโภชนาการของทารก และเด็กกอนวัยเรียน มีเพียงรอยละ 49.21 เทานั้นท่ีเปนเด็กมี

ภาวะโภชนาการปกตินอกนั้นเปนเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการท้ังสิ้นโดยเฉพาะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรคขาดอาหารมากท่ีสุด ถึงรอยละ 56.71 เม่ือเขาสูโรงเรียนประถมศึกษา 

สภาพการขาดสารอาหารก็ติดตัวมาดวย ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจสภาพการขาดแคลน

อาหารของนักเรียนท่ัวประเทศและมีนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีขาดแคลนอาหารกลางวันรอย

ละ 17 ของนักเรียนท้ังหมด 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเล็งเห็นความสําคัญของโครงการอาหาร

กลางวัน ซ่ึงนอกจากจะชวยในการแกปญหาโภชนาการในเด็กวัยเรียนไดอยางดีวิธีหนึ่ง แลวยังจะชวย

สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการคนควาตาง ๆ ของนักเรียนอันเปนกําลังของชาติตอไป และยังชวย

พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลอยางแทจริง จะกอใหเกิดความรูทักษะพ้ืนฐานในเรื่องโภชนาการ 

นักเรียนยังสามารถนําความรูไปใชในกิจวัตรประจําวันดวย โรงเรียนบานแกงเกลี้ยงจึงไดจัดทํา

โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือใหนักเรียนได   รบัประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู และถูกหลัก

โภชนาการ 

2. วัตถุประสงค  

1. ใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาทางโภชนาการรวมกัน 

2. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับประทานอาหารกลางวันเปนประจําทุกวัน 

3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองและมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร 

4. เพ่ือใหนักเรียนมีประสิทธิภาพและพัฒนาดานการเรียนการสอนดีข้ึน 
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3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

       นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคน ไดรับอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน 

เชิงคุณภาพ 

     1. นักเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ แข็งแรง 

     2. นักเรียนทุกคน ไดรับประทานอาหารเสริมท่ีมีคุณคาทางโภชนาการเปนการบํารุง

รางกายท่ีขาดแคลนอาหารหลัก 

 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนนิงานตามโครงการ 

    -  ประชุมคณะกรรมการและจัดทําโครงการ 

    -  ประชุมผูปกครอง  ครู นักเรียนและผูมีสวนท่ีเก่ียวของ 

    -  จัดหาอุปกรณในการทําเครื่องใชในการทําอาหาร 

    -  จัดทําอาหารกลางวันตามโครงการ 

    -  จัดกิจกรรมงานบานใหนักเรียน 

    -  จัดเด็กใหมีสวนรวมในการจดักิจกรรม 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

1. งบประมาณ 352,000 บาท (คาอาหารนักเรียนวันละ 20 บาท จํานวน 200 วัน นักเรียน 88 คน) 
 

6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ - - - - - - 
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ดําเนินงาน 

3 ดําเนินการตามโครงการ 

    -  ประชุมคณะกรรมการ

และจัดทําโครงการ 

    -  ประชุมผูปกครอง  ครู 

นักเรียนและผูมีสวนท่ีเก่ียวของ 

    -  จัดหาอุปกรณในการทํา

เครื่องใชในการทําอาหาร 

    -  จัดทําอาหารกลางวันตาม

โครงการ 

    -  จัดกิจกรรมงานบานให

นักเรียน 

    -  จัดเด็กใหมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรม 

- - 352,000 352,000 - 3520,000 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงิน

นอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 352,000 352,000 - 352,000 

 

7.  การติดตามและประเมินผล 
 

 
ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชในการวัด

และประเมินผล 

1. นักเรียนไดรับประทานอาหาร        

กลางวันท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการทุกคน 

 

- สังเกต 

 

- สัมภาษณ 

 

 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

 

2. 

 

นักเรียนทุกคนมีความรูเรื่องโภชนาการสามารถ

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
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3. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ - สอบถาม - แบบสอบถาม 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

1.  นักเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง  ไมเปนโรคขาดสารอาหาร 

2.  นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน 

3. ทําใหนักเรียนรูคุณคาของอาหารท่ีมีคุณคา 

4.  นักเรียนมีทักษะและมีความรูท่ีนําความรูความสามารถไปใชในกิจวัตรประจําวัน 

 

 

 

(ลงชื่อ)                                 ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                     ผูเสนอโครงการ         

      (นางวิไลลักษณ ภักดีมี)                                   (นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน)   

 

 

                          (ลงชื่อ)                                          ผูอนุมัติโครงการ                                                                          

                                            (นายภาณุพันธุ  จันทรา ) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  อาหารเสริม (นม) 

แผนงาน   การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสวรรค สอนดี  นางนันทนัช ธงอาษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

 

1.หลักการและเหตุผล 

โครงการอาหารเสริม(นม) ในสถานศึกษาดําเนินการเนื่องจากพบวา ผูเรียนในสถานศึกษา

จํานวนมากยังมีน้ําหนักสวนสูงต่ํากวาเกณฑ  หรือไดรับอาหารท่ีมีคุณภาพต่ํา  และไมเพียงพอตอ

ความตองการทางดานรางกาย  รวมท้ังแกปญหาดานโภชนาการของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 6 วา “การ

จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต อ ง เ ป น ไ ป เ พ่ื อ พั ฒ น า ค น ไ ท ย ใ ห เ ป น ม นุ ษ ย ท่ี ส ม บู ร ณ ท้ั ง

รางกาย   จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับอาหารเสริม(นม) ในปริมาณท่ีเพียงพอ 

2.2.  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  โดยบูรณา

การกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ซ่ึงมีกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเปน

แกนกลาง  

2.3  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณคา  และปริมาณเพียงพอตอความ 

ตองการของรางกาย  

2.4  เพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารเสริม(นม) 

2.5.  เพ่ือใหความรูและเสริมสรางสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหารเสริม(นม) 

2.6  เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับโภชนาการการศึกษาแกชุมชน  และนําชุมชนเขามามีสวน

รวม 

ในกิจกรรมโครงการอาหารเสรมิ(นม) 

3.  เปาหมาย 
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ดานปริมาณ  

     3.1  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง รอยละ 

100  ดื่มนมวันละ 1 กลอง 

ดานคุณภาพ      

      3.2 ผูเรียนไดรับอาหารเสริมท่ีมีคุณคา  และปริมาณเพียงพอแกความตองการของ

รางกาย 

 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

-กิจกรรมดื่มนมวันละ 1 กลอง 

-กิจกรรมออกกําลังกาย 

-แบบบันทึกการดื่มนม 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 

 

5. งบประมาณ   

       งบประมาณอาหารเสริม (นม) สนับสนุนจาก อบต. หัวละ 6 บาท/คน/วัน นักเรียน 88 คน 100 

วันรวมเปนเงิน  105,600  บาท  โดย อบต.ลาดคางเปนผูจัดซ้ือ และจัดมาใหเปนอาหารเสริม(นม) 
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6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน - - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  

-กิจกรรมดื่มนมวันละ 1 กลอง 

-กิจกรรมออกกําลังกาย 

-แบบบันทึกการดื่มนม 

- - 105,600 - 105,600 105,600 

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 105,600 - 105,600 105,600 

 

 

7.  การประเมินผล 

 

 
ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชในการวัด

และประเมินผล 

1. นักเรียนมีน้ําหนักตามเกณฑ - สังเกต 

 

- สัมภาษณ 

 

 

- สอบถาม 

- แบบสังเกต 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

 

- แบบสอบถาม 

2. 

 

นักเรียนทุกคนมีความรูเรื่องโภชนาการสามารถ

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

3. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยท่ีด ีแข็งแรง 

สมบูรณ 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  และน้ําหนักตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

(ลงชื่อ)                               ผูเสนอโครงการ       (ลงชือ่)                          ผูอนมัุติโครงการ         

      (นางสาวพรสวรรค สอนดี)                                   (นายภาณุพันธุ  จันทรา)           

                                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ  ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ 

แผนงาน   การบริหารงานท่ัวไป 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร  นางสาวสุดาวรรณ ปองกัน 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562-  2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 
 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลไดนั้น  นักเรียนตองมี

ความพรอม  เก่ียวกับปจจัยสงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  

จึงไดรับงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษานอย ไมเพียงในการดําเนินงานตางๆ ประกอบกับนักเรียน

ของโรงเรียนสวนใหญเปนเด็กเด็กดอยโอกาส   เพ่ือเปนปจจัยสงเสริมการเรียนรู  สําหรับนักเรียนท่ี

ขาดแคลน  และอยูในพ้ืนท่ีหางไกล  ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับเปนทุนการศึกษาให

คุณสมบัตินักเรียนนี้จะไดรับทุน มีดังนี้ 

  1.  ขาดผูอุปการะ  เชน  บิดา  มารดา  ถึงแกกรรม 

  2.  ขาดผูอุปการะ  บิดา  หรือ  มารดา ถึงแกกรรม  ฝายใดฝายหนึ่ง 

3.  ขาดแคลน 

4.  อยูในพ้ืนท่ีหางไกล 

5.  ความประพฤติดี 

2.วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10   

2.  นักเรียนท่ีดอยโอกาสไดมีโอกาสไดศึกษาสงเรียน 

3.  เพ่ือใหนักเรียนเลื่อมใสศรัทธาตอสถานศึกษา 

4.  เพ่ือใหผูปกครองเลื่อมใส ศรัทธาตอสถานศึกษา 

5.  เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิผล 

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

      นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง มีทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน  

 เชิงคุณภาพ 
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1. นักเรียนมีความพรอมดานทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน 

2. นักเรียนมีความรักความศรัทธาในสถานศึกษา 

4.  ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

-  รอการจัดสรรงบประมาณและแหลงเงินทุน 

  -  คัดเลือกนักเรียนท่ีจะขอรับทุน 

  -  แจงรายชื่อผูท่ีไดรับทุน 

  -  ดําเนินการตามข้ันตอนการเบิกจาย 

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 

 

5.  งบประมาณ ปจจัยยากจน  จัดสรรใหคนละ 500 บาท  

  ปจจัยพ้ืนฐานยากจนพิเศษ   ตามงบประมาณท่ีจัดสรร 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  

-นั กเรียนยากจน 

- นักเรียนยากจนพิเศษ 

-  รอการจัดสรรงบประมาณ

 

- 

- 

 

- 

- 

 

ตามงบ 

ประมาณ 

ท่ีจัดสรร 

 

- 

- 

  

ตามงบ 

ประมาณ 

ท่ีจัดสรร 
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และแหลงเงินทุน 

  -  คัดเลือกนักเรียนท่ีจะขอรับ

ทุน 

  -  แจงรายชื่อผูท่ีไดรับทุน 

  -  ดําเนินการตามข้ันตอนการ

เบิกจาย 

5 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - (จัดสรร) -  (จัดสรร) 

 

7. การประเมินผล 

 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน - แบบสังเกต 

 

- แบบสังเกต 

 2. นักเรียนเห็นความสําคัญของสถานศึกษา 

3. ผูปกครองมีความศรัทธาในสถานศึกษา 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 2.  นักเรียนมีสุขภาพรางกายและจิตใจดีข้ึน 

  

 

(ลงชือ่)                            ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                              ผูเสนอโครงการ         

 (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                                 (นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน)   

 

        (ลงชื่อ)        ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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การบริหารงานโครงการพิเศษ 
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ชื่อโครงการ นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10  

 ลงสูการปฏิบัติ 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร  นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

    สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเปนพระมหากษัตริย 

เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ความวา “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชนของประชาชน

ชาวไทยท้ังปวง”กอปรกับพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คือการสรางคนดี สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร จึงทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแหงองคพระบรมชนกนาถ ในการสราง

คนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงใหการศึกษาตองสรางพ้ืนฐานแกนักเรียน 4 ดาน ประกอบดวย (1) 

การมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทํา-มีอาชีพ 

และ (4) การเปนพลเมืองดี  

  กระทรวงศึกษาธิการ ไดนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา โดยกําหนดนโยบายตาม

พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับสั่งวา 

การศึกษาตองมุงเนนผูเรียน 2 ดาน คือสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตอง และการศึกษาตองมุง

สรางพ้ืนฐานชีวิต และอุปนิสัยท่ีม่ันคง แข็งแรง ราวท้ังใหสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ซ่ึงถือวาเปนพรท่ีประเสริฐท่ีสุด ท้ังในเรื่องของครูและการปฏิรูป

การศึกษา ซ่ึงระทรวงศึกษาธิการไดนอมนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ และมอบนโยบายลงสู

สถานศึกษา 

  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ตั้งอยูท่ีหมู 6 ตําบลลาดคาง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย เปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก ปจจุบันจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษาและระดับ มีนักเรียน

ท้ังสิ้น 80 คน แยกเปนระดับชั้นอนุบาลจํานวน 11 คน ระดับประถมศึกษาจํานวน 69 คน มี

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 9 คน แยกเปนผูบริหารจํานวน 1 คน ครูผูสอนจํานวน 
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5 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการจาํนวน  1  คน ครูผูทรงคุณคาจํานวน 1 คน และนกัการภารโรงจํานวน 1 

คน  

  สภาพโดยท่ัวไปผูปกครองมีอาชีพในการทําไรและรับจางท่ัวไปมีรายไดโดยเฉลี่ยของ

ครอบครัวประมาณ 10,000 บาทตอป ชีวิตความเปนอยูของนักเรียนและผูปกครองจึงคอนขางยากจน 

และสวนหนึ่งสภาพครอบครัวของนักเรียนมีปญหา พอแมหยาราง ตองอาศัยอยูกับ ปู ยา ตา ยาย 

ฯลฯ ผูปกครองบางสวนเดินทางไปขายสลากกินแบงรัฐบาล ทําใหนักเรียนขาดการอบรมสั่งสอนดาน

ความประพฤติ สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว ดื้อรั้น ชอบเอาแตใจตนเองทําใหเกิดปญหาตาม

จํานวนมาก ไดแกนักเรียนขาดเรียน มาสายโดยผูปกครองตามใจลูก บริโภควัตถุนิยมติดเกมสจากสื่อ 

ICT ท่ีพอแมหาซ้ือใหตามท่ีลูกรองขอ โดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม นักเรียนขาดความกระตือรือรน 

เฉ่ือยชา ขาดความรับผิดชอบในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ประกอบกับกับบริบทดานชุมชน

ซ่ึงเปรียบเสมือนปากําลังเสื่อมโทรม ยากท่ีจะแกไขใหฟนคืนสภาพไดโดยเร็ว เพราะบริบทของชุมชน

เต็มไปดวยอบายมุข ยาเสพติด การพนัน ขาดการเอาใจใสดูแลชวยเหลือโรงเรียนทําใหมีสภาพท่ีเสื่อม

โทรม โดยท่ีชุมชนมองเห็นเปนเรื่องปกติธรรมดาของการดํารงชีวิต ซ่ึงเปนปญหาท่ีโรงเรียนตองหาทาง

เยียวยาแกไขเปนการเรงดวน  

  โรงเรียนจึงปรับกระบวนทัศน โดยการประชุมปรึกษาหารือคณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน ผูปกครอง เพ่ือแจงใหรับทราบถึงปญหาท่ีกําลังประสบอยูนี้ หากทุก

ฝายตางนิ่งเฉยตอไป จะสรางปญหาใหญจนอาจไมสามารถแกไขได ชุมชนของเราจะไดรับผลกระทบ

จากปญหานี้อยางหนัก ทุกฝายไดรวมระดมความคิดและหาทางออกรวมกัน ทําใหไดความคิดท่ีตก

ผลึกจากทุกฝายโดยพรอมใจกันท่ีจะนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช  เขาสูสถานศึกษา โดยนํากรอบหลักปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนกรอบแนวทางสรางนักเรียนเปนคนดี มีภูมิคุมกัน นําความรูไปประยุกตใช

กับชีวิตประจําวันท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบาน ใหเปนผูมีเหตุผล พอประมาณ ไมใชชีวิตอยางประมาท มี

อุปนิสัยของการประหยัด อดออม มีความพอเพียงเพ่ือจะอยูกับสังคมไดอยางเปนสุข รวมท้ังไดนอมนํา

พระราโชบายดานการศึกษา ท้ัง 4 ดาน ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง

กูร มาเปนหลักชัยในการสรางนักเรียนเปนคนดี มีอุปนิสัยพอพียง และสามารถพัฒนาใหเปนคนเกง สู

การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของท้ังสองพระองค อยางเปนรูปธรรม ดวยการดําเนินตามรูปแบบ 

“วงลอพอเพียง เคียงคูชีวิต” 

 

2. วัตถุประสงค  

  2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง  มีโอกาสทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี และมีพ้ืนฐาน

ชีวิตท่ีม่ันคงและมีคุณธรรม 
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  2.2 เพ่ืออบรม บมเพาะ ใหนักเรียน เปนคนดี มีอุปนิสัยพอพียง และสามารถพัฒนาใหเปนคนเกง  

  2.3  เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนรับรูความสามารถ ความตองการและความชอบของตนดานการ

ประกอบอาชีพในอนาคต  

  2.4  เพ่ือใหโรงเรียนละชุมชน มีความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท รวมมือ รวมใจกันพัฒนา

สถานศึกษาและชุมชนจนเกิดความยั่งยืน 

 

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

      นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงมีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง  มีโอกาสทําหนาท่ีเปนพลเมือง

ดี และมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงและมีคุณธรรม  

 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนเปนคนดี มีอุปนิสัยพอพียง  

2. นักเรียนมีมอุปนิสัยของการประหยัด อดออม มีความพอเพียงเพ่ือจะอยูกับสังคมได

อยางเปนสุข 

4.  ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 

 

5.  งบประมาณ 5,000   บาท   
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  - -  10,000 -  10,000  10,000 

4 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - -  10,000 -  10,000  10,000 

 

7. การประเมินผล 

 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง - แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

2. นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง-มีคุณธรรม 

3. นักเรียนมีงานทํา-มีอาชีพ 

4. นักเรียนเปนพลเมืองดี 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 2.  นักเรียนมีสุขภาพรางกายและจิตใจดีข้ึน 

  

 

(ลงชื่อ)                            ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                              ผูเสนอโครงการ         

 (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                             (นางสาวรุงทิวา  ใยบัว)   

 

 

 

        (ลงชื่อ)        ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร  นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตําบล 1 โรงเรียน

คุณภาพ” ซ่ึงเปนนโยบายท่ีสอดรับกับคํากลาวท่ีวา “จะไมท้ิงใครไวขางหลัง” โดยมุงเนนการพัฒนา

โรงเรียน ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง สรางโอกาสใหนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางเต็มท่ี เกิดความเทาเทียมและครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน เปนตนแบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ โดย

โรงเรียนสามารถใหบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน มี

อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ผูบริหารและครูมีความพรอมดานสมรรถนะ 

ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ สรางการมีสวนรวมในการสงเสริมและ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนา

ผูเรียน ซ่ึงถือเปนหลักประกันกับชุมชนวา โรงเรียนคุณภาพเหลานี้จะสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน

ไดรับความรู กระบวนการและทักษะท่ีจําเปนตอการธํารงตน ดํารงชีวิตในการเปนพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมและเกิด

ความรูสึกเปนเจาของ สรางความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการสงบุตร

หลานเขามาเรียน ไปสูการลดคาใชจายของผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน รวมกันจัดกิจกรรมทางการ

ศึกษาท่ีเปนประโยชน เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยใน

ปงบประมาณ 2562 จะเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตําบลกอน และ

ปงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสูโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอําเภอ โรงเรียนพ้ืนท่ีพิเศษ (Stand 

Alone) ตามลําดับ ซ่ึงถือไดวาเปนการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอยางแทจริง 

  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จึงไดจัดทํา

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียน

ใหมีความเทาเทียมกัน 
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2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ําทางการ

ศึกษาแกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเยาวชนเติบโตเปนพลเมืองดี มีทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ 

 2. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมในทุกดานท้ัง

สมรรถนะ 

ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหารการ

จัดการเรียน 

การสอน สรางคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

 3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  เปน

สถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา  (ITA ) และเปนแหลงเรียนรู

ดานคุณธรรม  จริยธรรม  งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียน  และชุมชน อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 4. สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด / ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ  และโรงเรียน เพ่ือ

พัฒนา 

ผูเรียนใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมและมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

    

3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  1. โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง มีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความ

โปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม งาน

อาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแก

นักเรียน และชุมชน อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

          2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ 

ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหารจัดการ

เรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 

          3. นักเรียนทุกคนในตําบลไดรับโอกาสและเขาถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษา ท่ีมี

คุณภาพและเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา แกปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ

สังคมในทองถ่ินชนบท 

         4. นักเรียนมีการพัฒนาดานสติปญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ 

(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการดานรางกายสมวัย (Physical) และมี
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พัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามคานิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียน

สุจริต มีความรัก หวงแหน และความภูมิใจในชาติ โดยใชแนวคิดแบบ STAR STEMS และมี

คุณธรรมอัตลักษณแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝงความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ 

(Moral Quotient). สามารถรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข เม่ือจบการศึกษามีงานทํา อยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

ทุกภาคสวนท้ังเอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน มีสวนรวมในการขับเคลื่อนและ

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
       

 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง เปนโรงเรียนท่ีใหโอกาสทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกันอยางมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเขมแข็งท้ังดานวิชาการ ดานสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค  

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ และจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความพรอมดานกายภาพ  สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ  สะอาด รมรื่น 

ปลอดภัย  

3. โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง เปนโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาพ้ืนฐานดานอาชีพ  

4. โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง เปน “โรงเรียนของชุมชน” ท่ีมีความรวมมือกับทองถ่ินและบริการ

โรงเรียนเครือขายและชุมชนอยางเขมแข็ง 

 

4.  ข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

5.  งบประมาณ  25,000  บาท   
    

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  - -  20,000 -  20,000  20,000 

4 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - -  20,000 -  20,000  20,000 
 

 

7. การประเมินผล 

 การนิเทศ  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  ดําเนินการ  

ดังนี้ 

 1. ดําเนินงานเปนไปตามบริบท สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ตามจุดเนนของ

การนิเทศ  จํานวน 6 เรื่อง คือ   

  1.1  การพัฒนาและใชหลักสูตรโรงเรียน  

  1.2  การอาน ออกเขียนได  

  1.3  การจัดการเรียนรูเชิงรุก  (Active  Learning)  

  1.4  การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีทางไกล  (DLTV/DLIT)  

  1.5  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

  1.6  การประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.  การวัดและประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจํา

ตําบล          ตามตัวชี้วัดรายชั้นป 

  2.1  ประเมินรายชั้นตั้งแตระดับปฐมวัย ป.1 – ป.6 ประเมินพัฒนาการของนักเรียน 

3 ดาน ไดแก ทักษะวิชาการ/ทักษะการเรียนรู  ทักษะชีวิต และ ทักษะอาชีพ/ทักษะการงานทํา  

  2.2  ประเมินปการศึกษา 2563 จํานวน 4 ครัง้ (การประเมินออนไลน) โดยให

ครูผูสอนเปนผูประเมิน  

 2.3  ประเมินระยะท่ี 4 ประเมินความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน  โดยให

ผูปกครองนักเรียนเปนผูประเมินความพึงพอใจ จํานวน  4  ดาน คือ นักเรียน ครู ผูบริหารและ

โรงเรียน 
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         2.4  ประเมินระยะท่ี 5  ประเมินความสําเร็จความกาวหนาและรายงานสาธารณชน  

ประเมินเก่ียวกับมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  4  ดาน คือ 

       1)  ดานปจจัย 

       2)  ดานกระบวนการ 

       3)  ดานความรูทักษะ 

       4)  ดานผลลัพธ 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

       1. นักเรียน  เขาถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนธรรม  มี

สติปญญา (Intelligence Quotient) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ 

(Emotional Quotient) ทัศนคติท่ีดี (Attitude) พัฒนาการดานรางกายสมวัย (Physical) ทักษะชีวิต

ตามกระบวนการลูกเสือ และปฏิบัติตามคานิยม 12 ประการ  เพ่ือปลูกฝงความเปนพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศชาติ  (Moral  Quotient)  มีทักษะดานเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห  มีทักษะดานภาษา  4 

ภาษา  มีสมรรถนะท่ีสําคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะอาชีพมุงสูการมีงานทํา อยาง

ม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน 
 

 2. คร ู มีความพรอมในทุกดาน  ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ  และความสามารถในการบริหาร

จัดการ         มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน  คลังนวัตกรรมการ

เรียนการสอน  มีจรรยาบรรณ  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ มีการใชวัสดุ สื่ออุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย  สงเสริมความ

กระตือรือรนใฝเรียนรูของผูเรียน  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ เอาใจใสดูแลชวยเหลือผูเรียน มีการพัฒนา

ตนเองแบบชุมชนแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC) 

อยางตอเนื่อง  

 3. ผูบริหาร  มีความพรอมในทุกดาน  ท้ังสมรรถนะ  ศักยภาพ และความสามารถในการ

บริหารจัดการ  มีภาวะผูนํา  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน  มีความคิดสรางสรรค  สามารถแกปญหาการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอคุณภาพผูเรียน 
 

 4. โรงเรียน มีโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกมีคุณภาพ ดาน

สภาพแวดลอม แหลงเรียนรู  มีบรรยากาศอบอุน  ปลอดภัย  ทันสมัย  และมีมาตรการอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู  สามารถใหบริการ

การศึกษาแกนักเรียนและชุมชน  มีความโดดเดนในการเปนโรงเรียนหลักท่ีสามารถใหบริการโรงเรียน
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ในบริเวณใกลเคียง  มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนาดานคุณธรรม 

จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ  ผานการมีสวนรวม ท้ังรวมคิด รวม

ทํา รวมพัฒนา รวมสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

 5. การมีสวนรวมในการพัฒนา  ทุกภาคสวนท้ังเอกชน  บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ  และ

โรงเรียนใหการยอมรับ  เชื่อถือตอคุณภาพของโรงเรียน ครู และผูบริหาร และมีสวนรวมในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  ใหความสนใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน มี

ความตองการใหบุตรหลานเขารับการศึกษาและใหความรวมมือในการสนับสนุนการดําเนินงานการจัด

การศึกษาเสมือนเปนเจาของโรงเรียน  

 

(ลงชือ่)                            ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                              ผูเสนอโครงการ         

  (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                            (นางสาวรุงทิวา  ใยบัว)   

 

 

 

        (ลงชื่อ)        ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ โรงเรียนประชารัฐ 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร  นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ประชารัฐ  นับเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของรฐับาล พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา ท่ีใช

ความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคม  เพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา ซ่ึง

ประชารัฐจะเปนการรวมพลังประชาชนของชาติท่ีมาจากทุกภาคสวน  ไมวาจะอยูในภาคประชาชน 

ภาคธุรกิจหรือภาครัฐ  โดยรัฐบาลจะเปนผูอํานวยความสะดวก  สนับสนุน  เปดชองทางใหเอกชน 

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน            ในลักษณะเอกชนนําและภาครัฐเปนผูอํานวยความ

สะดวกและสนับสนุน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศในทุกดานอยางยั่งยืน  

 โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  จึงไดเรงขับเคลื่อน การดําเนินงานในบทบาทภารกิจของภาครัฐตาม

นโยบายดังกลาว  โดยกําหนดเปาหมายใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา  ท่ีใชกลไกจากประชารัฐ  

รวมกันขับเคลื่อนเพ่ือการยกระดับการศึกษาใหเกิด ผลสัมฤทธิ์  โดยใชกระบวนการตาง ๆ  เพ่ือ

นําไปสูการแกปญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษา  การลดความเหลื่อมล้ํา การเพ่ิมคุณภาพคนและการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  อันนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 

 

2. วัตถุประสงค  

 1.  เพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังดาน

คุณธรรม  จริยธรรม และผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 

 2.  เพ่ือจัดทําและเปดเผยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีโปรงใส

และตรวจสอบได 

  3.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ 

 4.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active  Learning,  Critical  Thinking)  จัดทํา

คูมือ          การจัดการเรียนการสอนและการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนพัฒนาจิตสาธารณะ

เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม 

 5.  เพ่ือยกระดับความสามารถดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
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3.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 1. ผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาท้ังดานคุณธรรม  

จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

 2.  โรงเรียนจัดทําและเปดเผยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลท่ี

โปรงใสและตรวจสอบได 

  3.  โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อท่ีทันสมัย ใช

การได 

 4.  โรงเรียนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active  Learning,  Critical  Thinking) 

จัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนและการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนพัฒนาจิตสาธารณะเพ่ือ

การบริการชุมชนและสังคม 

 5.  โรงเรียนสามารถยกระดับดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาไดสูงข้ึน 
 

 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  เปนโรงเรียนตนแบบของการทํางานผสานความรวมมือของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

4.  ข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 

 

5.  งบประมาณ 5,000   บาท   
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  - -  5,000 -  5,000 5,000 

4 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 5,000 - 5,000 5,000 

 

7. การประเมินผล 

 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการพัฒนา 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

2. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล 

3. โรงเรียนมีระบบ ICT  เพ่ือการศึกษา และการบริหาร

จัดการสื่อท่ีทันสมัย 

4. โรงเรียนมีรูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, 

Critical Thinking)   

5 นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในสถานศึกษาสูงข้ึน 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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 1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและ

สมรรถนะความเปนผูนําในการบริหารการศึกษาท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 2. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีโปรงใสและ

เปดเผยตรวจสอบได 

 3. โรงเรียนมีระบบ ICT  เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการสื่อท่ีทันสมัย 

 4. โรงเรียนมีรูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดทําคูมือ

การจัดการเรียนการสอนและการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนพัฒนาจิตสาธารณะเพ่ือการ

บริการชุมชนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาไดอยางดีเยี่ยม    

 

   

(ลงชื่อ)                             ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                             ผูเสนอโครงการ         

 (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                            (นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน)   

 

 

 

         (ลงชื่อ)        ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรม 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร  นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ไดดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรมในสถานศึกษา ปงบประมาณ 

25๖๐ ผลการดําเนินโครงการดําเนินการยังไมตอเนื่องและครบถวน ไมวาจะเปน ดานคุณธรรม

จริยธรรมและความเปนไทย คือ มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูรับผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนคนไทย ยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณธรรม มี

จิตสํานึกความเปนไทย มีคุณลักษณะ อันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และใหทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความเปน

ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

         โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ตระหนักและเห็นความสําคัญจึงไดจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

เพ่ือใหตรงกับทฤษฎีการทําซํ้าซํ้าจะเกิดเปนการสรางนิสัย ใหกับตนเองในการดําเนินวิถีชีวิตแบบชาว

พุทธอยางถาวร 

  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนามีคุณธรรม มีจิตสํานึกความเปนไทย  ยึดม่ันในสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข  

   2. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรม สรางความในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิต

แบบชาวพุทธอยางถาวร 

   3. เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียง 
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3. เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

  1. มีผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง และนักเรียนแกนนํา 

จํานวน  50 คน  

 2. นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และความสํานึกในความเปนไทย 

ดานคุณภาพ 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมชาวพุทธใน

สถานศึกษา        

เปนศูนยเรียนรูพุทธศาสนา และสรางจิตอาสาชุมชน 

          2. นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณธรรมจิตสํานึกความเปนไทยทุกคน  

  3. มีแนวทางในการจัดทําโครงงานคุณธรรม เยาวชนทําดีถวายในหลวง ในชุมชน และ

พัฒนาสังคมให ยั่งยืน เปนตัวแทนเขารวมแขงขันในระดับตางๆ  

 

4.  ข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

5.  งบประมาณ 10,000   บาท   
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  - -  10,000 -  10,000 10,000 

4 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 10,000 - 10,000 10,000 

 

7. การประเมินผล 

 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนามีคุณธรรม มีจิตสํานึก

ความเปนไทย  ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  และการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

2. จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สรางความใน

ความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอยางถาวร 
 

3. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตท่ีมี

คุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนมีความรูความเขาตระหนักเห็นคุณคาความสําคัญในการจัดกิจกรรมคุณธรรมมี

จิตสํานึก มีความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความเปนไทย 

  2. ครู นักเรียน เห็นคุณคาในการความสําคัญของการมีสวนรวม และเขารวมกิจกรรมเพ่ือการ

ปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรม 

 

   

(ลงชื่อ)                                 ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                          ผูเสนอโครงการ         

  (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                                  (นางสาวรุงทิวา  ใยบัว)   

 

 

 

         (ลงชื่อ)        ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา ) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริต 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  เปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูตามแนวตะเข็บชายแดน  ใหความสําคัญกับ

การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง โดยเนนการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงความสามัคคี การธํารงรักษาไวซ่ึง

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหความสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดวยการปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยใหกับนักเรียน ผานการ

จัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมี

คุณลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตย คือ มีปญญาธรรม คารวะธรรมและสามัคคีธรรม อยางเหมาะสมกับ

วัยและระดับการศึกษา  มีกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ การ

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รักษา

ผลประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมและดําเนินกิจกรรม

ตางๆ  ท่ีสนับสนุน สงเสริมพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตย  

ในป 2559 ไดเขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“โรงเรียนสุจริต” ตองการท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ 

ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย  ความซ่ือสัตยสุจริต  อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จึง

กําหนดใหมีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนแกนนําเพ่ือเปนแบบอยางและสรางแหลงเรียนรู

ประชาธิปไตยในโรงเรียน เ พ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน  ดวยการบริหารเชิงกลยุทธ 

กระบวนการคุณภาพ (PDCA) การบริหารแบบมีสวนรวมในการดําเนินงานอยางเต็มท่ี(Full 

Participation) การจัดการความรู (KM) โดยใชนักเรียนแกนนําเปนผูขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม  
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2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตใหแกนักเรียนแกนนํา 

 2. เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนแกนนําพัฒนาแหลงเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต  ขยายผลสูนักเรียนอ่ืนในโรงเรียน 

  

3. เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

 1. จัดการอบรมพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตใหแกนักเรียนแกนนํา จํานวน 1 ครั้ง 

2. นักเรียนแกนนํา จํานวน 40 คนไดรับการพัฒนาความรูและประสบการณเก่ียวกับ 

 

ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนแกนนํามีความรู ความเขาใจในคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

2. นักเรียนแกนนํามีความสามารถในการเปนวิทยากรผูชวยในการพัฒนาคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต ผานแหลงเรียนรูประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม 
 

4.  ข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

5.  งบประมาณ  5,000   บาท   
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  - -  5,000 -  5,000 5,000 

4 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 5,000 - 5,000 5,000 
 

7. การประเมินผล 
 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. นักเรียนแกนนํามีคุณลักษณะตามเปาหมายโรงเรียน

สุจริต 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 
2. นักเรียนแกนนําพัฒนาแหลงเรียนรูและจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสจุรติ  

ขยายผลสูนกัเรียนอ่ืนในโรงเรียน 

 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนทุกคนคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสจุรติ 

 2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตท้ัง 5 ประการ  

 3. นักเรียนแกนนําสามารถใชกระบวนการคิดผานกิจกรรมสภานักเรียนรวมกันกําหนดแนว

กิจกรรมเสริมสรางความซ่ือสัตยสุจริตในโรงเรียน 

 4. สภานักเรียนสามารถเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต ใหกับนักเรียนในโรงเรียน 
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                      (ลงชื่อ)                                                    ผูเสนอโครงการ         

                                  (นางสาวพรสวรรค  สอนดี)  

 

         (ลงชื่อ)        ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร  นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ต้ังอยูในตําบลลาดคาง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย สภาพโดยท่ัวไป

ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีอาชีพในการทําไรและรับจางท่ัวไปมีรายไดนอย ทําใหชีวิตความเปนอยู

ของนักเรียนและผูปกครองคอนขางยากจน และสวนหนึ่งสภาพครอบครัวของนักเรียนมีปญหา พอแม

หยาราง ตองอาศัยอยูกับปู ยา ตา ยาย ฯลฯ ผูปกครองบางสวนเดินทางไปขายสลากกินแบงรัฐบาลท่ี

ตางจังหวัด ทําใหนักเรียนขาดการอบรมสั่งสอนดานความประพฤติและระเบียบวินัย สงผลใหนักเรียน

มีพฤติกรรมกาวราว ชอบเอาแตใจตนเองทําใหเกิดปญหาตามมา ไดแก นักเรียนสนใจดูโทรทัศน 

บริโภควัตถุนิยม ติดเกมจากสื่อ ICTและปญหารายแรงอีกปญหาหนึ่งท่ีจะตามมา คือ ปญหายาเสพติด

ในกลุมเยาวชนวัยเรียน 

สถานการณปญหายาเสพติดในปจจุบัน นับวามีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากมีการแพร

ระบาดของยาเสพติดและแหลงอบายมุขไปตามชุมชนตางๆ จํานวนมาก แลวแพรกระจายจากชุมชน 

ครอบครัว ไปสูสถานศึกษา ทําใหกลุมเสี่ยงซ่ึงเปนกลุมเยาวชนวัยเรียนมีอัตราเสี่ยงตอการติดยาเสพติด

เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังในปจจุบันการผลิตและการจําหนายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูง ทําใหการกระจาย

ของยาเสพติดทําไดอยางรวดเร็วจนยากในการปราบปราม มีการสรางเครือขายในการจําหนายในกลุม

นักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ เกิดจากสภาพสังคม ครอบครัว และชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ทําใหวิถีชีวิต

เกิดความเสี่ยง เหินหาง และออนแอ  

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยงเล็งเห็นปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีรายแรง และควรเรงในการ

ปองกันเพ่ือไมใหเขามาสูสถานศึกษา จึงไดจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุขข้ึน โดยมีนโยบายในการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีแนวทางในการดําเนินงาน

สอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนด ๕ ดาน คือ มาตรฐานดานการปองกัน มาตรฐานดานการคนหา 

มาตรฐานดานการรักษา มาตรฐานดานการเฝาระวัง และมาตรฐานดานการบริหารจัดการ เพ่ือให
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นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงไดตระหนักถึงปญหา และแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติดและ

อบายมุขตางๆ  

  

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงปลอดสารเสพติดทุกชนิด ปลอดการพนัน และปลอดสื่อลามก

อนาจาร 

2. เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหา แนวทางในปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดและ

อบายมุข 

3. เพื่อใหคณะครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในโรงเรียนและอบายมุขในชุมชน 

 

3. เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

 1. นักเรียนทุกคนไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุขตางๆ 

ดานคุณภาพ 

1. คณะครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและชุมชน มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในโรงเรียนและอบายมุขในชุมชน 
 

4.  ข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

5.  งบประมาณ  10,000   บาท   
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  - -  10,000 -  10,000 10,000 

4 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 10,000 - 10,000 10,000 
 

7. การประเมินผล 
 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. โรงเรียนบานแกงเกลี้ยงปลอดสารเสพติดทุกชนิด ปลอด

การพนัน และปลอดสื่อลามกอนาจาร 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

2. สรางความตระหนักถึงปญหา แนวทางในปองกันและ

การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

3. คณะครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มีสวนรวมใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนและ

อบายมุขในชุมชน 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหกับผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

2. การพัฒนาศักยภาพของระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน มีการประสานงาน/ติดตาม/

ตรวจสอบ อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

3. สถานศึกษาเปนกลไกในการปองกันยาเสพติด ดวยการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอยางเต็มรูปแบบ 

 

   

(ลงชื่อ)                             ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                            ผูเสนอโครงการ         

 (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                                    (นางสาวรุงทิวา  ใยบัว)  

 

 

 

         (ลงชื่อ)        ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
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ชื่อโครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตหลักท่ี 1, 2 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร  นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

ลักษณะโครงการ โครงการพิเศษ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2563 

กลยุทธท่ี  1, 3     มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ันพ้ืนฐานท่ี 1,2,3 

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

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สถานการณปญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปจจุบัน  ไดรับผลกระทบมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  ซ่ึงสงผลกระทบตอ

วิถีการดํารงชีวิตและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ  ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมและทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเกือบทุกดาน  ไมวาจะเปนดานทัศนคติและพฤติกรรม

เบี่ยงเบน  มีคานิยมแบบบริโภคนิยมอยางฟุมเฟอย  ไมวาจะเปนดานทัศนคติและพฤติกรรมท่ี

เบี่ยงเบน  การหางเหินจากศาสนา  การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม 

รวมท้ังการจมน้ําเสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางของนักเรียน  และอีกปญหาหนึ่งท่ี

มีแนวโนมรุนแรงและหนักมากจนนาวิตก  คือการแพรระบาดของสื่อท่ีไมเหมาะสมหรือสื่อลามก

อนาจาร จนทําใหเด็กและเยาวชนไทยซ่ึงขาดภูมิคุมกันในการบริโภคสื่ออยูแลว  มีการลอกเลียนแบบ

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ปญหาครอบครัวแตกแยกและการถูกทอดท้ิงลูกใหเปนกําพรา  ซ่ึงเด็กท่ีถูก

ทอดท้ิงเหลานั้น  มีความเปราะบางทางสภาพจิตใจและกลายเปนปญหาเรื้องรังของสังคมและนําไปสู

ปญหาตางๆ  

 ดังนั้น การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กท่ีมีอายุชวง 3 – 18 ป นับวามีความสําคัญใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาบุคคลใหเกิดความ

เจริญงอกงามในดานความรู  สติปญญา  การควบคุมอารมณ  และพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการ

ดํารงชีวิต เพ่ือประโยชนในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข และเนื่องจากเด็กตองใช

ชีวิตอยูในโรงเรียนวันละประมาณ 7 – 8 ชั่วโมงตอวัน โรงเรียนจึงมีความสําคัญในการจัด

ประสบการณ  การเรียนรูใหกับเด็ก  เปนแหลงจัดการเรียนรูท่ีสําคัญ  ท้ังนี้เพราะความรู ทัศนคติ 

คานิยม และประสบการณตางๆท่ีเด็กไดรับในโรงเรียนมีอิทธิพลตอจิตใจ ความสนใจ และอุดมคติใน

ชีวิตการเรียนตอไปจนถึงชีวิตการทํางานของเด็กทุกคน 
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     ประการสําคัญโรงเรียนเปนสถาบันท่ีจะสรางเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดีมีสติปญญาเฉลียว

ฉลาด และมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและทําประโยชนใหแก

ประเทศชาติไดอยางเต็มกําลังความสามารถ จากสถานการณปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน ไดสวนผลกระทบ

ตอเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาการจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผล

โดยตรงตอคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลสําเร็จ

หรือไมเพียงใดข้ึนอยูกับความสุขในการเรียนรู และการมีชีวิตท่ีไดรับการปกปองคุมครองใหมีความ

ปลอดภัย มีความอบอุน ม่ันใจท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และเพ่ือเปนการสงเสริมให

สถานศึกษาสามารถดูแลชวยเหลือผูเรียนไดอยางท้ังถึงและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาชัดเจน สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง เกิด

ประสิทธิผล ปองกัน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง จึงจัดทําโครงการ

สถานศึกษาปลอดภัยข้ึน 

 2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความตระหนักดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหเกิดข้ึนภายในสถานศึกษา  

2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือของการพัฒนาและรณรงคความปลอดภัยในสถานศึกษา  

3. เพ่ือสรางตนแบบการดําเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะสงผลใหการ

ขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสําเร็จตอไป  

 

3. เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

 1. นักเรียนทุกคนไดรับการคุมครองดูแลความปลอดภัย 

 2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียนมี

แนวทางในการปองกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน 

3. เครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชนมีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัย

ใหแกนักเรียน 

ดานคุณภาพ 

1. โรงเรียนบานแกงเกลี้ยงเปนสถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  
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4.  ข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชุมจัดทําโครงการ 1 ก.ค. 2563–9 เม.ย. 2564 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 ดําเนินโครงการ  

4 ประเมินและติดตามผล  

5 สรุปและรายงานผลปรับปรุงแกไข 
 

5.  งบประมาณ  10,000   บาท   
    

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดทําโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- - - - - - 

3 ดําเนินโครงการ  - -  10,000 -  10,000 10,000 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด 

งบดําเนินการ เงินนอก

งบ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

4 รายงานผล - - - - - - 

                            รวม - - 10,000 - 10,000 10,000 
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7. การประเมินผล 
 

 

ท่ี ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ 
วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชใน

การวัด 

และประเมินผล 

1. ความตระหนักดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดข้ึนภายใน

สถานศึกษา 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 2. การสรางเครือขายความรวมมือของการพัฒนาและ

รณรงคความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 

3. สรางตนแบบการดําเนินการความปลอดภัยใน

สถานศึกษา อันจะสงผลใหการขับเคลื่อนระเบียบวาระ

แหงชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” 

 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคน ไดเรียนรูอยูในโรงเรียนท่ีมีสภาพ แวดลอมท่ีสะอาด

ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

 2. นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคน ไดรับการคุมครองสิทธิและปลอดภัยจากการถูก

ละเมิดท้ังทางรางกายและจิตใจ 

 3. นักเรียนโรงเรียนบานแกงเกลี้ยงทุกคน ปลอดภัยจากสารเสพติด อบายมุข การพนัน การ

ลวงละเมิดทางเพศ การถูกรังแกหรือทะเลาะวิวาทและสื่อท่ีไมเหมาะสมตางๆ 

 4. เครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชน มีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัย

ใหแกนักเรียน 
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(ลงชื่อ)                                 ผูเสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                         ผูเสนอโครงการ         

 (นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร)                                    (นางสาวรุงทิวา  ใยบัว)  

 

 

         (ลงชื่อ)        ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 


	- แบบรายงานผลงาน
	- แบบประเมิน
	- แบบรายงานผลงาน
	- แบบประเมิน
	- แบบประเมิน
	- แบบรายงานผลงาน
	- แบบรายงานผลงาน
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