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แผนปฏิบัติการ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

โรงเรียนบานหนองบัว 

อําเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวัดอุดรธาน ี
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี  เขต ๑ 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การใหความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2563 

ของโรงเรียนบานหนองบัว 

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

 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองบัว 

                      ครั้งท่ี  1/2563    เม่ือวันท่ี  5  มิถุนายน  2563 

        ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2563  ของโรงเรียนบานหนองบัว     

(1) เห็นชอบในการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ  งบคาจัดการเรียนการสอน 

        (เงินอุดหนุนรายหัว)   ดังนี้ 

งบคาสาธารณูปโภค                    จํานวน    303,150.00   บาท  คิดเปนรอยละ  30.34 

งานการบริหารงานวิชาการ           จํานวน    546,935.74   บาท  คิดเปนรอยละ   54.74 

งานการบริหารงานท่ัวไป        จํานวน     69,000.00    บาท   คิดเปนรอยละ  6.91 

งบลงทุน                                 จํานวน     80,000.00    บาท   คิดเปนรอยละ   8.01 

           งบประมาณท้ังสิ้น      จํานวน   8999085.07   บาท   คิดเปนรอยละ   100  

(2) เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2563 ได 

 

 

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

                                (นายสุริยัน  ตรงกะพงศ) 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                    โรงเรียนบานหนองบัว 
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คํานํา 

 

 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง   การกระจายอํานาจการ

บริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ไดกําหนดเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 เปนภารกิจของ

โรงเรียนบานหนองบัว ในดานการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยใหใชเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซ่ึงอยูในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ป ของ

โรงเรียนบานหนองบัว รวมท้ังยังเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกิจท่ีกําหนดเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ

ความในขอ 16 (ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยระบบ  หลักเกณฑ   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563  เพ่ือใชเปนคูมือในการดําเนินงานตาม

ระบบการประกันคุณภาพภายในเชนกัน โรงเรียนบานหนองบัว  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 

2563  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอขอบคุณคณะผูจัดทําผูท่ีเก่ียวของทุกฝายเปนอยางสูงไว ณ วันนี้ 

   

     

          คณะผูจัดทํา 
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สารบัญ 

 หนา 

บทท่ี 1  ภาพรวมของสถานศึกษา  

        1. ประวัติ ท่ีตั้ง/สภาพพ้ืนท่ีเขตบริการและการกําหนดยุทธศาสตรตามนโยบาย 1 

        2. ปรัชญา /สภุาษิต คําขวัญและสีประจําโรงเรียน   2 

        3. โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา   3 

        4. ผลการดําเนินงานและสภาพปญหาความตองการจําเปน 5 

        5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2555 และเปาหมายความสําเร็จ  6 

        6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            พุทธศักราช  2551 และเปาหมาย ความสําเร็จ        

11 

        7. ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ประจาํปการศึกษา 2563 14 

        8. ขอมูลจํานวนบุคลากร   17 

บทท่ี 2  ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา  

        1. วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก   18 

        2. กลยุทธ และเปาหมายท่ีสอดคลองกับกลยุทธ    18 

บทท่ี 3  แผนงาน  โครงการและกิจกรรม 19 

        1. แผนงานการบริหารงานบคุคล  22 

        2. แผนงานบริหารงบประมาณ 30 

        3. แผนงานการบริหารงานวิชาการ 37 

        4. แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 67 

ภาคผนวก  

       คําสั่งคณะทํางาน 

       มาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  

       ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
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บทที่ 1 

                             ภาพรวมของสถานศึกษา 

1.  ประวัติ ท่ีตั้ง /  สภาพพ้ืนท่ีเขตบริการและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาตามนโยบาย                                                                                     

 โรงเรียนบานหนองบัว   เลขท่ี   553  หมูท่ี   14  ซอยเกาจาน   ตําบลหมากแขง        

 อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย  41000    โทรศัพท  042 - 244735  

 Intranet http://192.168.212.1/LMS  email  nongbua2009@windowslive.com    

 จัดตั้งและเปดทําการสอนเม่ือวันท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2481  นับรวมถึงปการศึกษา  2563 

เปนเวลา  82   ป 

 ท่ีตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ   จรดกับตลาดหนองบัว 

ทิศใต   จรดกับชุมชน 

ทิศตะวันออก   จรดกับชุมชน 

ทิศตะวันตก  จรดกับ สถานีรถไฟ 

 ในพ้ืนท่ีเขตบริการประกอบดวย  ชุมชนเกาจาน  ชุมชนศรีพินิจ  ชุมชนสรางแกว 

ชุมชนหนองขอนกวาง  ชุมชนหนองบัว  ชุมชนโนนยาง  ชุมชนศรีเจริญ  ชุมชนรถไฟ  ชุมชนทองใหญ 

ภาพรวมชุมชนในพ้ืนท่ีการบริหารมีสภาพปจจุบันปญหาและความตองการดานตาง ๆ  ดังนี้ 

โรงเรียนในเขตของชุมชน  ชุมชนสวนใหญมีอาชีพ คาขาย  มีรายไดเฉลี่ย คอนขางดี  จึงเอ้ือตอการสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  แตเนื่องจากโรงเรียนมีพ้ืนท่ีนอย  ทําใหมีอาคารสถานท่ี  

และบริเวณสิ่งแวดลอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ นอยอยูในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

อุดรธานี  มีพ้ืนท่ี   7  ไร   2  งาน    

 ปจจุบันโรงเรียนบานหนองบัว  เปนโรงเรียนขนาดกลาง  เปดทําการสอน  3  ระดับ  คือ ระดับ

กอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในรอบ  4  ป  ปการศึกษาท่ีผานมา 

มีนักเรียนเฉลี่ยปการศึกษาละ  300 คน   และคาดการณใน  4 ปการศึกษาขางหนาจะมีนักเรียนเฉลี่ย             

ปการศึกษาละ  290  คน 

   ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    โรงเรียนได 

กําหนดใหจัดตั้งเปนโรงเรียนบานหนองบัว  ซ่ึงมีความมุงหมายใหมีการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ

เก่ียวกับ     

          1.  สรางโอกาสทางการศึกษา 

2. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

3. การเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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2. ปรัชญา/สุภาษิต     คําขวัญและสีประจําโรงเรียน 

ปรัชญา/สุภาษิต 

นตฺถิ  ปญญา  สมาอาภา 

หมายถึง แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี 

คําขวัญ 

เรียนเกง  เครงวินัย  ใฝคุณธรรม 

 

สีประจําโรงเรียน 

 สีเหลือง   หมายถึง สีท่ีแสดงถึงความม่ังค่ัง ม่ังมี อบอุนเปนมิตร  สรางสรรค  หรือกระปรี้กระเปรา 

นักคิดคน ประดิษฐสิ่งใหม ๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแงดี 

 สีแดง หมายถึง  เปนสีท่ีแสดงถึงความรอนแรง อันตราย เรื่องเรงดวน ฉุกเฉิน ความทรงจํา  

ความกลาหาญ ความเปนเจาของความทะเยอทะยาน ความตื่นเตน  ความรัก โรแมนติ 

 

 ตนไมประจําโรงเรียน    

               ตนมะขาม  มะขามเปนไมยืนตนขนาดกลางจนถึงขนาดใหญแตกก่ิงกานสาขามากไมมีหนาม  

เปลือกตนขรุขระและหนา  สีน้ําตาลออน 

               ใบ  เปนใบประกอบใบเล็ก ออกตามก่ิงกานใบเปนคู  ใบยอยเปนรูปขอบขนาน ปลายใบและโคน

ใบมน ประกอบดวยใบยอย  10 – 15  คู  แตละใบยอยมีขนาดเล็ก  กวาง  2-5  มม. ยาว  1-2  ซม. ออก

รวมกันเปนชอยาว   2-16  ซม. 

              ดอก ออกตามปลายก่ิง  ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/มวงแดงอยู 

 กลางดอก 

              ผล  เปนฝกยาวรูปรางยาวหรือโคง  ยาว  3 -20  ซม.   ฝกออนมีเปลือกสีเขียวอมเทา    

สีน้ําตาลเกรียม  เนื้อในติดกับเปลือก  เม่ือแกฝกเปลี่ยนเปนเปลือกแข็งกรอบหักงาย   สีน้ําตาล  เนื้อใน

กลายเปนสีน้ําตาลหุมเมล็ด  เนื้อมีรสเปรี้ยว  หรือหวาน  ซ่ึงฝกหนึ่ง ๆ จะมีหุมเมล็ด  3-12  เมล็ด  เมล็ดแก

จะแบนเปนมัน   และมีสีน้ําตาล  แสดงถึงความเปนหมูคณะ   หากทําอะไรแลวลวนแตมีคนเกรงขาม         

ใหเกียรติ  เคารพ  และรักสามัคคี 

 

ดอกไมประจําโรงเรียน 

             ดอกบัว  ดอกบัวเปนดอกไมท่ีใชในพิธีมงคล  คงเปนเพราะธรรมชาติกําเนิดดอกบัว  ไดแสดงให

เห็นถึงปรัชญาการดําเนินชีวิตอยางลึกซ้ึง  กลาวคือ  แมจะเกิดในโคลนตม  แตเม่ือโผลพนน้ําข้ึนมารับแสง

สวางแลว  กลีบดอกกลับสะอาดบริสุทธิ์  ไมมีสิ่งใดแปดเปอน  นับเปนดอกไมท่ีคนไทยคุนเคยเปนอยางมาก  

เพราะใชในการบูชาพระอยูเปนประจํา   แมแตการแสดงความเคารพดวยการประนมมือก็เห็นวาคลายดอกบัว 
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  โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 

 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานหนองบัว 
 

 

 

 

                               

 

 

 

การบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารท่ัวไป 

1. การวางแผนอัตรากําลังและ

กําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสรมิสรางประสิทธิภาพ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 

5. การออกจากราชการ 

 

1. การจัดทําแผนเสนอขอ

งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการใช

เงินและผลการดําเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพ่ือการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 

6. การบริหารบัญชี 

7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

3.การวัดผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 

4.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

6.การพัฒนาแหลงเรยีนรู 

7.การนิเทศการศึกษา 

8.การแนะแนวการศึกษา 

9.การพัฒนาระบบการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

10.การสงเสริมความรูดาน

วิชาการแกชุมชน 

11.การประสานความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน 

1. การดําเนินงานธุรการ  

2. งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.งานพัฒนาระบบเครือขาย

ขอมูลสารสนเทศ 

4.การประสานงานและพัฒนา

เครือขายการศึกษา 

5.การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองคการ 

7.การสงเสริม สนับสนุนดาน

วิชาการ งบประมาณบุคลากร

และบรหิารท่ัวไป 

8.การดูแลอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม 

9.การจัดทําสาํมะโนผูเรียน 

10. การรับนักเรียน 

11.การสงเสริมและประสานงาน

การศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรรมการบริหารโรงเรียน นายปรีชา  วิเศษชัย กรรมการกลุมโรงเรียน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
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โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา(ตอ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 12. การสงเสรมิและสนับสนุน

วิชาการแกบุคคลในครอบครัว 

องคกร  หนวยงาน  และสถาบัน

อ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 

12.การระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 

13.งานสงเสริมงานกิจการ

นักเรียน 

14.การประชาสมัพันธงาน

การศึกษา 

15.งานสงเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงานและ

สถาบันสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

16.งานประสานราชการกับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

17.การจัดระบบการควบคมุใน

หนวยงาน 

18.งานบริการสาธารณะ 

19.งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน ๆ  
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4.  ผลการดําเนินการ  สภาพปญหาและความตองการ 

 4.1  ผลการดําเนินการท่ีผานมา   

 4.1.1  ผลงาน รางวัลท่ีชนะการแขงขันประกวดและไดรับการยกยองของโรงเรียน   ผูบริหาร

โรงเรียนคณะครูและนักเรียนในระดับตางๆท่ีสําคัญดังนี้ 

          -  โรงเรียนแกนนําวิถีพุทธ 

          -  โรงเรียนแกนนําการสอนเด็กพิเศษเรียนรวม 

          - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6 

          -  โรงเรียนบานหนองบัว ไดรับรางวัลเหรียญทอง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งท่ี 69  ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี  6-8  

ธันวาคม 2562  ณ จังหวัดศรีษะเกษ  

          - กิจกรรมการการแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 1 – 3 

          - กิจกรรมการแขงขันนักขาวรุนเยาวประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ชั้น ป.1–6  

          - กิจกรรมการการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ม. 1 – 3 

          - กิจกรรมการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ม. 1 – 3 

           4.1.2   ผลการทดสอบระดับชาติ   O-net , NT   

   ตามเอกสารแนบทายภาคผนวก 

1. ขอสอบกลาง  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2, 4, 5  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2 

2. NT              ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3   

3. O-net          ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

 4.1.3   ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 

            โรงเรียนไดรบัการประเมินภายนอกรอบสาม  เม่ือวันท่ี   13 -15  มิถุนายน   พ.ศ.  2554   

ผลการประเมินปรากฏวา  โรงเรียนไดรับการประเมินอยูในระดับ   พอใช  

 ระดับปฐมวัย 

1) ดานผูเรียน มาตรฐานท่ีไดรับการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก   

2) ดานครู   ไดรับการประเมินอยูในระดับ    ดี   

3) ดานผูบริหาร  ไดรับการประเมินอยูในระดับ  ดี 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) ดานผูเรียน ไดรับการประเมินอยูในระดับ  ดี  

2) ดานครู  ไดรับการประเมินอยูในระดับ  ดี    

3) ดานผูบริหาร  ไดรับการประเมินอยูในระดับ  ดี 
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ตอนท่ี ๓ วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ระดับปฐมวัย) 

ปจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเดน 

มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

          สถานศึกษารวมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหสอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศนและ   

พันธกิจ การดําเนินงานของสถานศึกษาโดยกําหนดให

คุณธรรม จริยธรรมและ ความมีระเบียบวินัยของเด็ก

นัก เรียน เป นจุด เนน  จุด เดน ท่ี จะพัฒนาให เป น

เอกลักษณของสถานศึกษา และกําหนดใหโครงการ

จัดการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบเครือขาย 

e-Learning เปนโครงการพิเศษท่ีสถานศึกษานํามา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กนักเรียน

ไดเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายมีความสุขกับการ

เรียนรู และอยากเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลใหเด็ก

นักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและ

จิตใจ ดานสังคมและสติปญญาสมวัย มีความรูท่ีจะ

เรียนตอในข้ันตอไป 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 

          ผูบริหารมีภาวะผูนํา บริหารจัดการมีสวนรวม 

จัดสภาพแวดลอมภายนอกและในอาคาร ใหเอ้ือตอ

การเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ จัดใหมีครู

หรือพ่ีเลี้ยงดูเด็กเพียงพอ และมีคุณภาพ 

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

          ครูมีความรูความสามารถในการสงเสริมการ

เรียนรู เพ่ือพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและ

จิตใจ ดานสังคมและสติปญญา มีความสัมพันธ

ทางบวกกับเด็กและครอบครัว สงเสริมการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กให

พรอมท่ีจะเรียนในข้ันตอไป 

      

 

จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 

          สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ

ภายใน กําหนดมาตรฐานการศึกษาจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป มีระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษามีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน และจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง การดําเนินงานมีการ

กํากับ ติดตามและนิเทศ แตไมไดนําผลมาพัฒนา

อยางตอเนื่อง 



11 
 

 
 

วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ระดับปฐมวัย) (ตอ) 

ปจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 

          ชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา

และใหความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม มี

ประชากรในวัยเรียน ประมาณ 3,000 คน 

อุปสรรค 

         สภาพชุมชนเปนชุมชนชานเมือง มีประชากรอยูกัน

อยางหนาแนน มีลักษณะเปนชุมชนแออัด ประชากรสวน

ใหญ มีอาชีพรับจางท่ัวไป มีรายได เฉลี่ยโดยประมาณ 

30,000 บาท/ครอบครัว/ป มีโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัด

ตั้งอยูใกลหลายโรงเรียน สงผลใหผูปกครองสวนหนึ่งนํา

บุตรหลานไปเรียนท่ีอ่ืน 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานดานการจัดการศกึษา 

 เด็กควรไดรับการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ฝกใหมีสมาธิในการเรียนรู

ความสามารถจําสิ่งตาง ๆ ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรูและท่ีสามารถแกปญหา

ตาง ๆ ไดเหมาะสมกับวัย 

 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดใหมีการกํากับ ติดตามและนิเทศการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบท่ีชัดเจน มีการนําผลการดําเนินงานมาใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

 -ไมมี 
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ตอนท่ี  3 วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน(SWOT)(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

 

ปจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเดน 

มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

          สถานศึกษารวมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

สอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศนและ  พันธกิจ การดําเนินงานของ

สถานศึกษาโดยกําหนดใหคุณธรรม จริยธรรมและ ความมี

ระเบียบวินัยของเด็กนักเรียนเปนจุดเนน จุดเดนท่ีจะพัฒนาให

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา และกําหนดใหโครงการจัดการ

เรียนการสอนในระบบการเรียนแบบเครือขาย e-Learning เปน

โครงการพิเศษท่ีสถานศึกษานํามาพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนเพ่ือใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายมี

ความสุขกับการเรียนรู และอยากเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลให

ผู เรียนมีความสุขภาพกายและสุขภาพจิต ท่ีดี  มี คุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคใฝรูใฝเรียน คิดเปนทําเปน

และอยากเรียนรูอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 

            ผูบริหารมีภาวะผูนํา บริหารจัดการมีสวนรวม    

 จัดโครงสรางองคกรการบริหารจัดการ  แบงออกเปน  

 4 กลุมงาน กําหนดขอบขายภารกิจและบุคลากรรับผิดชอบท่ี

ชัดเจนมรสภาพแวดลอมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตนฐาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเอ้ือตอการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ของผูเรียนมีความปลอดภัยและมีความสวยงาม เปนท่ีนารื่นรมย

แกผูท่ีอยูในสถานศึกษาและผูเขามาพบเห็นรวมท้ังมีบรรยากาศ

ท่ีสงเสริมจัดการเรียนรูการทํากิจกรรม ตามสภาพและบริบทของ

แตละสถานศึกษา  

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

          ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิด

ข้ึนกับผูเรียน ออกแบบการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลจัดบรรยายใหเอ้ือตอการเรียนรู มีการประเมินผล

ดวยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 

จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

       ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ

ภาษาตางประเทศต่ํากวาระดับดี 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 

          สถานศึกษาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามหลดักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในไม

เปนระบบ ขาดการนําผลมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) (ตอ)  

ปจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 

          ชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา

และใหความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม มี

ประชากรในวัยเรียน ประมาณ 3,000 คน 

อุปสรรค 

         สภาพชุมชนเปนชุมชนชานเมือง มีประชากรอยูกัน

อยางหนาแนน มีลักษณะเปนชุมชนแออัด ประชากรสวน

ใหญ มีอาชีพรับจางท่ัวไป มีรายได เฉลี่ยโดยประมาณ 

30,000 บาท/ครอบครัว/ป มีโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัด

ตั้งอยูใกลหลายโรงเรียน สงผลใหผูปกครองสวนหนึ่งนํา

บุตรหลานไปเรียนท่ีอ่ืน 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบ

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

 

มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

      ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยนําผลการ

ทดสอบระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ผลการนิเทศการสอน มาวิเคราะหหาจุดพัฒนาเพ่ือ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 

      สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ

ภายในอยางเปนระบบ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

และนําผลมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

 -ไมมี 
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ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถใน 

   การบริหารจัดการ 

2. มีจํานวนครูตามเกณฑ สอนตรงตามวิชาเอก และ

ความถนัด 

3. มีสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย   

เหมาะสม และทันสมัย 

4. ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยดี รักการ   ออก

กําลังกาย 

5. ผูเรียนมีความชื่นชม และรวมกิจกรรมดานศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 

6. มีหองสมุดท่ีทันสมัย และหอง ICT ท่ีมีอุปกรณ 

ท่ีทันสมัยพรอมเหมาะสําหรับการสืบคนขอมูล 

7. ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และใชแหลงเรียนรู

ทองถ่ิน 

8. มีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และ

เหมาะสม 

1. งานนิเทศภายในโรงเรียนยังไมตอเนื่อง 

2. ครูยังขาดทักษะ ความชํานาญในการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แบบบรูณาการ และเนนทักษะกระบวนการ 

3. ครูยังไมทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาเทาท่ีควร 

4. ผูเรียนไมยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบวินัย

เทาท่ีควร 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุมสาระยัง 

ไมเปนท่ีนาพอใจ 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติคอนขางต่ํา 

7. ผูเรียนยังไมมีความคิดริเริ่ม และไมมีจินตนาการ

เปนของตนเอง 

8. ผูเรียนไมรักษาสิ่งแวดลอมและความสะอาดใน

หองเรียนและโรงเรียน 

9. ครูไมประเมินและรายงานผลการใชสื่อ เพ่ือพัฒนา

เทาท่ีควร 

 4.2  สภาพปญหาความตองการจําเปน 

 เปนสภาพปญหาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยเทคนิค SWOT  

เพ่ือนําไปสูการกําหนดความตองการจําเปนในการแกปญหา  และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการ

งานตามนโยบายท่ีเก่ียงของระดับตางๆ สรุปไดดังนี้  ประเด็นสําคัญ 

จุดแข็ง 

 1. มีครูท่ีทําหนาท่ีการสอนครบชั้น 

 2. มีหองพิเศษเพียงพอ 

 3. มีสื่อการสอนครบ 

 4. ชุมชนใหการสนับสนุนดานการศึกษา 

 5. มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสําคัญ อยางเปนระบบโดยใชขอมูล 

จุดออน 

 1. การจัดครูเขาสอนไมตรงตามวิชาเอก 

 2. สื่อการสอนไมเพียงพอ  
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โอกาส 

 1. ชุมชนใหการสนับสนุน 

 2. ครูไดรับการพัฒนา 

อุปสรรค 

1. มีกิจกรรมแตมีการเปลี่ยนแปลงนอย 

 

5.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเปาหมายความสําเร็จ 

                                         รายการ   เปาหมายรอยละ 

พัฒนาการทางดานรางกาย 

5.1   รางกายเจริญเติบโต ตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

5.2   กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและ

ประสานสัมพันธกัน 

พัฒนาการทางดาน อารมณ  จิตใจ  

5.3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

5.4 มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม 

5.5  ชื่นชมและแสดงออก ทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักการออก

กําลังกาย  

 พัฒนาการทางดานสังคม  

5.6  ชวยเหลือตนเองใหเหมาะสมกับวัย 

5.7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย 

5.8  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมและ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

 พัฒนาการทางดานสติปญญา 

5.9   ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

5.10 มี ความสามารถ ในการคิดแกปญหาไดเหมาะสม 

5.11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

5.12  มี เจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 

 

 

100 

99 

 

 

100 

100 

100 

 

 

100 

99 

99 

 

 

100 

95 

98 

95 
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6.   คุณลักษณะท่ีพึงประสงคสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเปาหมาย

ความสําเร็จ 

                                         รายการ เปาหมายรอยละ 

6.1 รักชาติ  ศาสตร  กษัตริย   

6.2  ซ่ือสัตยสุจริต 

6.3   มีวินัย 

6.4  ใฝเรียนรู 

6.5  อยูอยางพอเพียง 

6.6  มุงม่ันในการทํางาน 

6.7  รักความเปนไทย 

6.8  มีจิตสาธารณะ 

100 

99 

92 

90 

98 

95 

100 

99 

 

สรุปผล   การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปการศึกษา  2562 

           การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก      ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ   ระดับคุณภาพ ดี 

 

สรปุผล  การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปการศึกษา  2562 

            ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน      ระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ดี 
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563 

เรื่อง  กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก ดี 

1.1 มีการพัฒนาดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแล 

ความปลอดภัยของ ตนเองได 

Ĳflŉfl 75ǿǿมีการพัฒนาดานรางกาย  

แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได ตามมาตรฐานเกณฑท่ีกําหนด 

1.2 มีการพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงงอออก 

ทางอารมณได 

Ĳflŉfl 75ǿมีการพัฒนาดานอารมณ  

จิตใจ  ควบคุมและแสดงงอออกทางอารมณได 
1.3 มีการพัฒนาการดานสังคม  ชวยแหลือตนเอง  และเปนสมาชิก 

ท่ีดีของสังคม 

Ĳflŉfl 75ǿมีการพัฒนาการดานสังคม  

ชวยแหลือตนเอง  และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

และแสวงหาความรูได 

Ĳflŉfl 75ǿมีพัฒนาการดานสติปญญา  

สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา

ความรูได 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน  สอดคลองกับ 

      บริบทขอองทองถ่ิน 

มีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษาความตองการของชุมชน

และทองถ่ิน  นโยบายรัฐ แผนการศึกษา

แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ 

2.2  จัดครใูหเพียงพอกับชั้นเรียน มีการสรรหาครูใหตรงกับสาขาวิชาปฐมวัยและ

เพียงพอกับชั้นเรียน  ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

2.3  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานกากรรจัด 

      ประสบการณ 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพตามความตองการของครูและของ

สถานศึกษา ครูไดรับการนิเทศติดตามอยาง

นอย 2 ครั้งตอภาคเรียน ครูรวมแลกเปลี่ยน

ความรูประสบการณเก่ียวกับการจัดการเรียนรู

ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไม

นอยกวา 50 ชั่วโมงตอปการศึกษา ครูอบรม

ตรงตามหรือสอดคลองกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยาง

นอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา ในระดับดีเลิศ 

2.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู  อยางปลอดภัย   

       และเพียงพอ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดกาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

และมีความปลอดภัย มีหองสมุด 

หองปฏิบัติการท่ีเพียงพอ  ระดับดีเลิศ 

2.5  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือ 

      สนับสนุนการจัดประสบการณ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณและ

การจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝาย 

      มีสวนรวม 

มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายท้ัง

ภายในและภายนอกไดรวมวางแผนการบริหาร

จัดการศึกษา ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคญั ดี 
3.1  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดาน 

      อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

ôflšŉ№ŉflǿ75ǿจัดประสบการณท่ี

สงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยาง

สมดุลเต็มศักยภาพ 

3.2  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและ 

      ปฏิบัติอยางมีความสุข 

ôflšŉ№ŉflǿ75ǿสรางโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติอยางมี

ความสุข มีมุมประสบการณใหเด็กเรียนรู 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

      กับวัย 

ôflšŉ№ŉflǿ75ǿจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

ของเด็ก 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนําผลประเมิน 

      พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ôflšŉ№ŉflǿ75ǿประเมินพัฒนาการเด็ก

ตามสภาพจริงแลละนําผลประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก 

การกําหนดคาเปาหมาย 

1. ศึกษาขอมูลเดิม  ผลการประเมินตาง ๆ ท่ีผานมา  เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 

2. การกําหนดคาเปาหมาย  แตละมาตรฐาน  ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือให

สอดคลองกับการประเมิน  ดังนี้ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

นอยกวารอยละ 60.00 ระดับกําลังพัฒนา 

รอยละ 60.00-69.99 ระดบัปานกลาง 

รอยละ 70.00-79.99 ระดับดี 

รอยละ 80.00-89-99 ระดับดีเลิศ 

รอยละ 90.00 ข้ึนไป ระดับยอดเยี่ยม 

3. การกําหนดคาเปาหมาย  ในแตละประเด็นพิจารณา  จะกําหนดเปน  ระดับคุณภาพ  หรือ  เปน

รอยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563 

เรื่อง  กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน ดี 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

1) มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและ

การคิดคํานวณ 

 

Ĳflŉfl 75 fiô№fififlŋŉì flŉǿ
ì flñŉì flflǿì flôȜôŉ№ŦǿflȜŧ
Ȝñŉȝ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมี 

วิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ

แกปญหา 

Ĳflŉfl 75 fiô№fififlŋŉì flôȜ
№ôflǿôȜõfi№šflŦýŦǿfflȝflǿ
ì ȝŉǿô№fiôȜŉì ȝýflȜŧȜ
ñŉȝǿđfiĲŉħȜŧđflȜŧûŉǿǿđfi
fiđflĐŉđ№û№Ȝ 

3) มีความสามารในการสรางนวัตกรรม 

 

ĲflŉfiĲõŉflûŉõŉšì ì flħõŉì fi
flȜ№fiflŋĸŧì ì flñŉđŉ
ì flħõŉȝýȝflflôñõì flħõŉǿ
šì ì šì flflfiđfi℮ì flôflõõŉđfi
fl№ûđfiì fiflì flflŉfl 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 

การสื่อสาร 

Ĳflŉfl 75 fiô№fififlŋŉì flû
ħôŉflŉħ℮ì flflffi
ffiĦŉđŉõŉȜŉì flflŉflǿì flflǿì fl
ħõŉǿõflõflflôfiôŦĸflflĸfiǿflȜŧ
Ȝñŉȝ 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา Ĳflŉfiô№fiì №ŉñõĲfiĳħĸħõì fl
flŉđfiì đflŋŉ℮ì õì №ǿ2.5ǿñŉ
ȝ  (รอยละ70)  

ผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบ

ระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ สูงข้ึนเม่ือ

เทียบกับคาเฉลี่ยในปท่ีผานมา 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

     6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ Ĳflŉflǿ75ǿfiô№flfiflǿǿħì ffiŉĐŉŉ
ì flšȜì flħȜǿfišđôđħȜffiflfiš℮ì đǿ
fiħì ŉì flħõŉǿħì ûffiffiì fl
ħõŉǿflȜŧȜñŉȝ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 

กําหนด 

Ĳflŉflǿ75ǿfiôŦì ŦôŉfiħȜ
đfiħŋŉ℮ì ì ŉȜǿǿflȜŧȜñŉȝ 
Ĳflŉôflffiŉì ÿì đì ǿǿfiôŉfiǿfišđŉì
đfiħŋŉ℮ì ì ŉȜȜfiñȜì ŧ ì ÿfi
№ĦŉĸflflfiŉȜñõõôfi 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 

Ĳflŉflǿ90 fiô№fifflfišŉħõŋŉŉ
ôŦôñõô№fiȝŉħǿfi№ŉfl№fiŉì fl
ŉflì №ĦĸflflfiȝflffiŦħfl№fiħõfflfi
ȝýýħflȜŧȜñŉȝ 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 

หลากหลาย 

Ĳflŉflǿ90 fiflŧħšfl№fiì ŉŧŉ
ô№fiđì đõì ǿfl№õŧôô
ŉȜŉǿffi℮ǿ№ǿûûđǿ℮ŉffl
№ĦŉĸflflfiȝflffiŦȜõfifiǿflȜŧȜ
ñŉȝ 

     4)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม Ĳflŉfl 85ǿfiì flflì ñfflffiì ǿǿ
ñfflffišđǿflfiŦõôfiǿfifiŉđ
û№õ№ǿǿfiflŋfl№fiì ŧôŉŉõfi
ô№fiñǿǿñšĲŉǿǿfifiô№fiñȜõì ŧĲŉǿ
flȜŧȜñŉȝ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 

      กําหนดชัดเจน 

มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน  สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษาความตองการของชุมชน

และทองถ่ิน  นโยบายรัฐ แผนการศึกษา

แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีระบบการจัดการบริหารคุณภาพของ

สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ  สงผลตอ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยความรวมมือ

ของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย  มีการเสนอขอมูลมา

ใชในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ระดับดี

เลิศ 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ระดับดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพตามความตองการของครูและของ

สถานศึกษา ครูไดรับการนิเทศติดตามอยาง

นอย 2 ครั้งตอภาคเรียน ครูรวมแลกเปลี่ยน

ความรูประสบการณเก่ียวกับการจัดการเรียนรู

ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไม

นอยกวา 50 ชั่วโมงตอปการศึกษา ครูอบรม

ตรงตามหรือสอดคลองกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยาง

นอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา ในระดับดีเลิศ 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ 

      การจัดการเรียนรูอยางมีคูณภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดกาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

และมีความปลอดภัย มีหองสมุด 

หองปฏิบัติการท่ีเพียงพอ  ระดับดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

      จัดการและการจัดการเรียนรู 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ี

ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

                   เปนสําคัญ 

ดี 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ôflšŉ№ŉflǿ75ǿšȜì flflŉflĲŉ
ì flŧ№ŉì flôȜȝžŧđšflõđfifiđflĐŉ
ì flflŉflǿđ№û№Ȝñõì đflŋŉ℮ì ǿǿǿǿǿ
fiĲŉì flšȜì flflŉflħfiflŋŉȝšȜ
ì šì flflfiȜšflõǿfiflŋŉȝȝflì đû
ŉû№đȜǿfiŉ№đì flflfiŉì flšȜì flflŉfl
fiì flĲffiflǿǿôflšȜì šì flflfiĲflŉffì
ħì ǿǿì Ȝõì ǿǿȜõô№fiôȜŉǿǿ
flȝõôô№fiflŉŉĲõŉǿŉŉflȝŧŧ ì fl
šȜì flflŉflŧŧǿActive learning  

3.2 ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู 

ôflšŉ№ŉflǿ75ǿûǿħôŉ
flŉħ℮ǿõflŉflǿfl№fiħõfflfiȝýý
ħõŋŉħđì flflŉflǿȜflõì 
ĲflŉȜ№õô№fiflȜ№đŉõ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ôflšŉ№ŉflǿ75ǿfiì flŧflflšȜì flûŉ
flŉûõŧ№ì ǿȜì flì ôflǿôflflì Ȝì ǿȜì
flì ħšflŉflǿflŉflfl№fiì ŉõfi
ô№fiñǿǿû№ŉì flŉđfiflŧŧȜ
û№ŉì flŉ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนํา

ผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

ôflšŉ№ŉflǿ75ǿđfl№šŧȝflfiŉ 
ĲflŉõȝŉflŧŧǿfiñŉđŉȜû
ôflõfi№ĸì fl№ȜȝflfiŉĲħ
fifiì ŧȝfiŉì flšȜì flflŉflǿ
ñfiŉì ŧì ĲflŉǿŉĲfiffiĦŉ
Ĳflŉ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียน 

                   เปนสําคัญ 

ดี 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

ôflšŉ№ŉflǿ75ǿfiûfiûŉõì flflŉflħõ№ûûffi
fl№õôflĲì №ñõffiffiĦŉȝflŧȝflõì fl
šȜì flflŉflǿôflǿĲì №ñõfiì flì ȝŉflŉfl
ñfiħŉì ŧffiffiĦŉȝflŧȝflõì flšȜì fl
flŉflǿǿŋŉ℮ì fiflŧŧŉħ℮fflŉȜŉ№ûì flffi
đȜđfiǿǿđfl№šŧǿȝflfiŉĲì flšȜì flflŉflñõ
ĲŉffiŉĲì flȝflfiŉȝûŉì flffiĦŉȝflŧȝflõ
ôŦfflffiì fl℮ì õđŉõ 
 

การกําหนดคาเปาหมาย 

 

1. ศึกษาขอมูลเดิม  ผลการประเมินตาง ๆ ท่ีผานมา  เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 

2. การกําหนดคาเปาหมาย  แตละมาตรฐาน  ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือให

สอดคลองกับการประเมิน  ดังนี้ 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 

นอยกวารอยละ 60.00 ระดับกําลังพัฒนา 

รอยละ 60.00-69.99 ระดบัปานกลาง 

รอยละ 70.00-79.99 ระดับดี 

รอยละ 80.00-89-99 ระดับดีเลิศ 

รอยละ 90.00 ข้ึนไป ระดับยอดเยี่ยม 

  

3.  การกําหนดคาเปาหมาย  ในแตละประเด็นพิจารณา  จะกําหนดเปน  ระดับคุณภาพ  หรือ  เปน

รอยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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7.  ขอมูลจํานวนนักเรียน  หองเรียน  และครู ประจําปการศึกษา  2563 

     ระดับอนุบาล 

 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

จํานวน

หองเรียน 
จํานวนครูท่ีสอนอนุบาล ๑-๓ 

ระดับการศึกษาสูงสุดของครู

ประจําการ (จํานวน  2  คน) อายุเฉล่ีย 

(ป) 

ประสบการณ 

เฉล่ีย (ป) ชาย หญิง รวม ครูประจําการ ครูอัตราจาง ต่ํากวา 

ป.ตร ี

ปริญญา

ตร ี

ปริญญา

โท 

ปริญญา 

เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาล  1 - - - -           

อนุบาล ๒ 7 3 10 1  1    1   25  

อนุบาล ๓ 8 6 14 1  1          1      44  

รวม 15 9 24 2 - 2 - - - 1 1 - 34 14 
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ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 

 

 

 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

 

จํานวน

หองเรียน 

จํานวนครูท่ีสอน ป. 1 ถึง ป.3 
ระดับการศึกษาสูงสุดของครู

ประจําการ (จํานวน..คน) อายุเฉล่ีย 

(ป) 

ประสบการณ 

เฉล่ีย (ป) ชาย หญิง รวม ครูประจําการ ครูอัตราจาง ต่ํากวา 

ป.ตร ี

ปริญญา

ตร ี

ปริญญา

โท 

ปริญญา 

เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 

เด็กพิเศษ 28 11 39 1 - 1 - - - - 1 - 56 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ประถมศึกษาปท่ี  1 8 4 12 1 - 1 - - - 1 - - 56 32 

ประถมศึกษาปท่ี  2 11 7 18 1 - 1 - - - 1 - - 56 32 

ประถมศึกษาปท่ี  3 7 7 14 1 - 2 - - - 1 1 - 56 32 

ประถมศึกษาปท่ี  4 12 15 27 1 - 1 - - - - 1 - 56 32 

ประถมศึกษาปท่ี  5 11 9 20 1 1 1 - - - 1 1 - 56 32 

ประถมศึกษาปท่ี  6 16 5 21 1 1 1 - - - 2 - - 56 32 

รวม  93 58 151 7 2 3 - - - 3 2 - 56 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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ระดับช้ันมัธยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                              

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

จํานวน

หองเรียน 
จํานวนครูท่ีสอน ม. 1- ม. 3 

ระดับการศึกษาสูงสุดของครู

ประจําการ (จํานวน..คน) 
อายุเฉล่ีย 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(ป) 

ประสบการณ 

เฉล่ีย (ป) ชาย หญิง รวม ครูประจําการ ครูอัตราจาง ต่ํากวา 

ป.ตร ี

ปริญญา

ตร ี

ปริญญา

โท 

ปริญญา 

เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 19 19 38 1 1 1 - - - 1 1  55 32 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 20 11 31 1 1 1 - - - 2 - - 55 32 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 19 9 28 1 - 2 - - - 1 1  55 32 

รวม 58 39 97 3    2 5     -    -  4 2 1 55 32 
 

 

 

รวมท้ังโรงเรียน  

 

ช้ัน 

จํานวนนักเรียน จํานวน

หองเรียน 

จํานวนครูท่ีสอนในแตละระดับชัน้ ระดับการศึกษาสูงสุดของครู

ประจําการ (จํานวน…………..คน) อายุเฉล่ีย 

(ป) 

ประสบการณ 

เฉล่ีย (ป) ชาย หญิง รวม ครูประจําการ ครูอัตราจาง ต่ํากวา 

ป.ตร ี

ปริญญา

ตร ี

ปริญญา

โท 

ปริญญา 

เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับอนุบาล 15 9 24 2 - 2 - - - 1 1 - 34 14 

ระดับประถมศึกษา 

ปท่ี    1 - 6 

 

93 

 

58 

 

151 

 

7 
2 8 - - - 6 4 - 56 30 

ระดับมัธยมศึกษา 

ปท่ี  1 -3 

 

58 

 

39 

 

97 

 

3 
2 4 - - - 4 2 - 55 32 

รวม 166 106 272 12 4 14 - - - 11    7 -  
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ขอมูลครูและบุคลากร 

     ประเภทบุคลากร จํานวน ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉล่ีย 

(ป) 

ประสบการณ 

เฉล่ีย (ป) รวม ชาย หญิง ต่ํากวา ป.

ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูบริหารและผูชวยผูบริหารท่ีไดรับการแตงตั้ง 1 1 - - - 1 - 59 33 

ครูประจําการ * 18 4 14 - 11 7 - 53 33 

ครูอัตราจาง/ชวยสอน/ไมบรรจุ - - - - - - - 24 - 

นักการ/ภารโรง 2 2 - 2 - - - 56 25 
     

 *   ครูท่ีไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือบรรจุเปนครูโรงเรยีนเอกชน 

       3.5)  ครูประจําการ ท่ีสอนตรงตามวิชาเอก- โท   11   คน   คิดเปนรอยละ   61   สอนตรงตามความถนัด   7  คน  คิดเปนรอยละ  39  
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บทท่ี 2                    

  ทิศทางการบริหารการศึกษา 
 

วิสัยทัศน 

           "โรงเรียนบานหนองบัว มุงเนนพัฒนานักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคตามความ

แตกตางระหวางบุคคลในสังคมแหงการเรียนรู  มีความรูควบคูคุณธรรม นอมนําตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กาวหนาและรูเทาทันเทคโนโลยี กาวสูโลกอนาคต ภายในป 2564" 
 

พันธกิจ 

๑. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมุงเนนใหนักเรียนมีความรัก

ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย รักในความเปนประชาธิปไตยท่ีมีความเปนสากล 

๒. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 

๓. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม  โดยการจัดกระบวนการเรยีนการสอน  การวัดและประเมินผลท่ีมี

คุณภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใชภูมิปญญาทองถ่ิน

มาประยุกตใชเพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

๔. สงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูรอบดานตาม

ความแตกตางระหวางบุคคลของประชากรในวัยเรียน   เด็กบกพรองการเรียนรู  เด็กพิเศษและเด็กท่ีดอย

โอกาสทางการศึกษา 

๕. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน

ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา หางไกลสิ่งเสพติด 

๖. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและผูเรียนใช

ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สําหรับนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

๗. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหกาวสูสังคมอนาคตไทยแลนด 4.0 โดยใหทุกองคกรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางพัฒนาโรงเรียนบานหนองบัว 

๑.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

  เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

๒.ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๔.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

๕.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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บทท่ี  3 

แผนงาน  โครงการและกิจกรรม 

1.  การบริหารงานบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

งาน/โครงการ      พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

งาน / โครงการ   สงเสริมขวัญกําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชนแกครูและ 

                     บุคลากรทางการศึกษา 

งาน/ โครงการ    พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ                

                      ปฏิบัติงานไดมาตรฐานวิชาชีพครู 

                         

นายนาวิน  วงศวิเศษ 

นายนาวิน  วงศวิเศษ 

 

นายนาวิน    วงศวิเศษ 

2. การบริหารงานงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

งาน / โครงการ   การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายงบประมาณ 

งาน / โครงการ    การวางแผนงานพัสดุ 

งาน / โครงการ    การบริหารการเงินและบัญชี 

 

นางกฤษณา  วงศวิเศษ 

นายปริญญา  สุภา 
 

นางกฤษณา  วงศวิเศษ 

3.  การบริหารงานวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

งาน/โครงการ       การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

งาน/โครงการ       การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

งาน/โครงการ    หองสมุดเพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู 

งาน/โครงการ       การแกปญหาการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 

งาน/โครงการ       การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งาน/โครงการ       ศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู 

งาน/โครงการ       การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งาน/โครงการ       นิเทศภายใน 

งาน/โครงการ       แนะแนวการศึกษา  

งาน/โครงการ        ตนแบบการจัดการเรียนรวม 

งาน/โครงการ        ภาษาอังกฤษวันละคํา 

งาน/โครงการ        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

งาน/โครงการ        ปรับปรงุมุมประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

นางสาวชุติมน  สนทา 

นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

นางฐปรัตน   ทองยัง 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน 

นายวิรุฬห  จุลนิล 

นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

นายนาวิน  วงศวิเศษ 

นางสาวอริสา  ชอบทางดี 
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4.  การบริหารงานท่ัวไป 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

งาน / โครงการ    กิจกรรมวนัสําคัญ 

งาน / โครงการ    การจัดบรกิารสารสนเทศและ  ICT 

งาน / โครงการ    สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล 

งาน / โครงการ    โรงเรยีนคุณธรรม 

งาน /โครงการ    การดําเนินงานธุรการ 

งาน/โครงการ       การจัดสภาพแวดลอมและการบริการของสถานศึกษาท่ี 

                        สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

งาน / โครงการ     การรบันักเรียน 

งาน / โครงการ     ประชุมผูปกครองนักเรียน 

งาน / โครงการ     การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน      

งาน / โครงการ     การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและงานทุนการศึกษา 

งาน / โครงการ     โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ     

งาน / โครงการ     ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

งาน /โครงการ      อาหารกลางวัน 

งาน /โครงการ      สหการโรงเรียน 

งาน / โครงการ     กิจกรรมวันอําลาสถาบัน 

งาน/โครงการ        กีฬาภายใน 

งาน/โครงการ        กีฬากลุมโรงเรียนหมากแขง 

งาน/โครงการ        เศรษฐกิจพอเพียง 

งาน/โครงการ        สัปดาหวิทยาศาสตร 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 
 

นายวิรุฬห    จุลนิล 

นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นางยุพิน    ดวงแพงมาศ 

นายนาวิน  วงศวิเศษ 
 

 

 

 

 

นางยุพิน     ดวงแพงมาศ 
 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน 

นางฐปรัตน   ทองยัง 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน 

นางฐปรัตน  ทองยัง 

นางเครือรัตน  บัณฑิตรักการคา 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นายปริญญา   สุภา 

นายปริญญา   สุภา 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นายวิรุฬห   จุลนิล 
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รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม 
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การบริหารงานบคุคล 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

แผนงาน  การบริหารงานบุคคล 

มาตรฐานการศึกษาขอท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ               

สนองกลยุทธขอท่ี  3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

หัวหนางาน  นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายนาวิน  วงศวิเศษ    

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ        ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ       14  พฤษภาคม  2563 – 25  มีนาคม  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  นั้นจะเนนการจัดการ

เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนเปนผูชวยสงเสริม แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแกผูเรียน 

โดยการจัดหาแหลงการเรียนรู  ท้ังแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน และนําเอา

เทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง  พัฒนา

ความรูความสามารถท้ังดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบสอน  ดานการ

ถายทอดความรูสูผูเรียนในวิธีตาง ๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองใหมี

ประสิทธิภาพนั้นยอมเกิดมาจากรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณแข็งแรง และขวัญกําลังใจท่ีดีดวย 

โรงเรียนบานหนองบัวไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร           

ในสถานศึกษาซ่ึงจําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือเปน

การเปดมุมมอง  และโลกทัศน ในแบบตาง ๆ  เพ่ือจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน  ตลอดจนมีการสรางขวัญ

และกําลังใจท่ีดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูจากการฝกอบรมตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

2.  เพ่ือใหบุคลากรไดนําเอาความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน 

                สถานศึกษาและนักเรียน 

3.  เพ่ือสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร 

4.  เพ่ือสงเสริมสุขภาพบุคลากรใหแข็งแรง 

5.  เพ่ือใหบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาตนเอง 
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6.  สรางขวัญและกําลังใจท่ีดีตอบุคลากรในโรงเรียน 

3.  เปาหมาย 

         3.1 ดานปริมาณ 

        3.1.1  บุคลากรโรงเรียนบานหนองบัวทุกคน ไดรับการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและได

ผลงานเพ่ือเก็บเขาแฟมประวัติของตนเองเพ่ือนําไปทําผลงาน ตลอดจนเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาตนเอง  

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มกําลังความสามารถ 

       3.1.2  นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวทุกคนไดรับความรูใหม ๆ จากการถายทอดจากครู 

 

3.2 ดานคุณภาพ 

      3.2.1 บุคลากรภายในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและสามารถนํามา

ขยาย  ใหกับบุคลากรคนอ่ืนใหไดรับความรูตอ  ซ่ึงทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาความคิดท่ีสรางสรรค

ตอไป 

       3.2.2 บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาตนเอง  ปฏิบัติหนาท่ีเต็มกําลัง

ความสามารถ 

      3.2.3 นักเรียนไดรับความรูอยางเต็มท่ีจากบุคลากรท่ีมีคุณภาพนักเรียน มีความรูท่ีทันสมัย  

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 
4. วิธีดําเนินการ 

           4.1  จัดทําเอกสารโครงการ 

 4.2  แตงตั้งคณะทํางาน 

           4.3  จัดทําแผนงาน 

           4.4  ดําเนินงานตามแผนงาน 

 4.5  ติดตามผลประเมินผล 
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ข้ันตอนกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. แตงตั้งคณะกรรมการ 

4. จัดทําแผนการดําเนินงาน 

5.  ดําเนินงานกิจกรรมตามแผน 

     5.1 ขาวสารสําหรับบุคลากร 

     5.2 กิจกรรมอบรมบุคลากร 

     5.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพรางกายของ    

          บุคลากร 

     5.4 กิจกรรมศึกษาดงูานภายนอกสถานศึกษา 

     5.5 กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากร 

           5.5.1 กองทุนสวัสดิการ/สวัสดิการ  

                  รานคา 

           5.1.2 งานเกษียณอายุราชการ 

           5.1.3 งานเลี้ยงสังสรรค 

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 พฤษภาคม  2563 

 พฤษภาคม  2563 

 มิถุนายน    2563 

 มิถุนายน    2563 

 

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

 

 

ตลอดปการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

มกราคม  2564 

 

มีนาคม   2564 

 

 

กันยายน  2563 

 

มีนาคม  2564 

มีนาคม  2564 

 

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

 

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

 

 

นายนาวิน  วงศวิเศษ   

 

นายนาวิน  วงศวิเศษ 

นายนาวิน  วงศวิเศษ 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 พฤษภาคม  2563 -  มีนาคม  2564 

 

6. ทรัพยากรท่ีตองการ  

    6.1 บุคลากร  บุคลากรโรงเรยีนบานหนองบัว/วิทยากรภายนอก 

     6.2 วัสดุ............................................................................ 

 

7. งบประมาณ   

     7.1 คาจัดฝกอบรมบุคลากร     5,000     บาท 

     7.2 คาพาหนะศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา      -   บาท       

     7.3 คาอาหาร/สถานท่ีจัดงานเกษียณอายุราชการ           -        บาท 

     7.4 คาจัดงานเลี้ยงสังสรรค.......................................          -        บาท 
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8. การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือประเมินผล 

8.1 สังเกต/สัมภาษณ 

8.2 สํารวจความคิดเห็น 

แบบบันทึกการสังเกต/การสัมภาษณ 

แบบสํารวจความคิดเห็น 

   

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  9.1 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

ทุกคน 

  9.2 บุคลากรไดออกไปศึกษาดูงานหาประสบการณภายนอกสถานศึกษา 

  9.3 บุคลากรท่ีไดออกไปอบรมหรือศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนํามาขยายผลใหกับผูอ่ืน 

       ตอไปได 

  9.4 บุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มศักยภาพ 
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โครงการ สงเสริมขวัญและกําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงาน          การบริหารงานบุคคล 

มาตรฐานการศึกษาขอท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ               

สนองกลยุทธขอท่ี  3          การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย    

ผูรับผิดชอบ   นายนาวิน วงศวิเศษ    

ระยะเวลาการดําเนินงาน      พฤษภาคม  2563   ถึง  เดือน มีนาคม  2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาขวัญกําลังใจครูและบุคลากรใหมีคุณภาพมาตรฐานสูมืออาชีพ  มีศักยภาพใน

การยกระดับการทํางาน  มีคุณธรรมจริยธรรมและความพรอมในการปฏิบัติงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพของคน

จําเปนอยางยิ่งตองใหครูทุกคนมีสวัสดิการความกาวหนาเพ่ือใหทุกคนสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ  

สงผลใหครูและบุคลากรทุกคนมีความกาวหนาเกิดความม่ันคงในอาชีพท่ีสงผลใหคุณภาพผูเรียนและ

ระบบงานในหนวยงานมีความกาวหนาและดีเดนได 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1  เพ่ือใหครูและบุคลากรทุกคนมีความสุขในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  2.2  เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานใหทันกับความเปลี่ยนแปลง 

  2.3  เพ่ือใหครูและบุคลากรมีศักยภาพในการทํางานอยางเต็มท่ี 

3.  เปาหมาย 

  3.1 ดานผลผลิต (Outputs)            

   3.1.1  ครูมีความรับผิดชอบ   

   3.1.2  หนวยงานมีความทันสมัยเปนระบบ 

   3.1.3  ชุมชนพึงพอใจในคุณภาพของนักเรียน 

                      3.2   ดานผลลัพธ (Outcomes)        

            3.2.1  โรงเรียนมีระบบท่ีดีมีคุณภาพ 

             3.2.2  ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

             3.3.3  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ 
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4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ พ.ค.   2563 นายนาวิน  วงศวิเศษ 

2 ประชุมคณะกรรมการ พ.ค.   2563 นายนาวิน   วงศวิเศษ 

3 ศึกษารายละเอียด  รวบรวมขอมูล มิ.ย.  . 2563 นายนาวิน   วงศวิเศษ 

4 แตงตั้งผูรับผิดชอบ มิ.ย. . 2563 ผอ.รร. 

5 ดําเนินการตามปฏิทินงาน ตลอดปการศึกษา นายนาวิน  วงศวิเศษ 

6 นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา นายนาวิน วงศวิเศษ 

7 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล มีนาคม    2564 นายนาวิน  วงศวิเศษ 

 

5.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

              ครูมีความสุขในการทํางาน  ผูปกครองพึงพอใจในการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีคุณภาพ

มาตรฐานตามท่ีกําหนดในมาตรฐานระดับตางๆ 

6.  กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 

7.  การประเมินผล 

 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

โรงเรียนมีระบบมาตรฐาน ประเมิน/สอบถาม แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

ครูมีความเปนมืออาชีพ สัมภาษณ/สํารวจ แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

สถานท่ี  สิ่งแวดลอมเยี่ยม สังเกต/สัมภาษณ แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

ชุมชนพึงพอใจ สัมภาษณ/ประเมิน แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประเมิน แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ครแูละบุคลากรมีขวัญกําลังใจสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสรางคุณภาพท่ีแทจริง 

ใหหนวยงานสามารถพัฒนางานดานตางๆไดเต็มความสามารถและมีความสุข 
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ช่ือโครงการ         พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

                                   ไดมาตรฐานวิชาชีพครู 

แผนงาน การบริหารงานบุคลากร 

มาตรฐานการศึกษาขอท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ              

สนองกลยุทธขอท่ี  3          การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย    

ผูรับผิดชอบ นายนาวิน วงศวิเศษ   

ระยะเวลาการดําเนินงาน      18  พฤษภาคม 2563    ถึง  30  มีนาคม  2564 

 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

      ในการพัฒนาระบบโรงเรียนดีมีคุณภาพ   กําหนดใหพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรูและ

การบริหารจัดการ  โรงเรียนจะดําเนินการอยางมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีกําหนดในการเปนนิติบุคคล  

จําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  ผูเรียนเปนสวนสําคัญในการแสดงถึงความสําเร็จของการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ  ครูและบุคลากรเปนสวนสําคัญในการสรางเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนจึงดําเนินการโครงนี้นี้ข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงค 

        2.1  เพ่ือใหครูจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

      2.2  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

        2.3  เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบโรงเรียนดีมีคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เปาหมาย 

       3.1  ดานผลผลิต(Outputs)            

 3.1.1  ครูมีระบบการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ือตอผูเรียน 

 3.1.2  ครูยึดผูเรียนเปนสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       3.2  ดานผลลัพธ(Outcomes)        

 3.2.1  ผูปกครอง  ผูเรียน  พึงพอใจในผลการเรียนของนักเรียน 

 3.2.2 โรงเรียนมีระบบโรงเรียนดีมีคุณภาพอยางนอย  5  ระบบ 

 3.2.3  นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสูเวทีการแขงขันระดับสากลได 
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4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ พ.ค.  2563 นายนาวิน  วงศวิเศษ 

2 ขออนุมัติโครงการ พ.ค.  2563 นายนาวิน  วงศวิเศษ 

3 ประชุมคณะทํางาน พ.ค.  2563 นายนาวิน  วงศวิเศษ 

4 ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดในแตละระบบ ตลอดปการศึกษา ผอ. ร.ร. 

5 สรางเครื่องมือในการประเมินผล มิ.ย.  2563 นายนาวิน วงศวิเศษ 

6 นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา นายนาวิน วงศวิเศษ 

7 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล มี.ค.  2564 นายนาวิน วงศวิเศษ 

 

5.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1. คุณภาพผูเรียนดีข้ึน 

 2. คุณภาพครูทํางานอยางเปนระบบ 

 3. ประสิทธิภาพของโรงเรียนสามารถเปนแบบอยางได 

 

6.  กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ท่ี รายการกิจกรรม 
งบประมาณ 

รายละเอียดใชงบประมาณ รวมเงิน 

1 นิเทศงานตามมาตรฐาน   

2 นําเครื่องมือไปใชอยางเปนระบบ   

3 พัฒนาเครื่องมือ   

4 ประเมินผลการดําเนินงาน  สรุปผล   

 รวมงบประมาณ  
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7.  การประเมินผล 

 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

โรงเรียนมีระบบมาตรฐาน ประเมิน/สอบถาม แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

ครูมีความเปนมืออาชีพ สัมภาษณ/สํารวจ แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

สถานท่ี  สิ่งแวดลอมเยี่ยม สังเกต/สัมภาษณ แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

ชุมชนพึงพอใจ สัมภาษณ/ประเมิน แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประเมิน แบบสํารวจ/แบบประเมิน 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

โรงเรียนมีมาตรฐานในทุกๆ ดาน  นักเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคมได 
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การบริหารงานงบประมาณ 
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โครงการ การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน งบประมาณ 

แผนงาน การบริหารงบประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2     กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี 5             เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางกฤษณา วงศวิเศษ นายปริญญา สุภา นางสุมาลี  ใจดี   

                                   นางฐปรัตน   ทองยัง   นางสาวอริสา   ชอบทางดี                     

หนวยงานท่ีรับผิด โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลา                      ตลอดปการศึกษา   

 

   

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีตองมีการวางแผนการใชงบประมาณ  โดยจัดทําการวิเคราะหและพัฒนา

นโยบายทางการศึกษา มีการวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอแผนใชจายงบประมาณ ประจําป  2561  

เพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค 

1. ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  แจงให                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

สถานศึกษาทราบ 

2. ตรวจสอบกรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรร  และตรวจสอบวงเงินท่ีไดรับจากเงินนอกงบประมาณ 

3. วิเคราะหกิจกรรม แผนงาน โครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ  และกําหนด

งบประมาณ 

4. ปรับปรุงกรอบงบประมาณตามภารกิจ  ใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 

5. จัดทํารายละเอียดแผนการใชงบประมาณประจําปของโรงเรียน  และนําเสนอขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. การเบิกจาย  และอนุมัติงบประมาณ  ตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไว  และใหครูใน

โรงเรียนทราบแนวทางการปฏิบัติ 

 

3.  เปาหมาย  

1. มีแผนการใชงบประมาณประจําปของสถานศึกษา 

2. ใชจายเงินงบประมาณตามแผนท่ีกําหนดไว 

3. การใชจายงบประมาณ  มีความเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน   
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4. การดําเนินงาน 

 1.  ประชุมเสนอโครงการ 

 2.  แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 3.  ปฏิบัติตามโครงการ 

 4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ 

 5.  สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

          6.  ประเมินโครงการ 

 

5.  กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 

 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา 

1.  ประชุมเสนอโครงการ พฤษภาคม 2563 

2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน พฤษภาคม 2563 

3.  ดําเนินงานตามโครงการ 

     -  ศึกษาขอมูลเอกสารงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

     -  จัดทําแผนการใชเงิน/นําเสนอผูบริหาร/  

         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

-    ควบคุมการเบิกจาย 

     พฤษภาคม 2563 – 

     มีนาคม  2564 

4.  ตรวจสอบและดําเนินการ       กันยายน 2563,  มีนาคม  2564 

5.  สรุปรายงานผลการดําเนินการ  มีนาคม  2564 

6.  ประเมินผลโครงการ  มีนาคม  2564 

 

6.   ทรัพยากรท่ีตองการ 

        -   บุคลากรไดแก   นายปริญญา  สุภา   นางกฤษณา  วงศวิเศษ  นางสุมาลี  ใจดี   

             นางฐปรัตน  ทองยัง  นางสาวอริสา   ชอบทางดี 

7.  งบประมาณ    - 

8.  ผลท่ีจะไดรับ 

        1.  มีการแผนการใชงบประมาณประจําปของโรงเรียน 

        2.  มีการใชจายเงินงบประมาณตามแผนท่ีกําหนดไว 

        3.  การใชจายงบประมาณ   มีความเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน   

9.  การประเมินผล 

        1.  ใชการตรวจสอบบัญชี 

        2.  ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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โครงการ การวางแผนงานพัสดุ 

แผนงาน การบริหารงบประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2      กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี 5               เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายปริญญา  สุภา   นายวิรุฬห  จุลนิล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลา                     ตลอดปการศึกษา   
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีตองการจัดหาพัสดุครุภัณฑสําหรับดําเนินการในงานดานตางๆ 

โดยเฉพาะในกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงโรงเรียนบานหนองบัวเปนโรงเรียนขนาดใหญจึงตองมี 

การวางแผนใหการทํางานเก่ียวกับการพัสดุ  และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตองมีความรูความเขาใจในงานพัสดุ

ครภุัณฑเปนอยางดี  สามารถดําเนินการตรวจสอบไดตลอดเวลา 

2.  วัตถุประสงค 

    1.  เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุถูกตองตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี     

       วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และแกไขทุกฉบับ 

    2.  เพ่ือจัดทําระบบขอมูลงานพัสดุครุภัณฑ  ใหเปนปจจุบัน 

    3.  จัดหาพัสดุ  โดยการจดัซ้ือจัดจาง 

    4.  การควบคุม  บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ 

3.  เปาหมาย 

    1.  การจัดทําทะเบียนพัสดุ -  ครุภัณฑ  ถูกตอง 

    2.  การรับ – จายพัสดุ ตลอดจนการจําหนายพัสดุเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

4.    การดําเนนิงาน 

    1.  ประชุมเสนอโครงการ 

    2.  แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

    3.  ปฏิบัติตามโครงการ 

    4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ 

    5.  สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

    6.  ประเมินโครงการ 
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5.  กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 

 

1.  ประชุมเสนอโครงการ พฤษภาคม  

นายปรีชา  วิเศษชัย 

2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน พฤษภาคม  นายปรีชา  วิเศษชัย 

3.  ดําเนินงานตามโครงการ 

- เสนอขออนุมัติการจัดซ้ือวัสดุ 

-  การจัดหาพัสดุ 

- การจัดซ้ือ /จัดทําเอกสารจัดซ้ือ/จาง 

-  ตรวจรับพัสดุ 

-  รับ - เบิกจาย พัสดุ 

-  จัดทําทะเบียนคุมการรับ-เบิกจายใหเปนปจจุบัน 

- พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือควบคุมการใชพัสดุในหองเรียน 

- การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

พฤษภาคม 2563 -  มีนาคม 

2564 นายปรีชา  วิเศษชัย 

นายปริญญา  สุภา 

นายปริญญา   สุภา 

แตงตั้งผูตรวจรับเปนครั้งคราว 

นายวิรุฬห  จุลนิล 

นายวิรุฬห  จุลนิล 

นายปริญญา  สุภา 

                

นายปรีชา  วิเศษชัย 

4. การควบคุมดูแล ตรวจสอบพัสดุภายในเม่ือสิ้น

ปงบประมาณ 

กันยายน 2563, มีนาคม 2564 

นายปรีชา วิเศษชัย 

5.  รายงานเสนอการตรวจสอบพัสดุประจําป กันยายน 2563 /นายปริญญา 

6.  ประเมินผลโครงการ ตรวจสอบ ตุลาคม 2563/คณะกรรมการ

แตงตั้ง 

 

6.  งบประมาณ          -   บาท 

7. ผลท่ีจะไดรับ 

1.   การจัดทําทะเบียนพัสดุ  -  ครุภัณฑ  การเบิกจายถูกตอง 

  2.   บุคลากรมีความรูความเขาใจในงานพัสดุครุภัณฑ 

3.   มีการควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 
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โครงการ  การบริหารการเงินและบัญชี 

แผนงาน การบริหารงบประมาณ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2      กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี 5               เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ         นางกฤษณา วงศวิเศษ  นางฐปรัตน  ทองยัง นางสาวอริสา  ชอบทางดี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ                ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ           ตลอดปงบประมาณ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

         ระบบบัญชีการเงินสําหรับหนวยงานยอย เปนระบบท่ีมีความสําคัญมากในการจัดการ

บริหารงานดานงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีระบบการควบคุมและจัดทําบัญชีท่ี

เปนปจจุบนั ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

 

2. วัตถุประสงค 

  2.1  เพ่ือใหมีการควบคุมและจัดทําระบบบัญชีการเงินของโรงเรียนท่ีเปนปจจุบัน 

  2.2  เพ่ือใหมีความโปรงใสในการบริหารงานดานการเงินและสามารถตรวจสอบได 

 

3. เปาหมาย 

3.1  ดานปริมาณ 

            โรงเรียนมีการควบคุมและเบิกจายเงินดานงบประมาณไดถูกตอง ทันตามกําหนด  

และมีการรายงานท่ีเปนปจจุบัน 

3.2  ดานคุณภาพ 

       โรงเรียนมีการควบคุมและจัดทําระบบบัญชีการเงินท่ีเปนปจจุบัน โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 
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4. วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนกิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการ พฤษภาคม  2563 นางกฤษณา วงศวิเศษ 

2. เสนอโครงการ พฤษภาคม  2563 นางกฤษณา วงศวิเศษ 

3. แตงตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม  2563 นางกฤษณา วงศวิเศษ 

4.  ข้ันตอนกิจกรรม พฤษภาคม  2563 ผูรับผิดชอบ 

5. จัดทําแผนการดําเนินงาน พฤษภาคม 2563 
นางกฤษณา วงศวิเศษ 

และคณะผูรับผิดชอบโครงการ 

5.  ดําเนินงานกิจกรรมตามแผน 

     5.1 จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 

     5.2 จัดทําบัญชีรับ – จายงบประมาณ 

     5.3 จัดทําบัญชีรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา 

     5.4 จัดทํารายงานการเงินของหนวยงานยอย 

     5.5 จัดทํารายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา 

  พฤษภาคม2563– 

มีนาคม  2564 

นางกฤษณา วงศวิเศษ 

และคณะผูรับผิดชอบโครงการ 

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีนาคม  2564 นางกฤษณา วงศวิเศษ 

7.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีนาคม  2564 นางกฤษณา วงศวิเศษ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ 

6. ทรัพยากรท่ีตองการ  

      6.1 บุคลากร  เจาหนาท่ีการเงิน/บัญชี 

          6.1.1 วัสดุการศึกษา 

7. งบประมาณ      -    บาท 

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

ระบบการควบคุมและจัดทําบัญชี

ดานการเงินท่ีเปนปจจุบัน โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได และ

รายงานไดตามกําหนด 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- หัวขอสัมภาษณ 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

             โรงเรียนมีระบบการควบคุมและจัดทําบัญชีดานการเงินท่ีเปนปจจุบัน โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได และรายงานไดตามกําหนด 
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การบริหารวิชาการ 
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โครงการ                        การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (โครงการหลักสูตรสถานศึกษา 

                                   ทันสมัย) 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ              

มาตรฐานการศึกษาท่ี 1       คุณภาพผูเรียน 

สนองกลยุทธท่ี  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย   

ผูรับผิดชอบโครงการ      นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท  นายพิเชาวน  องคอนุรักษ   

                                  นายนาวิน   วงศวิเศษ   นางสาวณัฐฐินันทร  โยธะชัย   

                                   นางลาวัณย  สิงหศิลป  หัวหนากลุมสาระ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลา 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

   1.  หลักการและเหตุผล 

  คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี 293/2551  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  เพ่ือใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรค

ในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึด

ม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไปตามเจตนารมณมาตรา 

80  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   

             โรงเรียนบานหนองบัวไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสาระการ

เรียนรูทองถ่ิน ข้ึน 

  2.  วัตถุประสงค 

       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ

ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  3. เปาหมาย       

 เชิงปริมาณ   

             1.  นักเรียนทุกคนมีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา   

การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 



 

 
 

53 

         2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนินัย และรักการออกกําลังกาย 

เชิงคุณภาพ 

              1.มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                2. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

4.  การดําเนินงาน 

  1.  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

  2.  แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

  3.  ปฏิบัติตามโครงการ 

  4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ 

5. สรุป ประเมินโครงการ และรายงานผลการดําเนินการ 

5.  กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 
  

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ 26   มีนาคม  2563 นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท 

2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสาระทองถ่ิน 27   มีนาคม   2563 ผูอํานวยการ 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําสาระทองถ่ิน 28   มีนาคม  2563 หัวหนากลุมสาระทุกคน 

4.ศึกษา/วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  1 

2 – 6  เมษายน  2563 หวัหนากลุมสาระทุกคน 

5. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา 9 - 13  เมษายน  2563 หัวหนากลุมสาระ 

6. ศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของ 

โรงเรียนและชุมชน 

16 - 20 เมษายน 2563 หัวหนากลุมสาระ 

7. จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

ของสถานศึกษา 

23  เมษายน  2563 - 

13   พฤษภาคม  2563 

หัวหนากลุมสาระ 

8. จัดทําคําอธิบายรายวิชา /หนวยการเรียนรู/ 

แผนการจัดการเรียนรู 

14  พฤษภาคม 2563 - 

29  กุมภาพันธ  2564 

ครูทุกคน 

9. ประเมินการใชสาระการเรียนรูทองถ่ิน 30  มีนาคม   2564 หัวกลุมสาระการเรียนรู 

10.รายงานผล 31  มีนาคม   2564 นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท 

 

6.  งบประมาณ      -       บาท 

7.  การประเมินผล 

       7.1  สังเกต 

       7.2 สอบถาม  
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8.  ผลท่ีจะไดรับ 

  1.  นักเรียนทุกคนมีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา   

การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

          2.  นักเรียนมีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนินัย และรักการออกกําลังกาย 

      3.  นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมเปนอยางดี 
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โครงการ                        การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (โครงการหลักสูตร 

                                   สถานศึกษาทันสมัย) 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย             

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท  นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

                                   ครูวิชาการระดับช้ัน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 14  พฤษภาคม  2563 - 10  มีนาคม  2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบงานการบริหารในการจัดการศึกษา โดยกําหนดระเบียบ    แนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการเรียน   การสอน  การ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  เปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  โดยการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาไดดําเนินการโดย

อิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน มีสวนรวมจาก

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการ 

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสูงสุดกับ

นักเรียนเปนสําคัญ 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1   เพ่ือกําหนดระเบยีบ แนวปฏบิัติเก่ียวกับการวดัผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2   เพ่ือสงเสริมใหครูไดจัดทําขอมูล เอกสารการวัดผลประเมินผลของนักเรียน 

2.3   จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถาบันอ่ืน 

2.4   พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน             

3.เปาหมาย       

     3.1  เชิงปริมาณ 

         3.1.1  ครูผูสอน จํานวน  18  คน สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล ตามกลุมสาระการเรียนรู 

3.1.2.  สถานศึกษาจัดทําสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ. 5)  จํานวน   100  เลม 

3.1.3   สถานศึกษาจัดทําแบบ ปพ. 6   จํานวน  290    เลม 

     3.2  เชิงคุณภาพ 

   -  ครผููสอนสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน     
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4.  การดําเนินงาน 

 4.1   เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

 4.2   แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 4.3   ปฏิบัติตามโครงการ 

 4.4   ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ 

4.5   สรุป ประเมินโครงการ และรายงานผลการดําเนินการ 

5.  กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 

 กิจกรรม / ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา 

1.  ประชุมเสนอโครงการ มีนาคม  2563 

2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีนาคม  2563 

3.  ดําเนินงานตามโครงการ 

3.1  ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน  พ.ศ  2551 สาระแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ   

        3.2  กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล  

ประเมินผลในการเรียนการสอน และบริหารจัดการใชหลักสูตร

ใหเหมาะสมกับนักเรียนปกติ  และเด็กพิเศษเรียนรวม 

3.3  จัดทําแบบวัดผลประเมินผล ป.พ. 1- ป.พ 9 

3.4  นําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช 

3.5  นิเทศติดตามการใชเครื่องมือและเอกสารการวัด 

และประเมินผลตามหลักสูตร 

3.6  ประเมินผลโครงการ 

3.7  ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

ตามความเหมาะสมของกลุมสาระการเรียนรู 

1 - 30 เมษายน 2563 

1 - 30  เมษายน  2563 

 

1  เมษายน  2563 

 

 

14   พฤษภาคม  2563-     

10    มีนาคม    2564 

24   กันยายน   2563 

และ 10 มีนาคม  2564 

24   มีนาคม    2564 

1 -30  เมษายน 2564 

 

6.  งบประมาณ    10,000      บาท              

7.  การประเมินผล 

       -  ทดสอบ 

 8.  ผลท่ีจะไดรับ 

   8.1  ครูผูสอนมีคูมือเปนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 

       8.2  ครูผูสอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน 

   8.3  สถานศึกษาจัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ และผลการเรียนจากสถาบันอ่ืน 

       8.4  ครูผูสอนสามารถสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือใชในการวัดและประเมินผล 

     ผูเรียนใหไดมาตรฐาน          
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โครงการ                         หองสมุดเพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู (โครงการ 

                                   เด็กอุดร 1 รักการอานทุกคน) 

สอดคลองกลยุทธิ์สพฐ ท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูรับผิดชอบโครงการ          นางสาวชุติมน  สนทา  นางนงลักษณ  ไผลอมทําเล   

                              นางรสสุคนธ มุลาลี  นางลาวัณย  สิงหศิลป  

                                 นางอัญชณา สิทธิภานุนันท    

ลักษณะงาน/โครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ         พฤษภาคม  2563 – 28  กุมภาพันธ  2564  
 

1.   หลักการและเหตุผล 

         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนา

การศึกษา  เก่ียวกับการปฎิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน  เปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

จัดการเรียนรู  เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาปลูกฝงใหเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  สอดคลองกับกล

ยุทธระดับ สพฐ. ขอท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม

ความสามารถดานเทคโนโลยี เพ่ือเปนเครื่องการเรียนรู  พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  ยุทธศาสตรของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีบรรยากาศแหงการเรียนรูเอ้ือตอ

ความเปนสากล มีสื่อท่ีพอเพียงเหมาะสมและทันสมัย สงเสริมการเรียนรูและคนควาอยางหลากหลาย  

มาตรฐานการจัดการศึกษาขอท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง   ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของสังคมและแนวทางการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการจัด

กิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาสื่อสารใหถูกตองท้ังการฟง  การ

อาน  การพูด  การเขียน  และนักเรียนยังสามารถศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองจากหองสมุด ซ่ึงเปน

แหลงเรียนรูท่ีบรรจุความรูไวอยางหลากหลาย 

 ในปการศึกษาท่ีผานมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบานหนองบัวพบวายังไมบรรลุ

จุดประสงคตามท่ีตั้งไวคือ รอยละ ๗๕ ในทุกรายวิชา ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากนักเรียนขาดทักษะในการอาน 

ไมสนใจในการอาน และขาดทักษะการแสวงหาความรู เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  

ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน  เพ่ือนักเรียนจะไดแนวคิดไปใชประโยชนในการ

แกปญหาการดําเนินชีวิตของนักเรียนและพัฒนาการเรียนรู 

2.   วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการอานไดคลองและถูกตองเพ่ิมข้ึนกวาเดิม 

2.  เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานยิ่งข้ึน 

3.  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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3.   เปาหมาย 

 3.1  ดานปริมาณ 

 นักเรียนในโรงเรียนบานหนองบัวทุกชวงชั้นมีความรูและทักษะในการอานภาษาไทยและอานได

คลองแคลวทุกคน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

       3.2.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพ่ิมข้ึนรอยละ  80 

      3.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเฉลี่ยรอยละ 80 

 

4.  สถานท่ีดําเนินการ 

 หองสมุดโรงเรียนบานหนองบัว  และใตรมไมภายในบริเวณโรงเรียน 

 

5. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 

 5.1  ข้ันเตรียมการ 

       5.1.1  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และวางแผนการทํางาน 

  5.1.2  เสนอขออนุมัติดําเนินการ 

  5.1.3  เสนอขอจัดซ้ือวัสดุสิ่งพิมพตางๆ 

 5.2  ข้ันดําเนินการ 

   5.2.1  มอบหมายงานแกผูเก่ียวของ 

  5.2.2  ดําเนินงานตามโครงการ  โดยการจัดซ้ือหาวัสดุสิ่งตีพิมพตางๆมาไวบริการแก

นักเรียน 

 5.3  ข้ันประเมินผล  สรุปและรายงาน 

  5.3.1  สอบถามคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ 

  5.3.2  สรุปผลผลการดําเนิน  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานผูเก่ียวของ 

5.3.3  เก็บผลการประเมินเปนขอมูล  วิเคราะห เพ่ือประกอบการวางแผนครั้งตอไป 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะทํางาน 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

3.   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 

4.   ดําเนินงานตามโครงการโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

      - แนะนําหนังสือท่ีนาสนใจ(ฝกอาน ฝกพูด) 

      - สํานวนไทยรายวัน 

      - คนหายอดนักอาน 

      -  สงเสริมการอานภาษาไทย/วันสุนทรภู/ 

         วันภาษาไทย 

5. คัดเลือกและประกวดผลงานนักเรียนในวันสําคัญ

ตางๆ เชน วันสุนทรภู วันภาษาไทย วันแมแหงชาติ 

วันเด็กแหงชาติ 

6. นิเทศติดตามผล 

7. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม    2563 

พฤษภาคม   2563 

พฤษภาคม   2563 

มิถุนายน 2563 -

กุมภาพันธ 2564 

ทุกๆวัน 
 

ทุกๆวัน 

ตลอดปการศึกษา 

 

ตลอดปการศึกษา 

 

 

ภาคเรียนละ  1   ครั้ง 

30  มีนาคม  2564 

ผูอํานวยการ 

นางสาวชุติมน  สนทา 

นางสาวชุติมน  สนทา 

นางสาวชุติมน  สนทา 

นางสาวชุติมน  สนทา 

และคณะครูประจําชั้น 

 

นางอัญชณา  สิทธิภานุนันท 

และครูประจําชั้นทุกคน 
 

นางสาวชุติมน สนทา 

 

 

นางสาวชุติมน สนทา 

 

7. การประเมินผล 

      7.1   สังเกตการอาน 

 7.2   ทดสอบ 

 7.3  บันทึกการอาน 

 7.4  ประกวดผลงาน 

 

8.  งบประมาณ 

     งบประมาณ   จํานวน  หนังสอืหองสมุด   4,000   บาท 

 

9.  ระยะเวลา 

    พฤษภาคม  2563-  28  กุมภาพันธ  2564 

10.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน รูจักแสวงหาความรูและศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

 2. นักเรียนสามารถอานหนังสือไดคลองแคลวและถูกตอง 

 3. นักเรียนมีสื่อสิ่งตีพิมพสําหรับใชในการศึกษาคนควาอยางพอเพียง 

 4. โรงเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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โครงการ                     การแกปญหาการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1- 6 

     (โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ 

สอดคลองกลยุทธิ์สพฐ ท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน                                    

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

หัวหนางาน   นายปรีชา   วิเศษชัย                                    

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท  นางลาวัณย  สิงหศิลป  

                                   นายนาวิน  วงศวิเศษ  และครูประจําช้ัน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ      โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลา   พฤษภาคม  2563  -  กุมภาพันธ  2564 

 

 

1.   หลักการและเหตุผล 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติไทย   เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน 

เอกภาพของชาติและเริมสรางบ ุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย   นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือ 

ใชในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกันของคนในชาติ   ภาษาไทยเปนสาระการเรียนรู 

ทางทักษะตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการใชภาษาท้ัง 4  ดาน ไดแก  การฟง  การพูด  การอาน  และ

การเขียน  เพราะการฟงและการอานเปนทักษะของการรับรูเรื่องราวตางๆสวนการพูดและการเขียนเปน

ทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณ การเรียนรูภาษาไทยจึง

จําเปนตองเรียนรูและตองใชภาษาไทยใหถูกตองและกฎเกณฑตรงตามความหมายและมีประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนบานหนองบัว  ไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้เปนอยางดี   จึงไดจัดกิจกรรม 

โครงการและสงเสริมการเรยีนการสอนภาษาไทยใหแกนักเรียนทุกคน  โดยเนนทักษะการฝกทักษะทาง

ภาษาอันไดแก  การฟง การพูด การอาน  และการเขียน  ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจ         

มีประสบการณทางภาษาและสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 จากการสํารวจของโรงเรียน พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3-4  มีจํานวนหนึ่งท่ียัง 

อานหนังสือไมได  ถาหากไมรีบหาทางแกไขปญหานี้  โดยปลอยใหนักเรียนเหลานี้มีสภาพเชนนี้ตอไป  แลว

จะแกไขยากจะเปนอุปสรรคตอการเรียนภาษาไทยและสาระการเรียนรูอ่ืนๆดวย  ทางโรงเรียนจึงได 

จัดโครงการนี้ข้ึน 

 

2.   วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6    สามารถอานหนังสือได 

 2.  เพ่ือใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6    สามารถอานหนังสือไดเทาเทียมกับเพ่ือนๆ 
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          ในระดับชั้นเดียวกัน 

     3. เพ่ือใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6    มีทัศนคติท่ีดีตอสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

3.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6  อานหนังสือใหไดทุกคน 

 เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข 

 

4.  วิธีดําเนินการ 

 ข้ันเตรียม 

1.   สํารวจจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการกิจกรรม   การแกปญหาการพัฒนาทักษะ 

การอาน 

2.   จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ  จัดทําโครงการและเสนอโครงการตอ 

ผูบริหาร   วางแผนจัดหาวัสด ุ– อุปกรณและเครื่องมือตางๆในการดําเนินงานตามโครงการ 

 

5.   ข้ันการดําเนินงาน 

     5.1   ประสานงานกับหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามโครงการ 

     5.2   กําหนดแนวทางหรือแผนงานพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน 

     5.3   วินิจฉัยผูเรียนเปนรายบุคคล 

     5.4   ดําเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอานตามโครงการท่ีกําหนดไว 

     5.5   นิเทศและติดตามผลโครงการ 

     5.6   การประเมินผล 

     5.7  สรุปรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการ 

 

6.  งบประมาณ 

  งบประมาณ     จากงบประมาณวัสดุการศึกษา 

 

7.   การประเมินผล 

     7.1  การตรวจสอบจากตารางความกาวหนาท่ีบันทึกไวเปนระยะๆสังเกตการณอานคํา ประโยค

หรือขอความท่ีกําหนดให 

     7.2  ทดสอบการอานคํา,  ขอความหรือประโยคท่ีกําหนดให 
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8.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     8.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  สามารถอานหนังสือได 

     8.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  มีทัศนคติท่ีดีตอสาระการเรียนรูภาษาไทยและนําไป   

ใชในชีวิตจริงได 
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โครงการ                        การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการยกระดับ 

                                   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

แผนงาน              การบริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี   2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย                                    

ผูรับผิดชอบโครงการ          นางสุมาลี  ใจดี   นางฐปรัตน  ทองยัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ         โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ            โครงการตอเนื่อง      

ระยะเวลาดําเนินการ  14  พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

           ตามมาตรา24 (5) และมาตรา (30) ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542  ไดบัญญัติ ให

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการสอน  ซ่ึงเก่ียวของกับครูผูสอน

โดยตรง  ดังนั้นครูในยุคปจจุบัน  จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหเปนผูรอบรูและสามารถทําวิจัยได 

         การวิจัยในชั้นเรียนเปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  นํามาใชเพ่ือแกปญหาในชั้นเรียน ประโยชน

ทําวิจัยไมเพียงแตจะชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพแตยังชวยพัฒนาวิชาชีพครูใหมี

ความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหครูผูสอนนํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอ 

 2.  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3. เปาหมาย  

 3.1 ดานปริมาณ  ไดแก 

  3.1.1 จาํนวนครู  18 คน 

  3.1.2 นกัเรียนชั้นอนุบาล- ม.3  จํานวน   330 คน 

 3.2  ดานคุณภาพ 

                     3.2.1  ครูสามารถแกปญหาในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  ครูสามารถนําแนวทางท่ีไดจากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

         คิดเห็นเพ่ือรวมกันพัฒนาศาสตรของวิชาชีพใหมีความกาวหนายิ่งข้ึน 

    3.2.3  ผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูตามจุดมุงหมายท่ีครู 

         ตองการ 
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4.  วิธีดําเนินการ 

           4.1  ประชุมคณะทํางาน 

            4.2  เสนอโครงการ 

            4.3  ดําเนินงาน 

            4.4  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

5.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 

รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอกิจกรรมตอผูบริหาร 1-18 พฤษภาคม  2563 นางฐปรัตน  ทองยัง 

2. การอนุมัติกิจกรรม 1-18 พฤษภาคม  2563 ผูอํานวยการ 

3. จัดประชุมครูผูสอนวางแผน 

   งานการการทําวิจัยในชั้นเรียน 

1-18 พฤษภาคม  2563 นางฐปรัตน  ทองยัง   

4. ดําเนินตามกิจกรรม  21 พฤษภาคม  2563 ถึง     

 21  มีนาคม  2564 

นางสุมาลี ใจดี 

นางฐปรัตน  ทองยัง 

 

5.ติดตามผลและประเมินผล 21  มีนาคม 2564 นางฐปรัตน   ทองยัง 

 

6.  งบประมาณ  

 -    จากงบประมาณคาวัสดุการศึกษา 

7.  การประเมินผล 

 7.1 สังเกต 

 7.2  สอบถาม 

 7.3 วัดความพึงพอใจ 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ชวยปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ทําใหครูเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 

 8.2 ครูผูสอนสามารถทํางานวิจัยได 

 8.3 ครูผูสอนสามารถนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู  (โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

                                   ทางการเรียน) 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3       กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 
สนองกลยุทธท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย                                    

ผูรับผิดชอบโครงการ นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน  นายปริญญา  สุภา   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 1  มิถุนายน  2563  - 30  มกราคม 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2)    

พ.ศ. 2545มุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนเปนผูจัดประสบการณและ

สนับสนุนใหผูเรียนไดรับประสบการณ การศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียน

ในหองเรียน ซ่ึงอาจจะเปนการเรียนรูจากบุคลากร สถานท่ี ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆท่ีจะทําใหผูเรียน

ไดรับประสบการณตรง ตื่นเตน นาสนใจและสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการเรียน 

และใชในการดํารงชีวิตประจําวันได 

2.  วัตถุประสงค 

   2.1 เพ่ือใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน/ทองถ่ิน ใหเปนประโยชนแกผูเรียนและการเรียนการสอน 

     2.2 เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการศึกษาหาขอเท็จจริงตางๆดวยตนเอง 

      2.3 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ 

2.4 เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหสมบูรณในการใชประโยชน 

3.  เปาหมาย  

            3.1 เชิงปริมาณ                   

   -  นักเรียนรอยละ 100 ไดรับความรูจากการไปศึกษาแหลงเรียนรู ท้ังภายในโรงเรียน 

      และภายนอกโรงเรียน    

   3.2  เชิงคุณภาพ                                                                                                                                   

  -  นักเรียนรอยละ 100  สามารถนําความรูท่ีไดจากการไปศึกษาแหลงเรียนรูนําไปใช       

     ในชีวิตประจําวันได ในระดับดีมาก 

4.  วิธีดําเนินการ 

2.1   ฝายวิชาการ/หัวหนาชวงชั้น/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สํารวจสถานท่ีไปศึกษา                          
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              แหลงเรียนรู 

           4.2    เสนอโครงการอนุมัติ 

     4.3    แตงตั้งคณะทํางาน 

     4.4    ดําเนินการตามแผนโดยใหนักเรียนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูท้ังในโรงเรียนและนอก 

             โรงเรียน 

           4.5   สรุปรายงานผล 

  5.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนท่ีจะไปศึกษาแหลงเรียนรู 

2. เขียนโครงการ                                                   

3. เสนอขออนุมัติโครงการ                                   

4. แตงตั้งคณะติดตอสถานท่ีท่ีจะไปศึกษา   

    แหลงเรียนรู                                                                                

5. จัดทําขอมูลแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับ  

   กลุมสาระการเรียนรู 

6. นํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรยีนรู 

    ตามกลุมสาระการเรียนรู 

7. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

8. ประเมินผล 

 

9. สรุปรายงาน 

16  พฤษภาคม 2563 

17 พฤษภาคม 2563 

 20 พฤษภาคม  2563 

 20 พฤษภาคม  2563 

  

 

20  พฤษภาคม  2563 

 

  พฤษภาคม  2563  - 

มกราคม 2564 

 กุมภาพันธ  2564 

 

21  มีนาคม   2564 

  

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน   

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน   

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน   

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน   

                            

 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  

                 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

ครูท่ีสอนกลุมสาระการเรียนรู 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน   

 

6.  งบประมาณ      เรียนฟรี  15 ป  อยางมีคุณภาพ      

 

7.  การประเมินผล 

 7.1  การสังเกต 

 7.2  สอบถาม 

 7.3  ความพึงพอใจ 

 8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1  นักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรง  รอยละ  100 

8.2  นักเรียนไดรับความสนุกสนานและไดเปลี่ยนบรรยากาศในการเรยีน 

8.3  นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน  รอยละ  70 
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โครงการ    การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา(โครงการ 

                                   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

แผนการ การบริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 7 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สนองกลยุทธท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน              

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย    

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวิรุฬห  จุลนิล  และนายปริญญา  สุภา                                

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    

พุทธศักราช  2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   โดยกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียน

เปนสําคัญ การสอนจึงลดบทบาทของครูจากผูบอก ผูบรรยาย มาเปนผูจัดบรรยากาศการกิจกรรมกระตุน

ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง ครูจึงเปนผูสรางสื่อ/นวัตกรรม เพ่ือนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 โรงเรียนบานหนองบัว ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดจัดใหมีโครงการ               

พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือลดบทบาทของครูจากผูบอก ผูบรรยาย มาเปนผูจัดบรรยากาศการจัดกิจกรรม                         

การเรียนการสอน 

2.2 เพ่ีอใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองและมีสื่อประกอบการเรียนการสอน 

2.3 เพ่ือใหครูไดพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีหลากหลายทันสมัย 

2.4 เพ่ือใหครูนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.5 จัดใหมีหองศูนยสื่อเพ่ือเก็บสื่อการเรียนการสอนครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

3. เปาหมาย     

      3.1 ครูไดพัฒนาสื่อ นวัตกรรม โดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

3.2 ครูมีสื่อ นวัตกรรม ท่ีใหมและหลากหลายเพ่ือใชสอนนักเรียน 

3.2 นักเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน 

4.  วิธีดําเนินการ 

      4.1  ประชุมคณะทํางานเพ่ือเขียนโครงการ 
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4.2  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

4.3  ดําเนินการตามโครงการ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางแผน เขียนโครงการ 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

3. ดําเนินงานตามโครงการ 

3.1 แตงตั้งคณะทํางาน 

3.2 สํารวจ/รวบรวมสื่อท่ีมีอยูลงทะเบียนจัดเก็บ 

ใหเปนระบบเพ่ือเผยแพร 

3.3 อบรมครูเพ่ือผลิตสื่อ นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา                  

3.4 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม 

3.5 นําสื่อ นวัตกรรม ไปใชสอนกับนักเรียน 

3.6 จัดทําทะเบียนการใชสื่อ 

3.7 เสนอขออนุมัติการจัดซ้ือในสวนท่ียังไมครบ 

4. นิเทศติดตามผล/ประเมินผล 

5. สรุปรายงาน 

พฤษภาคม    2563 

พฤษภาคม    2563 

ตลอดปการศึกษา 

พฤษภาคม    2563 

มิถุนายน      2563 

 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

เดือนละ 1 ชิ้น 

ตลอดปการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ปลายภาคเรียน 

นายปรีชา  วิเศษชัย  

นายวิรุฬห  จุลนิล 

นายวิรุฬห   จุลนิล 

นายวิรุฬห  จุลนิล 

นายวิรุฬห   จุลนิล 

 

นายปริญญา  สุภา 

 

คณะครูทุกคน 

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ครูทุกคน                               

หัวหนาและคณะ 

นายวิรุฬห   จุลนิล 

นายวิรุฬห    จุลนิล 

 

 

6.  งบประมาณ     จากงบประมาณคาวัสดุการศึกษา          
 

7.  การประเมินผล 

 7.1  สังเกต 

 7.2  ประเมินผลการใชสื่อ 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

          8.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

8.2  นักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

8.3  ครูมีสื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมๆและหลากหลาย 

8.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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โครงการ นิเทศภายใน (โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางย่ังยืน 

                                   ของสถานศึกษา) 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  

สนองกลยุทธท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย   

ผูรับผิดชอบโครงการ นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท  นายนาวิน  วงศวิเศษ   

                                   นายปริญญา   สุภา   นางสุมาลี  ใจดี  นางลาวัณย  สิงหศิลป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

              การนิเทศภายในเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ  ตอการพัฒนาการศึกษาจะชวยจัดการศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบานหนองบัวตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนโดยใหความ

ชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจและไดรับความรวมมือจาก

บุคลากรในโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหโรงเรียนจัดการนิเทศภายในอยางมีระบบ 

2.2  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

2.3  เพ่ือเสนอแนะเทคนิควิธีการสอน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน 

           2.4  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานในโรงเรียน 

3.  เปาหมาย 

3.1 จัดการนิเทศภายในอยางมีระบบ 

3.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและใหความรวมมือ 

3.3 ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยเทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.4 นักเรียนไดรับการพัฒนาทุกดาน ทางรางกาย  สติปญญา จิตใจ  อารมณ  

      และสังคมไดเต็มตามวัยและตามศักยภาพ 

3.5 บุคลากรโรงเรียนบานหนองบัวพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

มาตรฐานโรงเรียน 

4.  วิธีดําเนนิงาน 

1. แตงตั้งและประชุมคณะทํางานเพ่ือเขียนโครงการ 
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2.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

3.   ประชุมคณะทํางาน    

4.  ประชุมคณะครูใหรับทราบแนวปฏิบัติ 

5.  ดําเนินการ 

6.  ติดตามนิเทศประเมินผล 

 

5.  กิจกรรมและระยะการดําเนินงาน 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน 

2. แตงตั้งคณะทํางานมอบหมายงาน 

3. ดําเนินการตามโครงการ 

3.1 การประชุมทางวิชาการ 

3.2 การสังเกตการสอน 

3.3 การใหการศึกษาเอกสารหรือตํารา 

3.4 การอบรม 

3.5 การเยี่ยมชั้นเรียน 

3.6 การสังเกตพฤติกรรมการสอน 

4.  นิเทศติดตามผล 

5.  สรปุรายงาน 

14  พฤษภาคม  2563 

31 พฤษภาคม  2563 

ตลอดปการศึกษา 

เดือนละ     1   ครั้ง 

สัปดาหละ   1   ครั้ง 

เดือนละ     1  ครั้ง 

ภาคเรียนละ 1-2  ครั้ง 

เดือนละ     1  ครั้ง 

สัปดาหละ   1  ครั้ง 

ภาคเรียนละ 1  ครั้ง 

ภาคเรียนละ 1  ครั้ง 

นายปรีชา  วิเศษชัย 

นายปรีชา  วิเศษชัย 

คณะครวูิชาการโรงเรียน 

นายปรีชา  วิเศษชัย 

นายปรีชา   วิเศษชัย 

หัวหนาระดับชั้นเรียน 

นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

คณะครวูิชาการโรงเรียน 

นายปรีชา  วิเศษชัย 

นายปรีชา   วิเศษชัย 

นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

  

 

6.  งบประมาณ         

  - 

7.  การประเมินผล 

 7.1  ออกเยี่ยมหองเรียน 

 7.2  ตรวจงานธุรการประจําชั้น และ แผนการจัดการเรียนรู 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     8.1  คณะครูโรงเรยีนบานหนองบัวทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดตามนโยบาย  และภารกิจงาน 

          ท้ัง  4  งาน  ของโรงเรียน  อยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ แนะแนวการศึกษา 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

สนองกลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย                                                            

ผูรับผิดชอบโครงการ นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน  นายวิรุฬห   จุลนิล 

                                   นางยุพิน  ดวงแพงมาศ    

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 14 พฤษภาคม  2563 - 21 มีนาคม  2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบานหนองบัวจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ทุกชวงชั้น โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม นักเรียน

สวนมากอยูในชุมชนท่ีมีปญหาหลายดาน มีผลกระทบตอการเรียนการสอน กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรม

สําคัญ ท่ีครูทุกคนตองเอาใจใส นํากระบวนการไปแกปญหา และเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 

2.วัตถุประสงค   

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับวิสัย 

ทัศนของโรงเรียนตามสภาพความตองการและปญหาของผูเรียน 

2. จัดกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมท้ังดานการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคม 

3. จัดทําขอมูลเด็กเนนรายบุคคลและระเบียนสะสม และคัดกรองนักเรียนทุกหองเรียน มีการ

วิเคราะหปญหาและจัดกระบวนการแกปญหา  มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกชวงชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5.   พัฒนาบุคลากรงานแนะแนวใหมีวามรูความเขาใจในงานแนะแนวโรงเรียน 

6. ปรับปรุงหองแนะแนวเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูเรียนท่ีมาใชบริการ 

3.เปาหมาย 

        เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมและมีการรายงานอยางเปนระบบ 

2. นักเรียนทุกชวงชั้นไดรวมกิจกรรมครอบคลุมทุกดาน 

3.  ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 

            เชิงคุณภาพ 

            1.  วิเคราะหขอมูลนักเรียน และแกปญหาไดตามวัตถุปะสงค 
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       2.  ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนวทุกคน สามารถจัดกิจกรรมไดอยางเปนระบบ 

         3.  ครูในโรงเรียนมีความรูความเขาใจงานแนะแนวโรงเรียนเปนอยางดี 

4.การดําเนินงาน 

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

2. แตงตั้งครูผูรับผิดชอบ 

3. ปฏิบัติตามโครงการ 

4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

6. ประเมินโครงการ 

 

5.กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 

 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมเสนอโครงการ  

2.    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3.    ดําเนินงานตามโครงการ 

     - จัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลทุกชั้น     

     - วิเคราะหขอมูลนักเรียนและจัด   

        กระบวนการแกปญหา 

                - ศึกษารายกรณี 

                - จัดบริการแนะแนว 5 บริการ 

                - กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

                - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ 

                - นิทรรศการแนะแนว 

4.   นิเทศติดตามผลโครงการ 

5.   ประเมินโครงการ 

6.   รายงานโครงการ   

เมษายน   2563 

เมษายน   2563 

พฤษภาคม 2563 – มีนาค2564 

ตลอดปการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

 

มีนาคม   2564 

สิงหาคม  2563 

มีนาคม   2564 

กุมภาพันธ  2564 

พฤษภาคม 2563–มีนาคม 2564  

มีนาคม   2564 

มีนาคม    2564 

นายปรีชา  วิเศษชัย และคณะ 

นายปรีชา  วิเศษชัย และคณะ 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตนและครูประจําชั้น 

แนางอิสรีย   ฐิติชัยรัตนละคณะ 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตนและ 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตนและครูพิเศษ 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตนผูรับผิดชอบ

โครงการและครูประจําชั้น 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตนและคณะ 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตนและคณะ 

 

นายปรีชา  วิเศษชัย และคณะ 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

  

  6. งบประมาณ 

        ใชงบประมาณ   2,000  บาท 

  7. การประเมินผล 

 7.1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน   

 7.2  เยี่ยมบานนักเรียน 
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   8.  ผลท่ีจะไดรับ 

  8.1 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนการ 

 8.2  ทุกชั้นเรียนจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล  มีระบบคัดกรองนักเรียน 

 8.3  ครูทุกคนทําหนาท่ีเปนครูแนะแนวไดถูกตอง 
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โครงการ                        ตนแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive School) (โครงการเรียนรวม 

                                  อยางมีคุณภาพเด็กทุกคนตองพัฒนา) 

แผนงาน                        การบริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธ2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน                                         

ผูรับผิดชอบโครงการ นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันทร  นายพิเชาวน  องคอนุรักษ      

                                  นางประณมเพียร  โพธิ์นา นางลาวัณย  สิงหศิลป  และคณะครูทุกคน  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 14  พฤษภาคม  2563 - 21 มีนาคม  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนบานหนองบัวเปนตนแบบการจัดการเรียนรวมของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในป

การศึกษา  2555  ไดจัดการเรียนรวมมาตั้งแตปการศึกษา  2533  จนถึงปจจุบัน  มีเด็กพิเศษทุกประเภท

เขามาเรียนรวมทุกป  เด็กพิเศษสวนมากมีพัฒนาการดีข้ึนอยางชัดเจน ในปการศึกษา  2556 ไดพัฒนา

โรงเรียนเครือขายจํานวน  8 โรงเรียนคือ  โรงเรียนหนองตูม  โรงเรียนบานดอนอุดม  โรงเรียนอนุบาล

อุดรธานี  โรงเรียนบานหนองตุ  โรงเรียนบานเลี่ยมพิลึก  โรงเรียนบานมวงสวางสามัคคี โรงเรียนอนุบาล

หนองหินและโรงเรียนบานหนองเหลก็ และโรงเรียนบานหนองบวัเปนท่ีศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันใหกับเด็กพิเศษ 

2. เพ่ือใหเด็กพิเศษสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดอยางมีความสุข 

 3. เพ่ือใหเด็กพิเศษสามารถอานออก  เขียนได  คิดคํานวณและฝกทักษะอาชีพไดตาม

ความสามารถ 

 4. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเครือขายจํานวน  8  โรงเรียน ใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนเด็กพิเศษ 

3. เปาหมาย 

 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

                 1.  ครูผูสอนทุกคน  มีความรูความเขาใจในการสอนเด็กพิเศษ 

       2.  เด็กพิเศษท่ีเรียนรวมในหองปกติสามารถอาน  เขียน  และคิดคํานวณไดรอยละ  60 

       3.  เด็กพิเศษท่ีเรียนในหองเรียนพิเศษโดยเฉพาะมีพัฒนาการดีข้ึนรอยละ  60 

       4.  เด็กพิเศษมีความรูในการฝกทักษะอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาไดรอยละ  50 
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 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

       -  เด็กพิเศษสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดอยางมีความสุข 

 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

       1. ประชุมคณะทํางาน 

        2. เสนอโครงการ 

       3. ปฏิบัติตามโครงการ 

                 4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ 

                 5. สรุป  ประเมินโครงการและรายงานผลการดําเนินการ 

5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

5.1  ประชุมคณะทํางาน 

5.2  เขียนโครงการ 

5.3  ดําเนินการตามโครงการ 

 

5.3.1  สํารวจขอมูลเด็กแตละชั้น 

5.3.2  ปฐมนิเทศ 

5.3.3  ดําเนินการสอนและจัด

กิจกรรมเสริม(การแขงขันกีฬา,ทักษะ

ทางวิชาการ,ทัศนศึกษาฯลฯ) 

5.3.4  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

5.4  นิเทศติดตามผล 

5.5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

30  มีนาคม  2563 

30  มีนาคม  2563 

14 พฤษภาคม 2563 –  

30 มีนาคม  2564 

14 - 30  พฤษภาคม 2563 

15   พฤษภาคม  2563 

15  พฤษภาคม 2562 -     

21 มีนาคม  2563 

 

 มิถุนายน   2563 

ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

 21  มีนาคม   2564 

นายปรีชา   วิเศษชัย 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

นางประณมเพียร โพธิ์นาและคณะ 

 

นางลาวัลย  สิงหศิลป 

นางประณมเพียร  โพธิ์นาและคณะ 

ครูประจําวิชาและครูประจําชั้น 

 

 

นายปรีชา  วิเศษชัยและคณะ 

นางประณมเพียร  โพธิ์นาและคณะ 

นางประณมเพียร  โพธิ์นาและคณะ 

 

6. งบประมาณ   -   บาท   

      1.  วัสดุอุปกรณ 

      2.  วัสดุการศึกษา 

      3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

      4.  อ่ืนๆ (ศึกษาแหลงเรียนรู)    

7.  การประเมินผล 

      1.  สังเกตการสอน 
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      2.  เยี่ยมหองเรียนท่ีมีเด็กพิเศษเรียนรวม 

      3.  นิเทศติดตามผลโรงเรียนในเครือขาย 

      4.  แบบสอบถาม                

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ครูผูสอนทุกคนมีความรูความเขาใจเด็กพิเศษไดครบทุกคน 

 2.  เด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติมีความสุขรอยละ  80 

      3.  เด็กพิเศษสามารถอาน  เขียน  คิดคํานวณไดรอยละ  60 

      4.  เด็กพิเศษมีความรูในการฝกทักษะอาชีพเม่ือจบการศึกษาไดรอยละ  50 
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โครงการ                        ภาษาอังกฤษวันละคํา(โครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

                                   ส่ือสาร) 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3       กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สนองกลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย                                         

ผูรับผิดชอบโครงการ นางประณมเพียร  โพธิ์นา นายนาวิน วงศวิเศษ นางสาวชุติมน สนทา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ              โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ           14   พฤษภาคม  2563 -  31 มีนาคม  2564                 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ภาษาอังกฤษนับเปนภาษาสากลท่ีใชกันอยางแพรหลายท่ัวโลก  โดยเฉพาะในโลกของการ

ติดตอสื่อสาร  หากนักเรียนมีความรูความเชี่ยวชาญในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  นักเรียนก็จะ

สามารถชิงความไดเปรียบในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว  และเปนประโยชนในการศึกษาใน

ระดับท่ีสูงข้ึนไป   แตจากผลการประเมินการสอบ  NT  (  การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  )   

และ O – NET ( การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน )  ทําใหทราบวา  ผลการประเมินในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศอยูในระดับคอนขางต่ํา  มีสาเหตุมาจากการท่ีนักเรียนสวนใหญ ไมรู

ความหมายของคําศัพทท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน ไมสามารถนําคําศัพทไปใชในการสื่อสารไดดังนั้น  

ผูสอนจึงไดนํากิจกรรมเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษวันละคํา (  A  New  Word  For  You ) หนาเสาธง  

เพ่ือฝกใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพทอยางตอเนื่องทุกวัน  และเปนการเพ่ิมพูนทักษะใน การพูด  กลา

แสดงออก  และกลาท่ีจะสื่อสารภาษาอังกฤษดวยประโยคงาย ๆ กับบุคคลอ่ืนในชุมชน 

2.  วัตถุประสงค 

      1. เพ่ือใหนักเรียนรูความหมายของคําศัพทมากข้ึน 

      2. เพ่ือใหนักเรียนกลาท่ีจะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูและเพ่ือนนักเรียนดวยประโยคงาย ๆ 

      3. เพ่ือใหนักเรียนใหความสนใจและมีสวนรวมในการเสนอคําศัพทหนาเสาธง 

      4. เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีข้ึนอยางตอเนื่อง  ดูจากการมีสวนรวม 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และผลการประเมินจากการทําแบบฝกหัด  ใบงาน  โครงงาน  

และแบบทดสอบ 

  3. เปาหมาย 

      1. ผูเรียนรอยละ  80  มีนิสัยรักการอาน  การเขียนและการฟง  รูจักตั้งคําถามเพ่ือหาเหตุผล   

      2. ผูเรียนรอยละ  80  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆรอบตัว  ใชหองสมุด  แหลงความรู 
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         และสื่อตางๆไดท้ังในและนอกสถานศึกษา    

      3. ผูเรียนรอยละ  80  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง  เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได  สนุกกับการเรียนรู 

   และชอบ   มาโรงเรียน  

4.  วิธีดําเนินการ 

      1.  เขียนโครงการ 

      2.  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

      3.  ดําเนินงานการตามแผน 

 5.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 
 

รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.  เสนอโครงการตอผูบริหาร 12  พฤษภาคม  2563 นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

2.  การอนุมัติโครงการ 12  พฤษภาคม  2563 ผูอํานวยการ 

3.  แตงตั้งคณะทํางานตามโครงการ 15  พฤษภาคม  2563 นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

4.  ดําเนินการตามโครงการ 

     - การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการ

สื่อสารอยางนอย 2 ภาษา 

1.กิจกรรมเขียนภาษาอังกฤษวันละ 5 คํา 2. 

กิจกรรมแขงขันเปดดิกชันนารี 

3. กิจกรรม Crossword 

4. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                    

5. กิจกรรมภาษาอังกฤษหนาเสาธงวันละคํา 

  

17  พฤษภาคม  2563 

 ตลอดปการศึกษา 

 

 

ตลอดปการศึกษา 

 

มิถุนายน – ธันวาคม 

สิงหาคม –  มีนาคม 

 

ตลอดปการศึกษา 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา

และคณะ 

 

 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา

และคณะ 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา

และคณะ 

5.  ติดตามผลและประเมินผล 21  มีนาคม 2564 นางประณมเพียร  โพธิ์นา

และคณะ 

 

6.  งบประมาณ  จากวัสดุการศึกษา 

7.  การประเมินผล 

 1. ผลงานผูเรียน 

 2. สังเกตพฤติกรรม 

 3. สัมภาษณ 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผลการพัฒนาจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมคนเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกการพัฒนา

สมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร  5 ดาน พบวา นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษวันละ 5 คําทุกวันๆ นักเรียนรูจัก

คําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนและสามารถจดจําได   70 % ตอภาคเรียน   การแขงขันเปดดิกชันนารี

นักเรียนรูจักชนิดของคําศัพท และความหมายของคําศัพทภาษอังกฤษ ทองภาษาอังกฤษหนาเสาธงวันละคํา

นักเรียนเรียนรูประโยคภาษาอังกฤษ ความหมาย และฝกการเปนผูนําผูตามกลาแสดงออกตอสาธารณชน   
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โครงการ              ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(โครงการพัฒนาระบบประกัน 

                                   คุณภาพภายในอยางย่ังยืนของสถานศึกษา 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท  นายนาวิน  วงศวิเศษ   

                                   นายพิเชาวน  องคอนุรักษ นางลาวัณย  สิงหศิลป และคณะครู 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาการดําเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 

 
 

1.   หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2551  หมวด 6 มาตรา 48 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหสถานศึกษาทุกแหงจัด

ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

จัดการท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ี

เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือ

รองรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา

ทุกแหงตองรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยาง

นอย 1  ครั้งในทุกระยะ 5   ป  

โรงเรียนบานหนองบัวเห็นความสําคัญดังกลาว จึงจัดทําโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพ

ภายในข้ึนเพ่ือ ใหการบริหารและจัดการภายในสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคลอง

กับศักยภาพของผูเรียนและแนวทางการจัดการศึกษาแหงชาติ ท่ีจะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ และความตองการของสถานศึกษาซ่ึงสรุปจากการประเมิน

สภาพความสําเร็จในปการศึกษา 2554  และนําผลมาปรับปรุงแกไขในปการศึกษาตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวน

รวมของทุกฝาย และเพ่ือเตรียมพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือรายงานผลคุณภาพการศึกษาใหผูปกครอง ผูเก่ียวของรับทราบ 

2.4  เพ่ือพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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3.  เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1  มีการประกันคุณภาพภายใน  รอยละ 80 

        3.1.2  ผูเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ รอยละ 80 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  มีการประเมินการดําเนินงานอยางนอยปละ๑ ครั้ง 

            3.2.2  ผูเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ 

 3.2.3  การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ 

 3.2.4  การบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ 

 3.2.5  การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ 

 3.2.6  สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

4.  การดําเนินงาน 

 1.  ประชุมบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือจัดทําโครงการ 

 2.  แตงตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

 3.   ปฏิบัติตามโครงการ 

 4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 

 5.  สรุป  ประเมินโครงการและรายงานผล 
5.   กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม /ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือ

จัดทําโครงการ 

มีนาคม 2563 นางอญัชณา  สิทธิภาณุนนัท ์
และคณะครู 

2 เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ มีนาคม 2563 นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

3 แตงตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการ

ประกันคุณภาพในสวนตาง ๆ 

มีนาคม 2563 นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

และคณะครู 

4 ประชุมปฏิบัติการศึกษาผลการรายงาน

ตนเอง  เพ่ือจัดโครงการและกิจกรรม 

พฤษภาคม 2563 นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

และคระครู 

5 จัดทําเอกสารและวัสดุสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

พฤษภาคม 2563 นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

และคณะครู 

6 ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม พฤษภาคม 2563 –  

21 มีนาคม 2564 

นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

7 ประเมินผลการดําเนินงาน 21 มีนาคม 2564 นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

8 สรุปผลและจัดการเขียนรายงานการ 21 มีนาคม 2564 นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 
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ท่ี กิจกรรม /ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 ประเมินตนเองประจําป 2562   

9 เผยแพรผลการประเมินแกหนวยงานตน

สังกัด 

21 มีนาคม 2564 นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

 

6.  งบประมาณ   -    บาท  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. มีการประเมินการดําเนิน 

งานอยางนอยปละ ๑ครั้ง 

-  ตรวจสอบจากการรายงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-  แบบรายงานคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

2. ผูเรียนมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามเกณฑ 

-  ตรวจสอบผลการประเมินดานผูเรียน

จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน 
-  แบบประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

-  แบบรายงานคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

3. การเรียนการสอนมี

คุณภาพและมาตรฐานตาม

เกณฑ 
 

-  ตรวจสอบผลการประเมินดานผูเรียน

จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการ

สอน 

4. การบริหารและการจัด

การศึกษามีคุณภาพและ

มาตรฐานตามเกณฑ 
 

-  ตรวจสอบผลการประเมินดานผูเรียน

จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดานการบริหารและการ

จัดการศึกษา 

-  แบบประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

-  รายงานคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

5. การพัฒนาชุมชนแหงการ

เรียนรูมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามเกณฑ 
 

-  ตรวจสอบผลการประเมินดานผูเรียน

จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดานการพัฒนาชุมชนแหง

การเรียนรู 

6. สถานศึกษามีการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง 

-  ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร 

รายการการประเมินตนเอง 

-  แบบรายงานคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 

 8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 สถานศึกษามีคูมือการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน 

8.2  สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม 

วิธีการ งบประมาณ และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
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โครงการ   ปรับปรุงมุมประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย(โครงการโรงเรียน 

                                        สวยหองเรียนงาม) 

แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 4    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สนองกลยุทธขอท่ี ท่ี 4      สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

                                        มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

หัวหนางาน   นายปรีชา   วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐฐินันทร  โยธะชัย/นางสาวอริสา   ชอบทางดี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ                   โครงการตอเนื่อง    

ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2563– ตุลาคม 2564 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดย

มุงเนนใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลักเพ่ือเปนการเตรียมรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดาน

เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจการเมือง  ท้ังนี้ไดใหความสําคัญสูงสุดในกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางนั้น จะทําใหบทบาทของผูเรียนเปลี่ยนจากผูรับมาเปนผูเรียนและเปลี่ยนบทบาทของครูผูสอน

หรือ  ผูถายทอดความรูมาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  การจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญท่ีสุดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะตองจัด

ใหเอ้ือตอการเรียนรูซ่ึงการจัดกิจกรรมการสอนบางอยาง บางเนื้อหาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีสื่อมีอุปกรณ

ประกอบ เพ่ือเกิดการกระตุนความสนใจของเด็กนักเรียนใหเกิดความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง ใน

กิจกรรมท่ีผูสอนจัดข้ึน 

 การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งของเด็กปฐมวัยเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูผานการ

เลน ผานการปฏิบัติดวยตนเองจากการเขารวมกิจกรรม เชน กิจกรรมเสริมประการณ กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง เปนตน มีการจัดการในชั้นเรียน จัดสภาพแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข เชน มีการจัดมุมหนังสือ มุมบล็อก  

มุมบาน หรือมุมบทบาทสมมุติ ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดพัฒนาการตางๆท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ-
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จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ตลอดจนลักษณะนิสัยเปนไปอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการเต็มตาม

ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

 ดังนั้นงานการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนบานหนองบัว จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะดําเนินการปรับปรุงมุมประสบการณและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดความหลากหลายและเพียงพอ

ตอจํานวนนักเรียนในการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาการเด็กทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา 

 2. เพ่ือเปนการสงเสริมการจัดประสบการณตามศักยภาพ มีความเหมาะสมกับวัย และความ

แตกตางของแตละบุคคล 

 3. เพ่ือเปนการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กนักเรียน เชน การจัดมุมประสบการณ

ตาง ๆ ตลอดจนกอใหเกิดบรรยากาศในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

 4. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย อยากรู อยากเห็น อยากทดลอง 

          5. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

 3. เปาหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 ปรับปรุงมุมประสบการณ ระดับชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 1 จํานวน 2 หองเรียน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

        3.2.1 ทําใหเด็กนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการมาศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษา  

        3.2.2 เกิดกระบวนการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสมตามศักยภาพของเด็กนักเรียน 

        3.2.3 ชุมชนหรือผูปกครองนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

4. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทาง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติเห็นชอบจากผูบริหาร 

 3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 4. ดําเนินการตามโครงการท่ีไดจัดเตรียมไว 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

   ดําเนินการปรับปรุงมุมประสบการณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใน   ภาค

เรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2563 
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6. งบประมาณ 

          จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงมุมประสบการณตาง ๆ จํานวน 

 5,000  บาท 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. นางสาวอริสา   ชอบทางดี                 ครูประจําชั้นอนุบาลปท่ี 2 

 2. นางสาวณัฐฐินันทร   โยธะชัย           ครูประจําชั้นอนุบาลปท่ี 3 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. หองเรียนระดับชั้นอนุบาลมีมุมประการณท่ีหลากหลาย และเพียงพอตอจํานวนเด็กนักเรียน 

 2. ผูปกครองเด็กนักเรียนเกิดความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาและการสอนของครู 

 3. จํานวนเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลอาจจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
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การบริหารงานทัว่ไป 
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โครงการ กิจกรรมวันสําคัญ (โครงการสงเสริมคุณธรรม ) 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

สนองกลยุทธขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน  นางลาวัณย  สิงหศิลป นางรสสุคนธ  มุลาลี  

                                   นางสาวณัฐฐินันทร  โยธะชัย  นางประณมเพียร โพธิ์นา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
                                                                                                                       

1.   หลักการและเหตุผล    

                การจัดกิจกรรมวันสําคัญ เปนกิจกรรมท่ีสําคัญและจําเปนท่ีโรงเรียนจําตองปฏิบัติ ในระบบ 

การเรียนรู  เพ่ือใหนักเรียนรูมีความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม  เกิดทักษะการเรียนรู 

และตระหนักถึงความสําคัญในวันสําคัญตางๆ  ทางโรงเรียนเห็นความสําคัญจึงไดจัดโครงการนี้ข้ึนมา 

2.  วัตถุประสงค 

           1.เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักวันสําคัญ 

           2.เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในวันสําคัญตาง ๆ 

           3.เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมไทย 

           4. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึงการอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของไทย 

3.  เปาหมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียนบานหนองบัวทุกคน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมประยุกตใช 

ในชีวิตประจําวันและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 

4.  วิธีดําเนินงาน 

    1. เสนอโครงการวันสําคัญ 

    2. ดําเนินงาน 

    3. นิเทศติดตามผล 

    4. สรปุรายงานผลการปฏบิัติงาน 
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5.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งคณะทํางาน 

2. เขียนโครงการ 

3. เสนอโครงการ 

4. ดําเนินงานตามโครงการ 

4.1 วันไหวครู 

4.2 วันวิสาขบูชา 

4.3 วันสุนทรภู 

   4.4 วันคลายวันสถาปนาลกูเสือ 

   4.5 วันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา 

   4.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 

   4.7 วันภาษาไทย 

   4.8 วันแมแหงชาติ 

   4.9 วันชาต ิ

   4.10 วันข้ึนปใหม,วันสถาปนาโรงเรียน 

   4.8 วันเด็ก  

    4.9 วันมาฆบูชา 

5 ประเมินผลและสรุป รายงาน 

14 พฤษภาคม   2563 

14 พฤษภาคม   2563 

14 พฤษภาคม   2563 

ตลอดปการศึกษา 

สัปดาหท่ีสองของเดือน 

6  พฤษภาคม  2563 

26 มิถุนายน  2563 

1  กรกฎาคม  2563 

5-6  กรกฎาคม 2563 

28  กรกฎาคม  2563 

29  กรกฎาคม  2563 

12   สิงหาคม  2563 

 5   ธันวาคม   2563 

 1   มกราคม   2564 

 9  มกราคม   2564 

  8   กุมภาพันธ  2564  

 21  มีนาคม   2564 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

นางสาวณัฐฐินันทร  และคณะ 

นางสาวณัฐฐินันทร  โยธะชัย 

นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

นายปริญญา  สุภาและคณะ 

นางสาวณัฐฐินันทร  โยธะชัย 

นางรสสุคนธ  มุลาลี 

นางอัญชณา   สิทธิภาณุนันท 

นางลาวัณย สิงหศิลป และคณะ 

นางรสสุคนธ มุลาลี และคณะ 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

นางลาวัณย  สิงหศิลป  และคณะ 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน และคณะ 

 

 

6. งบประมาณ    15,000     บาท 

      วันไหวครู  -    บาท  วันวิสาขบูชา -   บาท  วันสุนทรภู  -  บาท  วันภาษาไทย 2,000  บาท                 

วันคลายวันสถาปนาลูกเสือ  -   บาท  วันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา  2,500  บาท  วันแม  1,500  บาท            

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  3,000  บาท  วันข้ึนปใหม , วันสถาปนาโรงเรียน  2,500  บาท  วันเด็ก  2,000  

บาท วันมาฆบูชา 1,500 บาท 

 

7.  การประเมินผล 

 7.1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 7.2 แบบสอบถาม 

 7.3 ความพึงพอใจ  
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      8.1  นักเรียนไดรูจักวันสําคัญรอยละ 80 

      8.2  นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในวันสําคัญตาง ๆ รอยละ 80 

      8.3  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยรอยละ 70 
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โครงการ                        จัดบริการสารสนเทศและ ICT (โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (DLTV) วิทยาการคํานวณ 

แผนงาน                       บริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สนองกลยุทธขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย                               

ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิรุฬห  จุลนิล   นางประณมเพียร  โพธิ์นา  นายปริญญา  สุภา 

หนวยงานท่ีรับผิด โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม   2563 -  มีนาคม  2564 
                                                                                                                             

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตประจําวัน  ท้ังการเรียน  การทํางาน  และการพักผอน

เก่ียวของกับการใชการสื่อสารผานเครื่องมือหรือระบบสารสนเทศและ ICT   คอนขางตลอดเวลา  ถือเปน

ความจําเปนท่ีโรงเรียนจะตองจัดใหมีการเรียนรูและฝกใหนักเรียนมีความรูความสามารถในดานการใชและ

การบริหารระบบสารสนเทศและ  ICT 

 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับบริการสารสนเทศและ  ICT  

      2.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและทักษะการใชสารสนเทศและ ICT   

 

3.  เปาหมาย   

 จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศและ ICT ใหกับนักเรียนทุกคนเพ่ิมเติมนอกเวลาการจัดการเรียน   

การสอน  เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและวัยของนักเรียน  คนละ 40  ชั่วโมงตอปการศึกษา  

นักเรียนมีความรู  ทักษะการปฏิบัติงานตามกิจกรรมมอบหมายไมนอยกวา และมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค   

 

4.  วิธีดําเนินการ  กิจกรรมและระยะเวลา 

 1.  ตรวจสอบรายการและจํานวนงบประมาณ     มีนาคม        2563 

 2.  ประชุมชี้แจงคณะครู          มีนาคม        2563 

 3.  กําหนดกรอบกิจกรรมพัฒนาใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน   พฤษภาคม    2563 

 4.  เสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย  และคณะกรรมการสถานศึกษา พฤษภาคม    2563 
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      พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 5.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม  พฤษภาคม 2563 - มีนาคม   2564 

 6.  จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศและ ICT แกนักเรียน       พฤษภาคม  2563 - กุมภาพันธ 2564                                                          

 7.  ประเมินผลและรายงาน          พฤษภาคม 2563 -  มีนาคม   2564 

 8.  รายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ          มีนาคม      2564 

 

5.  งบประมาณ   10,000    บาท 

 

6.  การประเมินผล 

 6.1 ทดสอบ 

 6.2  ตรวจผลงาน/ชิ้นงาน 

 6.3  สังเกต 

 6.4  สัมภาษณ 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนมีความสามารถในการใชสารสนเทศและระบบ ICT ในการเรียนรูและการทํางานท่ีโรงเรียน

และท่ีบานไดเปนอยางดี  และมีผลการเรียนดีข้ึน 
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โครงการ สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย                

ผูรับผิดชอบโครงการ          นางอัญชณา สิทธิภาณุนนัท นางยุพิน ดวงแพงมาศ นางสาวชุติมน  สนทา  

                                        นางนงลักษณ   ไผลอมทําเล    นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ              โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ         พฤษภาคม  2563 - 31 มีนาคม  2564                

 

1.  หลักการและเหตุผล 

                   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   และพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระบุไวอยางชัดเจนถึงการบริหารจัดการ  โรงเรียนบาน

หนองบัวท่ีใหมีองคคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  เพ่ือใหเกิดความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได เกิดความเปนธรรมกับขาราชการทุกคน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ท่ีจะทําให

การปฏิรูปการศึกษาสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

 
2.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  ขอบขายภารกิจ

ท่ีจะตองปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

          2.  เพ่ือพัฒนาทีมงาน  และสงเสริมการทํางานแบบการมีสวนรวมระหวางคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และขาราชการครูในโรงเรียน 

    3. เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติภารกิจไดอยางยิ่งและมีคุณภาพ 

 

3.  เปาหมาย 

        เชิงปริมาณ    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองบัว มีจํานวน 15  คน 

        เชิงคุณภาพ    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน   มีความรูความเขาใจหลักการ 

แนวทางการบริหารจัดการศึกษา  และสามารถรวมกันบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ 
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4. วิธีดําเนินการ 

 1.  เขียนโครงการ 

 2.  ขออนุมัติโครงการ 

 3.  ดําเนินงานตามโครงการ 

5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผน พฤษภาคม 2563 นายปรีชา  วิเศษชัย 

2. เสนอโครงการ พฤษภาคม 2563 นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท 

3. การดําเนินการ 

    - งานประชาสัมพันธการศึกษา 

    - งานประสานการจัดศึกษา กับ 

หนวยงาน องคกร กรรมการสถานศึกษา 

    - งานรายงานผล ขอมูลตางๆ 

    - ขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับนักเรียน 

ชั้นเรียน  

    - ขอมูลรายงานผลเก่ียวกับงาน 

บริหารท่ัวไป 

    - ขอมูลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

งานประสานผูปกครอง 

     - ขอมูลเก่ียวกับงานวิชาการ และ

การประเมินภายใน/ภายนอก  

     - งานประชมุคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มิถุนายน    2563 

พฤษภาคม  2563 

มิถุนายน    2563-       

      

มีนาคม   2563 

 

ตลอดปการศึกษา  

 

 

 

   

 

 

ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

คณะทํางาน 

นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท   

นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

 

     นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

 

นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

 

นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

 

นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท   

 

นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

94 

                  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองบัว 

 

1 นายสุริยัน      ตรงกะพงศ      ประธานกรรมการ 

2 นายอุดม         วุฒิสาร ผูแทนผูปกครอง 

3 นายนาวิน       วงศวิเศษ ผูแทนครู 

4 นางรัตติกาล     ปองพาล ผูแทนองคกรชุมชน 

5 นายภูริสิทธิ ์    เวชประดิษฐ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6 นางสมภาร       บุตรเพ็ง ผูแทนศิษยเกา 

7 นายพยนศักดิ์   โสมะคุณานนท ผูแทนองคกรศาสนา 

8 นายสุพล       พิมพเสน ผูแทนองคกรศาสนา 

  9 นายคงเดช      ศาลา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10 นายเปลื้อง      กันไพรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

11 นายเลิศชาย    บุตรเพ็ง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

12 นายจันทร     จันทรโคตร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

13. นางนวลจันทร   ตูจันโต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

14. ร.ต.อ.สมยศ    ชนเวียน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5 นายปรีชา   วิเศษชัย กรรมการและเลขานุการ 

 

6. งบประมาณ     -     บาท   

 

7. การประเมินผล 

           1.  สังเกต 

           2.  สอบถาม 

           3.  สัมภาษณ  

8.  ผลท่ีไดรับ 

       1.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเขาใจในแนวปฏิบัติภารกิจตามบทบาท 

อํานาจหนาท่ีอยางถูกตอง   สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       2. การบริหารจัดการของโรงเรียนบานหนองบัว มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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โครงการ โรงเรียนคุณธรรม (โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม) 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 1       คุณภาพของผูเรียน 

สนองกลยุทธท่ี   2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน  นางนงลักษณ  ไผลอมทําเล  
 นางยุพิน  ดวงแพงมาศ  นายวิรุฬห  จุลนิล   

หัวหนางาน นายปรีชา   วิเศษชัย              
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

        จากนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีจุดหมายหลักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและเปนมนุษย

ท่ี    สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตามเปาหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค “ดี เกง มีสุข” 

       โรงเรียนบานหนองบัว ตระหนักและเห็นความสําคัญจําเปนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  

คนเกง  มีคุณภาพ และคุณธรรม  เพ่ือสงผลใหคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีมุงพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา  

2. วัตถุประสงค 

    2.1 เพ่ือใหผูเรียน เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ คุณธรรม  โดยผานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม    

                   อยางหลากหลาย                    

    2.2  เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ๘ ประการ  

    2.3  เพ่ือใหผูเรียนรูหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 

 3. เปาหมาย 

 เชิงคุณภาพ 

      นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมอยางหลากหลาย ได

ถูกตองเหมาะสมกับวัย 

 เชิงปริมาณ 

       นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบานหนองบัว 

4.  วิธีดําเนินงาน 

4. วิธีดําเนินการ 

    4.1  เขียนโครงการ 
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    4.2  ขออนุมัติโครงการ 

    4.3  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแตละกิจกรรม 

    4.4  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนจัดทํากิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 

 

5.  กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

5.1.แตงตั้งคณะทํางาน 

5.2.เขียนโครงการ 

5.3.เสนอโครงการ 

5.4.ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

 5. 4.1  กิจกรรมวันสําคัญทาง 

พระพุทธศาสนา 

 5.4.2  กิจกรรมสวดมนตประจําสัปดาห  

 5.4.3  กิจกรรมจิตอาสา 

 5.4.4  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

 5.4.5  กิจกรรมประกวดเลานิทานคุณธรรม 

 5.4.6  กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสํานกึดี          

5.4.7  กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

5.5  สรุป  รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

14 พฤษภาคม   2563 

14 พฤษภาคม   2563 

14 พฤษภาคม   2563 

ตลอดปการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 

 

ทุกวันศุกร 

ตลอดปการศึกษา 

สิงหาคม 2563 

สิงหาคม 2563 

กันยายน 2563 

มิถุนายน 2563 

มีนาคม 2564 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

 

นางยุพิน  ดวงแพงมาศและคณะ   

นายวิรุฬห  จุลนิล   และคณะ 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน 

 

 

     6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม 2564 

 

     7. ทรัพยากรท่ีตองการ 

 7.1 บุคลากร  คร ูนักเรียน  พระภิกษุ 

 7.2 วัสดุ   
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     8. งบประมาณ      50,000       บาท 

 8.1  งบประมาณเรียนฟรี 15 ป  คากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน (คายคุณธรรมจริยธรรม)  

                 เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

                     -  คาอาหาร     -              บาท  

  -  คาพาหนะ          -              บาท 

  -  คาวิทยากร         -              บาท 

  -  คาอุปกรณ          -             บาท 

                             รวมท้ังสิ้น      -             บาท    

 

     8. การประเมินผล 

 8.1 สังเกตพฤติกรรม 

 8.2 สอบถามความพึงพอใจ 

 8.3 นําเสนอผลงานและอภิปราย 

 

    9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหเปนคนดีดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 

 9.2 นักเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ 

 9.3 การเรียนการสอนงายข้ึน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนดีข้ึน  
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โครงการ                การดําเนินงานธุรการ  

แผนงาน                        การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน   นายปรีชา  วิเศษชัย              
ผูรับผิดชอบโครงการ นางยุพิน  ดวงแพงมาศ  นางศิริลักษณ  ธรรมกุล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน  ซ่ึงมีหนังสือราชการ 

รับ – สง  อยูตลอดเวลา  จึงตองมีการวางแผนใหการทํางานเก่ียวกับการจัดเก็บหนังสือราชการ 

ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตองมีความรูความเขาใจในงานสารบรรณ 

 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหการรับ – สง  การจัดเก็บหนังสือราชการถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

 2.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในงานสารบรรณ 

 

3.  เปาหมาย 

 1.  การรับ – สงหนังสือราชการ  ถูกตองเปนปจจุบัน  คนหางาย 

 2.  การจัดเก็บหนังสือราชการเปนระเบียบ  เปนปจจุบัน  คนหางาย 

 

4.  การดําเนินงาน 

 1.  ประชุมเสนอโครงการ 

 2.  แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 3.  ปฏิบัติตามโครงการ 

 4.  ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ 

 5.  สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

6.  ประเมินโครงการ 
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5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 

 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.  ประชุมเสนอโครงการ พฤษภาคม  2563 นายปรีชา   วิเศษชัย 

2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน พฤษภาคม  2563 นายปรีชา  วิเศษชัย 

3.ดําเนินงานตามโครงการ 

- จัดระบบ รับ-สง หนังสือราชการให

เปนปจจุบัน 

- ออกหนังสือราชการไปยังหนวยงาน

ตางๆทันตามกําหนดการสงงาน 

-ประชาสัมพันธงานท่ีเก่ียวของให

ทราบตามกําหนด 

-จัดเก็บเอกสารงานเปนระบบ  คนหา

งาย 

พฤษภาคม 2563 - มีนาคม  2564 นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

 

 

นางศิริลักษณ  ธรรมกุล 

 

 

นางยุพิน  ดวงแพงมาศ 

 

นางศิริลักษณ  ธรรมกุล 

 

4.  ตรวจสอบและดําเนินการ กันยายน 2563 ,  มีนาคม 2564 นางยุพิน     นางศิริลักษณ 

5.  สรุปรายงานผลการดําเนินการ มีนาคม  2564 นางยุพิน   ดวงแพงมาศ 

 

 

6.  งบประมาณ 

  งบวัสดุการศึกษา     20,000    บาท 

 

7.  ผลท่ีไดรับ 

  1.  บุคลากรมีความรูความเขาใจในงานสารบรรณ 

  2.  จัดเก็บหนังสือราชการเปนระเบียบถูกตอง  

                3. จัดระบบงานใหเปนปจจุบัน สะดวกตอการคนหา 
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โครงการ การจัดสภาพแวดลอมและการบริการของสถานศึกษาท่ีสงเสริมให   

                              ผูเรียนเกิดการเรียนรู (โครงการโรงเรียนสวยหองเรียนงาม) 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายนาวิน  วงษวิเศษ  นายปริญญา สุภา  นางฐปรัตน  ทองยัง               

                                  นางรสสุคนธ  มุลาลี   นางลาวัณย  สิงหศิลป   

หัวหนางาน                 นายปรีชา  วิเศษชัย              

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ        โครงการตอเนื่อง 

ระยะดําเนินการ             พฤษภาคม  2563   ถึง 31 มีนาคม 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2542  หมวด 1 บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ในการท่ีจะอบรมนักเรียนจํานวนมากใหอยูในกฎระเบียบเดียวกันและรับรูขอตกลงรวมกันเพ่ือนํามาปฏิบัติ

ใหตรงกันไดนั้น สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม   มีการสงเสริม

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูมีหองเรียน หองปฏิบัติการ  หองสมุด  พ้ืนท่ีสีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียงและอยูใน

สภาพใชการไดดี 

 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 

 2.  เพ่ือใหสถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 

 3.  เพ่ือใหสถานศึกษามีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวย

ตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 4.  เพ่ือใหสถานศึกษามีหองเรียน  หองสมุด  สนามเด็กเลน  พ้ืนท่ีสีเขียว และสิ่งอํานวยความ

สะดวก พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 

 5.  เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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3.  เปาหมาย 

 1.  มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 

 2.  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 

 3.  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู

แบบมีสวนรวม 

 4.  มีหองเรียน  หองสมุด  สนามเด็กเลน  พ้ืนท่ีสีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียงและ

อยูในสภาพใชการไดดี 

 5.  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 

4.  แผนการดําเนินการ 

 

       รายละเอียดของกิจกรรม    ระยะเวลาดําเนินการ             ผูรับผิดชอบ 

1. สํารวจสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูใหพรอม

เพ่ือจัดทําโครงการ 

1- 12  พฤษภาคม  2563 นายนาวิน   วงศวิเศษ 

2.  เสนอโครงการตอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 14  พฤษภาคม  2563 นายนาวิน   วงศวิเศษ 

3. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  เพ่ือ

ศึกษาแนวทาง และรูปแบบตางๆในการดําเนินงาน

ตามโอกาส 

16  พฤษภาคม  2563 นายปริญญา สุภา  

นายนาวิน  วงษวิเศษ 

4. จัดประชาสัมพันธใหผูบริหาร  ครู อาจารย และ

นักเรียนในสถานศึกษาไดทราบและเขารวมโครงการ 

20  พฤษภาคม   2563 

 

นายปริญญา สุภา     

นายนาวิน  วงษวิเศษ 

นางลาวัณย   สิงหศิลป 

5. จัดหาสถานท่ี งบประมาณ วัสดุอุปกรณตางๆใน

การดําเนินงานตามโครงการ 

14 – 31 พฤษภาคม  2563  นายปริญญา สุภา  

นางลาวัณย   สิงหศิลป 

นายนาวิน  วงษวิเศษ 

นางฐปรัตน  ทองยัง   

6. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีกําหนดไว เชน 

   6.1. กิจกรรมการเผยแพรความรูตามโครงการ 

   6.2. กิจกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหลงการ

เรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 

   6.3. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอม

และอาคารเรียนหองเรียนฯ 

พฤษภาคม  2563 – 

มีนาคม    2564 

นายปริญญา สุภา       

นายนาวิน  วงษวิเศษ 

นางลาวัณย   สิงหศิลป 

นางฐปรัตน   ทองยัง 

7. ประเมินผลโครงการ 31   มีนาคม   2564 นายนาวิน   วงศวิเศษ 
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5.  งบประมาณ    30,000    บาท 

 

6.  การประเมินผล 

        - ความคิดเห็นของครูและนักเรียนตอโครงการท่ีเก่ียวกับการเรียนรู 

6.1 แบบสอบถาม 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 

 2.  สถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 

 3.  สถานศึกษามีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเองและ

การเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 4.  สถานศึกษามีหองเรียน  หองสมุด  สนามเด็กเลน  พ้ืนท่ีสีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก 

พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 

 5.  สถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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แบบประเมิน 

โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการของสถานศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู 

โรงเรียนบานหนองบัว 

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

ตอนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ( กรุณาทําเครื่องหมาย  √ ในชองตอไปนี้ )  

1. เพศ              ชาย             หญิง 

2. อายุ......................................... ป 

3. สถานภาพ              ครู – อาจารย             นักเรียน                 อ่ืนๆ ........................... 

ตอนท่ี 2   โดยภาพรวมของโครงการ :  กรุณาทําเครื่องหมาย  √  ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

 

รายการงบประมาณ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

ดานการจัดสภาพแวดลอม      

1.การจัดบริเวณอาคารสถานท่ีตางๆเอ้ือตอการเรียนรู      

2. มีหองเรียนหองกิจกรรมสนามกีฬาและสิ่งตางๆท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

     

3. มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู      

4.มีกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

นักเรียน 

     

5.มีการวัดผลประเมินผลท่ีเปนระบบ      

ดานการใหบริการและแหลงการเรียนรู      

1.หองสมุดมีหนังสือ เอกสารหลายประเภทท่ีเอ้ือตอการเรียนรู      

2.การบริการมีระบบและไมยุงยากสะดวกแกผูมาใชบริการ      

3.มีบรรยากาศดี เหมาะสมท่ีจะศึกษาหาความรู      

4.การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีทุกรูปแบบท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

     

5.มีแหลงการเรียนรูใหศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ี      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม.......................................................................................................... 
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โครงการ การรับนักเรียน 

แผนงาน การบริหารท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน     นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางยุพิน  ดวงแพงมาศ      นางสาวชุติมน  สนทา  

                                   นางนงลักษณ  ไผลอมทําเล  นางศิริลักษณ  ธรรมกุล  

ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบานหนองบัว  เปนหนวยงานท่ีจะตองรับนักเรียนในเขตบริการเพ่ือเขาเรียนตามนโยบาย

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2545 โดยดําเนินจัดการศึกษาในระบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 เปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการตัดสินใจ  สําหรับการจัดการศึกษาในทุกดานตลอดจนการ

กําหนด  

วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค รวมถึงการทําแผนกลยุทธและจุดเนนตาง ๆ ของหนวยงานและ

สถานศึกษาการจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง  เปนปจจุบัน ทันสมัย โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการเก็บขอมูลเพ่ือประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะ

ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานและโรงเรียนในสังกัดเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค 

 

2.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือการจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียนในการรับนักเรียนเขาเรียนในเขตบริการ 

 2.  เพ่ือใหโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนท่ีเขาเรียนใหมตามเกณฑภาคบังคับใหไดนักเรียนทุกคน 

 

4. เปาหมาย 

5.  

 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1   รับนักเรียนเขาเรียนทุกคนท้ังเด็กพิเศษและเด็กปกติในเขตบริการ 

  3.1.2   นักเรียนท่ีมีอายุตามเกณฑภาคบังคับไดเขาเรียนเต็ม ๑๐๐ % 

3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1.   สถานศึกษามีระบบการบริหารขอมูลสารสนเทศในดานการบริหารจัดการ 
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  3.2.2   จัดทําขอมูลท่ีถูกตอง  เปนปจจุบัน  ทันสมัย  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร 

 

4.กิจกรรม 

   ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

   1 

   2 

   3 

   4 

 

   5 

   6 

 

   7 

 

 

 

 

 

ขออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

จัดทําเครื่องมือสําหรับจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลและบุคลากร 

ประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินการ 

อบรมบุคลากรของสถานศึกษาในการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลเขาสู

ระบบคอมพิวเตอร 

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลบุคลากรและตรวจสอบเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

สงสํารวจขอมูลรายบุคคลของนักเรียน โรงเรียนสงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ปการศึกษา  2562 

ดําเนินงาน 

7.1 กําหนดใหโรงเรียนรายงานความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของขอมูล

นักเรียนรายบุคคลและขอมูลบุคลากรใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ทราบทุกวันท่ี 10  ของเดือน 

7.2  จัดทําสถิติการศึกษาขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562เพ่ือใชในการ

บริหารงานและบริการขอมูล 

7.3    จัดทําสํามะโนนักเรียนใหเปนปจจุบัน 

7.4    รับ-ยายนักเรียน 

7.5    สรุปรายงานผลขอมูลเม่ือสิ้นปการศึกษา 

พฤษภาคม 2563 

พฤษภาคม 2563 

พฤษภาคม 2563 

มิถุนายน   2563 

 

มิถุนายน   2563

มิถุนายน   2563 

 

 

 

ทุกเดือน 

 

มิถุนายน   2563 

ตามความจริง 

 

 

มีนาคม    2564 

 

5. งบประมาณ 

 งบเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน         -            บาท 

 

6. ผลท่ีไดรับ 

 6.1     สถานศึกษาจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน เพ่ือใหไดซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 

ทันสมัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการเก็บขอมูลเพ่ือประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร 

 6.2.     สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บขอมูล สามารถใชงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
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โครงการ ประชุมผูปกครองนักเรียน 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป  

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน  นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท นายวิรุฬห  จุลนิล 

                                   นางยุพิน ดวงแพงมาศ  นายปริญญา  สุภา    

หัวหนางาน     นายปรีชา  วิเศษชัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว                  

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ          เดือนพฤษภาคม 2563  -  เดือนมีนาคม 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล   

               โรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถ  มีความ

รับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ได

มาตรฐาน  เห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองและชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือใหผูปกครองเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

2 .  ครูและผูปกครองใหความรวมมือในการสงเสริมและแกไขปญหาการเรียน  พฤติกรรมของ

นักเรียน 

 

2. เปาหมาย 
 
เชิงคุณภาพ  ผูปกครองเขาใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองบัว  และใหความรวมมือในการ

จัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ  นักเรียนจํานวน  310  คน  มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนอยูในระดับดี 

 

4.  แผนการดําเนินงาน 

       1.  ประชุมคณะทํางานเพ่ือเขียนโครงการ 

       2.  เสนอโครงการ 

       3.  ดําเนินการ 
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5.  ระยะเวลาดําเนินการ   

          เดือนพฤษภาคม  และเดือนธันวาคม   2563 

 

6.  ทรัพยากรท่ีตองการ 

   1.  บุคลากร  คณะคร ู พนักงานบริการ  ผูปกครอง  นักเรียน 

  2.  วัสดุ  ปายไวนิล  กระดาษ 

 

7.  งบประมาณ    4,000   บาท 

            1. คาเอกสาร       - บาท 

     2. คาเครื่องดื่มรับรองแขก   - บาท  

 

8.   การประเมินผล 

       1.  การสังเกต 

       2.  การสัมภาษณ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1.  ผูปกครองมีความพึงพอใจในการบริการของโรงเรียน  80% 

        2.  ผูปกครองใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมมากข้ึน 

        3.  ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

        4.  นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลอยางถูกตอง 

        5.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 

10.   ขอเสนอแนะในการดําเนินการครั้งตอไป 

        1.  จัดใหมีงบประมาณมากข้ึนเพียงพอท่ีจะใหบริการในดานเอกสาร 

        2.  ดานการตอนรับควรจัดบุคลากรใหพรอม   

 

11.   หนวยงานท่ีประสานงาน 

          ผูปกครอง  ชุมชน 
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โครงการ การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

  (โครงการเรียนรวมอยางมีคุณภาพ) 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน     นายปรีชา   วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางประณมเพียร  โพธิ์นา    นายพิเชาวน  องคอนุรักษ   

                                   นางอัญชณา  สิทธิภาณุนันท  นางลาวัณย  สิงศิลป 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ           15  พฤษภาคม 2563 – 31  มีนาคม 2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ความกาวหนาทางวิชาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหตอบสนองความ

ตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพการศึกษาใหตอบสนองความตอองการของบุคคล สังคมไทย 

ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก เปนไปตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

และฉบับแกไข พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ในการจัดการศึกษาใหรัฐและเอกชน องคกรชุมชน องคกรทางศาสนาและ

ประชาชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนื่องจากรัฐมีขอจํากัดในดานงบประมาณ จึงตองมีการระดมทุน 

ทรัพยากรในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปนตัวแทน

ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ ควบคุมการใช

งบประมาณใหมีความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ติดตามการดําเนินงานการพัฒนาสถานศึกษา การระดมทุน 

ทรัพยากรในทองถ่ินมาพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา มีความรักและหวงแหนในสถานศึกษา

พรอมท่ีจะรวมมือในการพัฒนาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาตลอดไป 

 โรงเรียนบานหนองบัว เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาจึงใหมีการกระจายอํานาจในการจัด

การศึกษา โดยใหมีตัวแทนประชาชนในทองถ่ินทุกสาขา เขามามีสวนรวมการบริหารจัดการในรูปแบบของ

คณะกรรมการ เครือขายผูปกครองการมีสวนรวมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเห็น

ความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 

 2.1.    เพ่ือใหสถานศึกษามีการกระจายอํานาจ และจัดการศึกษา 

 2.2     เพ่ือใหสถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 

 2.3     เพ่ือใหสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 

 2.4     เพ่ือใหสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 2.5     เพ่ือใหสถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล 

3.เปาหมาย 

 3.1    สถานศึกษามีการกระจายอํานาจ และจัดการศึกษา 

 3.2    สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 

 3.3    สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 

 3.4    สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 3.5    สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล 

4.แผนการดําเนินการ 

รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการตอผูบริหาร 12 พฤษภาคม 2563 นางประณมเพียร โพธิ์นา 

2.อนุมัติโครงการ  พฤษภาคม  2563 ผูอํานวยการ 

3. แตงตั้งคณะทํางานตามโครงการ ฯ 

4. ดําเนินการตามโครงการ ฯ 

  - มีการกระจายอํานาจ และจัดการศึกษา 

  - สถานศึกษาออกคําสั่งแตงตั้งหัวหนางานและ 

    กรรมการ 4 ฝาย พรอมมอบงาน 

  - มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 

  - สถานศึกษาจัดทํากลยุทธโรงเรียน 

   - สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

    ประจาํป 2561 

  - สถานศึกษาออกคําสั่งปฏิบัติงาน กิจกรรมตางๆ 

  - มีคณะกรรมการอํานวยการรวมพัฒนาสถานศึกษา 

  - สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ     

  - สถานศึกษาประเมินโครงการประจําป 

  - สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน 

  - สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 

1-16 พฤษภาคม 2563 

17  พฤษภาคม 2563 

ถึง 31 มีนาคม  2564 

นางประณมเพียร  โพธิ์นา   

และคณะ 

 

5.ติดตามผลและประเมินผล 31 มีนาคม 2564 นางประณมเพียร  โพธิ์นา 

 และคณะ 
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5.  งบประมาณ   - บาท 

 

6.  การประเมินผล 

 6.1     แบบสัมภาษณ 

 6.2     แบบประเมิน 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1    สถานศึกษามีการกระจายอํานาจ  และจัดการศึกษา 

 7.2    สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 

 7.3    สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 

 7.4    สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 7.5    สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล 
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ช่ือโครงการ                     การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและงานทุนการศึกษา    

แผนงาน       การบริหารงานท่ัวไป                                              

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี  5       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน                     นายปรีชา   วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ          นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน  นางยุพิน   ดวงแพงมาศ   

                                   นางสุมาลี  ใจดี  นางลาวัณย  สิงศิลป   นางสาวณัฐฐินันทร  โยธะชัย 

ลักษณะโครงการ               โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลา                ตลอดปการศึกษา 
 

1.   หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันผันผวน   เศรษฐกิจตกต่ํา  คนวางงาน   รายไดไมพอกับ 

รายจาย   ไดสงผลกระทบตอครอบครัว   เกิดปญหาความขาดแคลนตามมา   ทําใหนักเรียนขาดอุปกรณ

การเรียน  ตลอดจนเครื่องแบบนักเรียนและเงินท่ีจะใชจายในสิ่งท่ีจําเปน   โรงเรียนจึงเปนหนวยงานท่ี

จะตองชวยเหลือ   บรรเทาความเดือดรอนเปนเบื้องตน   รวมท้ังการระดมทรัพยากร   โนมนาวชุมชน 

ใหเขามามีสวนรวมในการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 

2.   วัตถุประสงค 

 2.1    เพ่ือสํารวจปญหาและความขาดแคลนของนักเรียน 

 2.2    เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในดานเสื้อผา   อาหาร   เครื่องแบบนักเรียนและเงินทุนการศึกษา 

 2.3 เพ่ือสงเสริมนักเรียนท่ีเรียนเกง   และชวยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

 2.4 เพ่ือระดมทรัพยากร   และทุนทรัพย   เพ่ือมอบใหเปนทุนการศึกษา 

 

3.   เปาหมาย 

 3.1 นักเรียนท่ีมีปญหาขาดแคลนไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึง 

 3.2 มอบทุนการศึกษาทุกป   ในวันไหวครู   และวันเด็กแหงชาติ 

 3.3 ชุมชนมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร   และทุนทรัพย  เพ่ือมอบใหเปนทุนการศึกษา 
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4.   กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.   ประชุมคณะทํางาน 

2.   เสนอโครงการและ เสนอ แตงตั้ง    

     คณะกรรมการ ดําเนินงาน 

4.   ดําเนินงานตามโครงการ 

      4.1   สํารวจปญหาและเยี่ยมบานของ 

             นักเรียน 

      4.2  ใหการชวยเหลือ  เครื่องแบบ 

            นักเรียน  ชุดกีฬา  เสื้อฝกกิจกรรม  

      4.3   ใหการชวยเหลืออุปกรณการเรียน 

      4.4   ใหการชวยเหลือทุนการศึกษา 

     ทีนักเรียน ท่ีเรียนเกง  มีความประพฤติดี 

      4.5   สงนักเรียนเขาขอรับทุนการศึกษา 

             จากหนวยงาน / องคกร / บุคคล 

      4.6   ใหการชวยเหลือทุนการศึกษา 

             นักเรียนท่ีขาดแคลน 

      4.7    ตรวจสอบและติดตามผลการ 

              ดําเนินการ 

      4.9    สรุปรายงานผลการดําเนินการ 

      4.10  ประเมินผลโครงการ 

พฤษภาคม  2563

พฤษภาคม  2563 

    

ตลอดปการศึกษา    

พฤษภาคม   2563 

   

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

พฤษภาคม  2563 

 

 

ตลอดปการศึกษา    

 

วันเด็กแหงชาติ 

 

ตลอดปการศึกษา   

 

มีนาคม   2563 

มีนาคม   2563 

นายปรีชา  วิเศษชัย   

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน   

ครูประจําชั้น     

ครูประจําชั้น   หัวหนาระดับชั้น 

 

ครูประจําชั้น   หัวหนาระดับชั้น 

 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน  และคณะ 

นางนางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน และคณะ 

  

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน และคณะ 

 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน 

 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

 

นางอิสรีย    ฐิติชัยรัตน 

นางอิสรีย    ฐิติชัยรัตน 

5.   ทรัพยากร 

 5.1   บุคคลรวมโครงการ 

  5.1.1   คณะครูในโรงเรยีน 

    5.1.2  บุคคลภายนอก  (ผูมีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา) 

          5.3   งบประมาณ 

  5.3.1   เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและขาดแคลน  211,139        บาท 

  5.3.2   จากการบริจาค 

   5.3.2.1   มูลนิธิขุนอาจอํานวยการ               จํานวน    343,117.74    บาท 

   5.3.2.2   กองทุนคุณอุดม อาจอํานวยการ      จํานวน    847,990.13    บาท 

   5.3.2.3   กองทุนวันเด็ก       จํานวน   806,877.92     บาท 

   5.3.2.4   กองทุนสวัสดิการโรงเรียน     จํานวน    102,961.28    บาท 

   5.3.2.5   กองทุนวิถีพุทธ       จํานวน    115,509.98    บาท 
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                               5.3.2.6   กองทุนวัฒนาสิงหเดช                   จํานวน    14,852.29     บาท 

                               5.3.2.7   กองทุนตระกูลคาขาย                   จํานวน     10,500        บาท 

                               5.3.2.8   กองทุนวิเศษชัย                          จํานวน    20,800         บาท 

  5.3.3   จากองคกร / หนวยงาน / บุคคล 

   5.3.3.1    ทุนการศึกษาตอเนื่อง 

    1. ทุนยุวพัฒน                                        ปละ     7,000   บาท 

                                          2. ทุนเซ็นทรัลธรรม                      ปละ     5,000   บาท 

    3. ทุนการปโตเลี่ยมแหงประเทศไทยประถมศึกษาปละ     3,000   บาท 

       ทุนการปโตเลี่ยมแหงประเทศไทยมัธยมศึกษา  ปละ     5,000   บาท

  5.3.4  กองทุนการศึกษาท่ีมีผูบริจาคใหทางโรงเรียนดําเนินการคือกองทุนมูลนิธิขุนอาจ

อํานวยการ  กองทุนคุณอุดมอาจอํานวยการ  กองทุนวันเด็ก  กองทุนสวัสดิการโรงเรียน  กองทุนสหการ

โรงเรียน  และกองทุนโรงเรียนวิถีพุทธ กองทุนวัฒนาสิงหเดช กองทุนตระกูลคาขาย ทุกปไดนําดอกผลท่ี

ไดมามอบทุนการศึกษาใหนักเรียน 

 

6.   การติดตามผลและประเมินผล 

 6.1 ระหวางดําเนินการ 

 6.2 สิ้นปการศึกษา 

 

7.   ผลท่ีไดรับ  

 7.1 นักเรียนท่ีมีปญหาขาดแคลน   ไดรับการชวยเหลือในระดับหนึ่ง 

 7.2 นักเรียนมีขวัญและกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนยิ่งข้ึน 
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โครงการ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานท่ี 1                   คุณภาพผูเรียน    

กลยุทธท่ี    2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนาโครงการ นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางฐปรัตน  ทองยัง นางสุมาลี   ใจดี  นายปริญญา  สุภา   

                                 นางรสสุคนธ  มุลาลี  นางนงลักษณ ไผลอมทําเล   

  ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ                                           

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สุขภาพอนามัยของประชากรทุกเพศทุกวัยเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนซ่ึงเปนวัย

กําลังพัฒนา  เปนชวงชีวิตท่ีรางกาย  สมอง  จิตใจกําลังเจริญเติบโตเหมาะสมและพรอมท่ีจะรับรูปลูกฝงให

เกิดเจตคติและมีประสบการณในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาสุขภาพอนามัย  โรงเรียนจึงมี

บทบาทในการใหความรู  การปฏิบัติและการจัดประสบการณ  จัดอนามัย  สิ่งแวดลอมใหเปนตัวอยางท่ีดี

แกนักเรียน  โรงเรียนบานหนองบัว ไดรวมกับโรงพยาบาลชัยเกษม    ชุมชน และ อสม. 

2.  ขอบขายของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   มี  10  องคประกอบ  คือ 

   องคประกอบท่ี 1. การกําหนดนโยบายของโรงเรียน 

 องคประกอบท่ี 2. การบริหารจัดการในโรงเรียน 

 องคประกอบท่ี 3.  การรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 องคประกอบท่ี 4. การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

 องคประกอบท่ี 5. การใหบริการอนามัยในโรงเรียน 

 องคประกอบท่ี 6. สุขศึกษาในโรงเรียน 

 องคประกอบท่ี 7. โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 

 องคประกอบท่ี 8. การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

 องคประกอบท่ี 9. การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 

 องคประกอบท่ี 10.การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

3. วัตถุประสงค 

1.   นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพสรางเสริมภูมิคุมกัน   เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัย

สมบูรณแข็งแรง  รูจักปองกันตนเองจากอุบัติเหตุและ สิ่งเสพติด 
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2. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน  เปนสถานท่ีท่ีนักเรียน

อยากมาเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

  3. นักเรียนรูจักเลือกบริโภคอาหารท่ีดีมีประโยชน  มีโภชนาการในโรงเรียนบานหนองบัว  

ปลอดภัย   มีประโยชนตอรางกาย 

  4.  บุคลากรในโรงเรยีนไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ  1  ครั้ง  และบุคลากรไดรับขาวสาร

ดานสุขภาพและอนามัยอยางสมํ่าเสมอ  รูจักการออกกําลังกายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  5.  โรงเรียนหนวยงานของรัฐ เอกชน  และชุมชนรวมมือกัน ในการวางแผน และจัดกิจกรรม

เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน   ใหมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง   

 

4. กิจกรรม                        

 

เดือน รายการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

พฤษภาคม 63 -

มีนาคม 64 

 

มิถุนายน 63 

อาหารกลางวันนักเรียนขาดแคลน 

ตรวจฟนนักเรียน 

 

นางรสสุคนธ  มุลาลีและคณะ 

ครูทุกคน/โรงพยาบาล 

 

ทุกวันทําการ 

ตรวจฟน 

ตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน ครูทุกคน/โรงพยาบาล ตรวจสุขภาพ 

กําจัดเหา/ตรวจสุขภาพ ครูทุกคน/โรงพยาบาล 

อนามัย 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง ครูทุกคน/ผูนํานักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมตอตานยาเสพติด 

รณรงคยาเสพติด 

นายปริญญา และ 

ครูประจําชั้นทุกคน 

อบรมใหความรู 

กรกฎาคม 63 

 

 

 

 

 

รณรงคไขเลือดออก  ครูทุกคน/โรงพยาบาล/ชุมชน กําจัดยุงลาย 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพภาคเรียนท่ี 1 

ครูท่ีรับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สิ้นภาคเรียน 

ประชุมสรุปงาน คณะครูทุกคน  

กิจกรรมนันทนาการ 

- ออกกําลังกายกับชุมชนหลังเลิกเรียน 

 

 

นางฐปรัตน  ทองยัง  และคณะ    

นายปริญญาและคณะ 

 

วันละ 20 นาที 

 

 

 

สรุปทบทวนโครงการท่ีรายงานผล บุคลากรทุกคน  
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5. งบประมาณ   

 งบอาหารกลางวันสําหรับเด็กขาดแคลน                            บาท 

       กิจกรรมอนามัยโรงเรียน                            4,000          บาท 

      เวชภัณฑ            3,000          บาท 

 

6.  ประเมินผล 

1.  แบบประเมินโครงการ 

2.  การสังเกต 

 

7.  ผลท่ีไดรับ 

1.  โรงเรียนมีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอนามัยโรงเรยีนอยางเปนระบบ 

2.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการ โดยทุกฝายมีสวนรวมการดําเนินงาน โดย โรงเรียน บาน องคกร   

    ชุมชน  ประสานรวมมือกันทํางาน 

3. นักเรียนมีพัฒนาการท่ีพรอมท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา และมีสุขภาพท่ี 

แข็งแรง 
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โครงการ  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี   2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนางาน  นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ      นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน    นางปริญญา  สุภา  

                               นายนาวิน วงศวิเศษ   นางยุพิน ดวงแพงมาศ 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลา 14 พฤษภาคม 2563 – 31  มีนาคม  2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีท่ีมีคุณภาพในการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ เห็น

เปนรูปธรรม และใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหงานมี

ประสิทธิผล และมีจุดออนท่ีตองแกไข จึงตองมีการทํางานรวมกันระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน ซ่ึงในป

การศึกษา 2563    กระทรวงศึกษาธิการถือวาเปนปแหงการชวยเหลือนักเรียน 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรสวนใหญในโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางเปนระบบ 

3. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคจากการดูแลชวยเหลือครู ผูปกครอง  ผูเก่ียวของ 

3.  เปาหมาย 

 1.  บุคลากรครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดประสานสัมพันธรวมกิจกรรม 

           2. นักเรียนไดรับการชวยเหลือดูแลอยางเปนระบบ 
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4.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม / ระเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.  ประชุมอบรมรับนโยบาย 

2.  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ(ทีมนํา ทีม

ประสาน  

    ทีมทํา)คณะกรรมการประเมิน 

3.  จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ 

4. จดัทําเอกสาร/ประชุมอบรมครูในโรงเรียน  

   เพ่ือสรางความเขาใจในการทํางาน  

5. ศึกษาเอกสารท่ีเขาอบรม 

6. รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล(ทําระเบียน)  

7. คัดกรองนักเรียนและสรุปผล 

8. จดักิจกรรมโฮมรูมและบันทึกผลทุกครั้ง 

9. จัดกิจกรรมปองกันและแกปญหานักเรียน 

    กลุมเสี่ยง/มีปญหา 

10. จัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน 

 

11. สงนักเรียนท่ียากตอการชวยเหลือตอ  

     ผูเชี่ยวชาญและติดตามผล 

12. ประเมินเพ่ือทบทวนระบบดแูล  

13. คณะกรรมการแตละคณะประเมิน 

     การปฏิบัติงาน และสรุปผล 

14. สรปุรายงานระบบดูแลนักเรียน 

ตอ สพท.อด. เขต 1 เผยแพร 

และประชาสัมพันธตอประชาชนท่ัวไป 

- โดยจัดทําเปนรูปเลม 

- แผน ซี ดี 

มิถุนายน  2563 นายปรีชา  และคณะ 

มิถุนายน  2563 ครูประจําชั้น 

กรกฎาคม 2563 

กรกฎาคม 2563 

 

กรกฎาคม   2563 

กรกฎาคม   2563 

 

มิถุนายน 63– กุมภาพันธ 64 

พฤษภาคม63–กุมภาพันธ 64 

 

พฤษภาคม 63 – กุมภาพันธ 64 

 

พฤษภาคม 63 – กุมภาพันธ 64 

 

4-8 สิงหาคม 2563 (ครั้งท่ี1) 

8-10 มกราคม (ครั้งท่ี2) 

ตามความเปนจริง 

สิงหาคม 2563 

กันยายน 2563 และ 

 

กุมภาพันธ 2564 

 

ตุลาคม 63 และมีนาคม 64 

นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน 

กรรมการประสาน 

 

ครูทุกคนท่ีเขาอมรม 

ครูประจําชั้น 

 

ครูประจําชั้น 

ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 

 

ผูปกครอง/ผูเชี่ยวชาญ 

 

ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 

 

ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 

คณะกรรมการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมิน 

 

คณะกรรมการแตละคณะ 

 

กรรมการประสาน/

กรรมการอํานวยการ 

 

6.  งบประมาณ 

  - งบประมาณกิจกรรม    2,000          บาท 
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7.  ผลท่ีไดรับ 

1. บุคลากรสวนใหญในโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

เปน ระบบ 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคจากการดูแลชวยเหลอืครู ผูปกครอง  ผูเก่ียวของ 
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โครงการ                       อาหารกลางวัน 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี   2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนางาน  นายปรีชา   วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ          นางฐปรัตน   ทองยัง   นางกฤษณา วงศวิเศษ  

                                   นางนงลักษณ  ไผลอมทําเล  นางลาวัณย  สิงหศิลป 

ลักษณะโครงการ             โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ         พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 

     การจัดอาหารกลางวันในสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 

เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดเพราะเด็กในวัยนี้เปนวัยท่ีกําลังเจริญเติบโตในทุกดานคือดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคมและสติปญญา 

        ดังนั้นโรงเรียนบานหนองบัวจึงไดจัดโครงการอาหารกลางวันตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายตรงตาม

เกณฑมาตรฐาน 

2. วัตถุประสงค 

             1.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาตามโภชนาการอยางท่ัวถึงทุกคน 

             2.เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีน้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

             3.เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และมีสติปญญาดี 

3. เปาหมาย 

           เชิงปริมาณ 

               1.  นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวทุกคนไดรับการชวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน 

               2.  นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวทุกคนไดรับประทานอาหารท่ีสะอาดมีคุณภาพตาม

โภชนาการ 

           เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว มีสมรรถภาพทางกาย น้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

                              กรมอามัย 

2. นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน และมีสุขนิสัยในการ 

                             รับประทานอาหารอยางถูกตอง 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

     การดําเนินงาน/กิจกรรม         ระยะเวลาดําเนินงาน                ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ 

2. การอนุมัติโครงการ 

3. แตงตั้งคณะทํางานตาม

โครงการ 

4. ดําเนินการตามโครงการ 

  - การตรวจปริมาณอาหาร 

  - การตรวจคุณภาพอาหาร 

  - การจัดทําอาหารกลางวัน 

  - การจัดทําบัญชี ลางใบเบิก 

อาหารกลางวัน 

5. ติดตามผลและประเมินผล 

โครงการ 

6. สรุปผลรายงานผลการ

ดําเนินการ 

 12  พฤษภาคม  2563 

 13  พฤษภาคม  2563 

 14  พฤษภาคม  2563 

 

 14 พฤษภาคม  2563 

  

 

 

 

 

 

 31  มีนาคม  2564 

  

นางฐปรัตน   ทองยัง  

นางฐปรัตน   ทองยัง  

ผูอํานวยการ 

 

นางฐปรัตน   ทองยัง และคณะ 

 

 

 

 

นางฐปรัตน   ทองยัง และคณะ 

 

นางฐปรัตน   ทองยัง 

 

5.  งบประมาณ  6 

               5.1  งบอุดหนุนอาหารกลางวันจากเทศบาลนครอุดรธานี 

               5.2  จํานวน    -      บาท 

 

6. การติดตามแลประเมินผล 

               6.1  แบบตรวจสอบ 

               6.2  แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

               6.3  แบบติดตามผลของนักเรียน(น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน) 

               6.4  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน (สุขภาพอนามัย) 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

               1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับประทานอาหารกลางวันได

อยางพอเพียงท่ัวถึงทุกคนและทุกวัน 

               2. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาครบสารอาหารตามหลักโภชนาการท่ีดี 
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               3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก

โรคภัยไขเจ็บ 

               4. นักเรียนทุกคนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนดไวพรอมท้ังมีสติปญญาเฉลียวฉลาดดี ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ สหการโรงเรียน 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี   5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน  นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบ                     นางเครือรัตน  บัณฑิตรกการคา   นางลาวัณย  สิงหศิลป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                              นางสาวสุกฤตา  ดลสิริฤทธิกุล   

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  ปการศึกษา 2563 (14 พ.ค.2563 – มี.ค. 2564) 
 

1.หลักการและเหตุผล 

 สภาพเศรษฐกิจของไทยในยุคปจจุบันนี้เปนยุคท่ีขาวของเครื่องใชตาง ๆ  มีราคาแพงเปนอยางมาก   

และการท่ีจะดํารงชีวิตอยูในเศรษฐกิจแบบนี้ได เราก็ควรท่ีจะใชจายอยางประหยัด รูจักเลือกซ้ือสินคาท่ีมี

ราคาถูก และควรท่ีจะรูจักคุณคาของเงิน 

 ดังนั้นการทําโครงนี้ก็เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนเปนคนรูจักใชจายเงินและเลือกซ้ือสินคาใน

การดํารงชีวิตกับยุคเศรษฐกิจท่ีมีสินคาราคาแพง 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 ผลผลิต(Outputs) 

  2.1.1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักเลือกซ้ือสินคาราคาถูก 

  2.1.2. เพ่ือฝกนิสัยการประหยัดและอดออม 

  2.1.3. เพ่ือใหนักเรียนรูจักคุณคาของเงิน และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

 2.2 ผลลัพธ 

  2.2.1. นักเรียนสามารถเลือกซ้ือสินคาราคาถูก 

  2.2.2. นักเรียนสามารถฝกนิสัยการประหยัดและอดออม 

  2.2.3. นักเรียนสามารถรูจักคุณคาของเงิน และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

3.เปาหมาย 

 3.1 ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 

  3.1.1. นักเรียนทุกคนสามารถเลือกซ้ือสินคาในราคาถูกไดเปนอยางดี 

  3.1.2. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการประหยดัและอดออม 

  3.1.3. นักเรียนทุกคนมีความซ่ือสัตยสุจริตและรูจักคุณคาของเงิน 
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3.2 ผลลัพธ(เชิงคุณภาพ) 

  3.2.1. นักเรียนสามารถเลือกซ้ือสินคาไดเปนอยางดีและถูกตอง 

  3.2.2. นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองในเรื่องของการประหยัดและอดออม 

  3.2.3. นักเรียนมีความภูมิใจท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต และรูจักคุณคาของเงิน 

  

4.กิจกรรมและการดําเนิน 

กิจกรรม 
วิธีดําเนินงาน/ข้ันตอน

การปฏิบัต ิ
ระยะเวลา 

สถานท่ี

ปฏิบัต ิ

คาใชจาย

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  

กิจกรรม

สหการ

โรงเรียน 

1. เสนอกิจกรรมตอ    

ผูบริหาร 

2. เสนอกิจกรรมตอท่ี

ประชุมคณะครู 

3. จัดเตรียมหองสหกรณ

จัดหาซ้ือสินคา จัดหา

นักเรียนรับผิดชอบงานใน

หนาท่ีตางๆ 

   4. ครูผูรับผิดชอบจัดทํา

บัญชีรายรับ – รายจาย 

   5. ประเมินผลกิจกรรม 

   6. สรุปผลกิจกรรม 

11 พ.ค.63 

 

16 พ.ค.63 

 

18 พ.ค.63 

 

 

 

30 พ.ค.63 

 

21 มี.ค.64 

21 มี.ค.64 

 

รา
นค

าส
หก

รณ
โร

งเ
รีย

นบ
าน

หน
อง

บวั
 

  

 

นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา 

 

นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา 

และคณะ 

 

นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา 

และคณะ 

 

นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา 

และคณะ 

นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา 

นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา 

 

 

5..การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ผลผลิต 

1.นักเรียนทุกคนสามารถเลือกซ้ือ

สินคาราคาถูกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการ

ประหยัดและอดออม 

3.นักเรียนทุกคนรูจักคุณคาของเงิน 

และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

 

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ผลลัพธ 

1.นักเรียนสามารถเรียนรูดวย

ตนเองอยางเปนระบบ 

2.นักเรียนสามารถมีนิสัยรักการ

ประหยัดและอดออม 

3.นักเรียนสามารถรูจักคุณคาของ

เงิน และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

  

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ครูจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียนทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. นักเรียนทุกคนสามารถปลูกฝกนิสัยการประหยัดและอดออม 

 3. นักเรียนทุกคนสามารถรูจักคุณคาของเงิน และมีความซ่ือสัตยสุจริตไดเปนอยางดี 
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โครงการ วันอําลาสถาบัน 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2       กระบวนการบริหารและจัดการ 

สนองกลยุทธท่ี  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หัวหนางาน นายปรีชา  วิเศษชัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน  นางยุพิน ดวงแพงมาศ นายนาวิน  วงศวิเศษ 

                             นายปริญญา  สุภา  นายวิรุฬห   จุลนิล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        โรงเรียนบานหนองบัว 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาการดําเนินการ    14 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 

 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานหนองบัว เปนงานท่ีทางโรงเรียนจัดกิจกรรมข้ึนเพ่ือ

สงเสริมปองกันและแกปญหาใหกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตามนโยบายของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กิจกรรมวันอําลาสถาบันเปนกิจกรรมสําคัญเพ่ือสงเสริมใหขวัญกําลังใจแสดงความยินดีแกนักเรียนท่ีสําเร็จ

การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจะเลื่อนข้ึนไปเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 หรือยายไปเรียนท่ีสถานศึกษาอ่ืน 

2.วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 2. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจเปนเกียรติแกผูสําเร็จการศึกษา 

     3. เพ่ือเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

3.เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

    1. นักเรียนทุกชั้นเรียนไดเห็นความสําคัญของกิจกรรมวันอําลาสถาบัน 

    2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เกิดความภาคภูมิใจ 

       3. โรงเรียนมีกิจกรรมรวมกับ ผูปกครอง และชุมชน 

เชิงคุณภาพ 

              1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดเรียนรูในการจัดงานแสดง 

                ความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา  

     2. นักเรียนไดแสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญูรูคุณ 

     3. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจ และรูสํานึกคุณในสถานศึกษา 
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4. การดําเนินงาน 

          1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

          2. แตงตั้งครูเพ่ือรับผิดชอบ 

          3. ปฏิบัติตามโครงการ 

          4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 

          5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

          6. ประเมินโครงการ 

 

5.กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ประชุมเสนอโครงการ มีนาคม 2563 นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน  

นายวิรุฬห  จุลนิล 

ดําเนินงาน มีนาคม 2564 นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน ครูประจําชั้น 

เตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม มีนาคม 2564 นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

ฝกซอมนักเรียน มีนาคม 2564 นักเรียนชั้น ม. 3 นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตนและคณะ 

ดําเนินการ 23  มีนาคม 2564 นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน 

นายวิรุฬห  จุลนิล และคณะ 

ประเมินโครงการ มีนาคม 2564 นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

สรุปผล มีนาคม 2564 นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

 

6.  งบประมาณ 

     คากิจกรรมวันอําลาสถาบัน  จํานวน  5,000  บาท 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูปกครองและนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจมีความสุขในการรวมกิจกรรม 

 2. ชุมชนเห็นความสําคัญของกิจกรรมโรงเรียน 

 3. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ      
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ช่ือโครงการ กีฬาสีภายในโรงเรียน  (โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม) 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 

สนองมาตรฐานท่ี 1           คุณภาพผูเรียน 

สนองกลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หัวหนาโครงการ นายปริญญา  สุภา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายปริญญา  สุภา   นายนาวิน  วงศวิเศษ  และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลา ตุลาคม  2563 –  มีนาคม   2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การเลนกีฬาเปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนไดมากท่ีสุดและทําใหนักเรียน

เกิดความรัก  ความสามัคคี  รูจักทํางานเปนทีมอยางมีความสามารถ 

 โรงเรียนบานหนองบัวไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  จึงจัดกิจกรรมกีฬาข้ึนภายในโรงเรียน  

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก  และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 

2.2 เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกและมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกีฬาไดมากข้ึน 

2.3 เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะทางกีฬา 

2.4 เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน  ความรัก  ความสามัคคี 

 

3. เปาหมาย 

3.1 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ  พลานามัย  และบุคลิกภาพดีข้ึน 

3.2 นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมกีฬาท่ีโรงเรียนจัดการแขงขันได 

3.3 นักเรียนสามารถเลนกีฬาในประเภทท่ีเขารวมกิจกรรมไดดี 

3.4 โรงเรียนคัดเลือกนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนไดทุกประเภท 

3.5 นักเรียนแสดงออกถึงความสนุกสนาน  ความรัก  และความสามัคคีภายในกลุม 

3.6  
4. การดําเนินงาน 

4.1 หัวหนาโครงการประชุมคณะทํางานเพ่ือเขียนโครงการ 

4.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
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4.3 ดําเนินงาน 

4.3.1 แบงกลุมสี  ประกอบดวย  สีแดง  สีเหลือง  สีฟา 

4.3.2 กําหนดภาระงาน  กรรมการกลาง  และครูผูรับผิดชอบสีตาง ๆ 

กําหนดประเภทการแขงขัน 

4.3.3 จัดทําตารางฝกซอม  และเตรียมสนามอุปกรณฝกซอม 

4.3.4 ดําเนินการแขงขัน 

5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 

1.1 แบงกลุมสี 

1.2 กําหนดภาระงาน

กรรมการกลาง 

- กรรมการฝกซอมกลุมสี 

- ประเภทการแขงขัน 

- ปฏิทินฝกซอม  สูจิบัตร 

- สนามและอุปกรณ 

2. ฝกซอม 

3. คัดเลือก 

4. แขงขัน 

4.1 ประเภทกีฬา 

- ฟุตบอลเล็ก 

- วอลเลยบอล 

- แฮนดบอล 

- แชรบอล 

- เซปคตะกรอ 

- เทเบิ้ลเทนนิส 

- เปตอง 

4.2 ประเภทกรีฑา (ลู) 

- วิ่งเร็ว   วิ่งผลัด 

- วิ่งทน 

5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เดือนตุลาคม   2563       เดือน

พฤศจิกายน   2563 

   1 พ.ย 2563 - 21 ธ.ค 2563 

21 – 25  ธ.ค.  2563 

29 – 30  ธ.ค.   2563 

 

 

 

 

      

4   มกราคม   2564 

นายปริญญา   สุภา 

      นายปริญญา   สภุา 

                                 นาย

ปริญญา  สุภา และคณะ 

นายปริญญา  สุภา และคณะ 
นายปริญญา  สุภา และคณะ 

นายปริญญา  สุภา และคณะ 
 

นายปริญญา  สุภา และคณะ 

นายปริญญา  สุภา และคณะ 

คร.ูปริญญา  สุภาและคณะ 

 

 

คณะกรรมการกลุมสี 

 

คณะกรรมการกีฬาและคณะครู

โรงเรียนบานหนองบัวทุกคน 

คร.ูปริญญา  สุภาและคณะ 
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6.   งบประมาณ    35,000   บาท 

6.1 วัสดุ – อุปกรณกีฬา     10,000     บาท 

- วัสดุฝกซอม   และการแขงขัน 

- วัสดุ – อุปกรณการจัดทําสนาม 

6.2 งบประมาณจัดกิจกรรม 

- งบประมาณ    25,000     บาท 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว  มีสุขภาพพลานามัย  บุคลิกภาพและสามารถ

แสดงออกซ่ึงความสามารถทางกีฬา 

7.2 โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักกีฬาประเภทตาง ๆ ไปแขงขันในระดับกลุม  และโซน

อยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียง) 

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองมาตรฐาน 2         ขอท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา 

             และจุดเนนท่ีกําหนด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนบานหนองบัว 

ผูรับผิดชอบโครงการ     นางอิสรีย  ฐิติชัยรัตน   นางยุพิน  ดวงแพงมาศ  นายวิรุฬห  จุลนิล 

ลักษณะโครงการ (     ) โครงการใหม    () โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 15  พฤษภาคม  2563  – 31  มีนาคม    2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบูรณาการเปนองค

รวมท่ีมีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิด

ความสมดุล  เปนธรรมและยั่งยืนมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกประชาชนโดยถวนหนาสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9  การ

ดํารงชีวิตของคน ในสังคมไทยไดนําเอาสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกๆดานเขามาใชในชีวิตประจําวัน    ดวย

เหตุผลขางตน      ทําใหการใชชีวิตของคนไทยท่ีผานมานั้น ถึงแมจะไดรับความสะดวกสบายในเบื้องตนแต

สิ่งท่ีตามมาโดยไมรูตัวคือการดํารงชีวิตประจําวันท่ีฟุมเฟอยทําใหคนในสังคมตองประสบกับปญหาการ

ดํารงชีวิตตามมา   ฉะนั้นสิ่งท่ีจะสามารถแกปญหาการดํารงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใชจาย

ฟุมเฟอย  ไมมีเหตุผล  ไมมีความรอบคอบและขาดภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต และสงผลตอนักเรียนทําให

ผูเรียนขาดทักษะชีวิท่ีจะเปนปญหาตอการเรียนการสอนและขาดทักษะจําเปนพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบันและในอนาคต 

ดังนั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเปนโครงการหนึ่งท่ีเปนประโยชนตอนักเรียนโดยตรงเพราะ

ครูผูสอนจะนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูหองเรียน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  และ

สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตท่ีเกิดประโยชนตอตนเอง ตอครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ สูการ

ประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได    โรงเรียนบานหนองบัวจึงไดจดักิจกรรมการนําแนวคิดของปรัชญาของ

เศรษฐกิจมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดแก การถอดบทเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการนําไปใชจริง   การแยกขยะเพ่ือนําไปใชประโยชน  การทําน้ําหมักชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนจัดทําหองเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
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2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 

                2.2 เพ่ือฝกทักษะการเรียนรูของนักเรียนท่ีจะสามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม 

                2.3 เพ่ือฝกการทําปุยน้ําหมักชีวภาพสําหรับใชในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  น้ําหมัก

ชีวภาพเพ่ือใชในการทําผลิตภัณฑชําระลางสําหรับรักษาสิ่งแวดลอม  ประหยัดและสามารถลดคาใชจาย

และนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.4 เพ่ือใหนักเรียน รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงมีความรูความสามารถในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 

 

3. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

- บุคลากรในโรงเรียนทุกคน  มีความรูความสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการใชชีวิตอยางพอเพียง 

- นักเรียนทุกคนกลาแสดงออก  ตลอดจนไดฝกทักษะการทําและการน้ําหมักชีวภาพไปใชใน 

การทําการเกษตร  ไปใชในการผลิตภัณฑชําระลางเพ่ือนําไปใชไดเอง ชวยใหประหยัด ปลอดภัยและ

สามารถนําไปประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 

ดานคุณภาพ 

 บุคลากรในโรงเรียนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

เพ่ือใหนักเรียนรูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียง   นําหลักการไปปฏิบัติตนใหมีทักษะชีวิต   สามารถลดรายจายใน

ครัวเรือน กอใหเกิดรายไดระหวางเรียนรวมถึงนักเรียนไดรับการฝกทักษะอาชีพและกลาแสดงออก 

 

4. วิธีดําเนินการ 

       4.1 เขียนโครงการ 

       4.2 ขออนุมัติโครงการ 

       4.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแตละกิจกรรม 

       4.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนจัดกิจกรรม 

       4.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

              4.5.1 กิจกรรมการทําปุยน้ําหมักชีวภาพจากเศษวัสดุโรงครัวของโรงเรียน 

              4.5.2 กิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมในทองถ่ิน 

              4.5.3 กิจกรรมการทําน้ํายาลางจานสําหรับโครงการอาหารกลางวัน 

              4.5.4 กิจกรรมการทําสบูจากน้ํามันทอดซํ้าเพ่ือสิ่งแวดลอม 

              4.5.5 กิจกรรมการการทําน้ํายาลางสุขภัณฑจากน้ําหมักชีวภาพ 
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5.กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการ ,ประชุมชี้แจงผูเก่ียวของ 

 

2. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

 

3.ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

 

 

กิจกรรมท่ี 1  การทําปุยหมักจากเศษวัสดุโรงครัวโรงเรียน 

     ข้ันตอนการดําเนินงาน 

     1.1  ประชุมคณะครูปรึกษาหารือและวางแผนการ

ดําเนินการ 

1.2  แตงตั้งผูรับผิดชอบ 

1.3  เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและเสนอแนะ 

1.4  ดําเนินการตามกิจกรรม 

       -  ฝกปฏิบัตินักเรียนเพ่ือเรียนรูและปฏิบัติการการทําปุย

หมักชีวภาพจากเศษวัสดุโรงครัวโรงเรียน 

1.4 ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดกิจกรรม 

1.5  สรุปวิเคราะหรายงานผล 

1 – 8 พ.ค. 63 

 

11 – 12 พ.ค. 63 

 

ตลอดปการศึกษา 

 

 

20 พ.ค.63 – 22 

ก.ค. 63 

 

 

 

15-17 พ.ค. 63  

 

20 พ.ค.63 – 22 

ก.ค. 63 

30 ก.ค.63- 3-4 มิ.ย. 

63 

คณะทํางานและคณะ

ครูท่ีเก่ียวของ 

นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน 

 

นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน 

นายวิรุฬห  จุลนิล 

ครูผูรับผิดชอบ 

นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน 

 

ผูบริหารโรงเรียน 

 

ผูบริหารโรงเรียน 

นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน 

 

ครูประจําชั้นและครู  

ประจําวิชา 

 

ครูผูรับผิดชอบ 

1.6 นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูวิเคราะห  วิ

พากยใหขอเสนอแนะ 

มิ.ย. –  ส.ค. 63 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 การทําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมในทองถ่ิน 

      ข้ันตอนการดําเนินงาน 

       2.1  ประชุมคณะทํางาน 

 2.2  แตงตั้งผูรับผิดชอบ 

2.3 ดําเนินการตามกิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพตาม

ข้ันตอน 

2.4 ประเมินผลและรายงานผลเม่ือสิ้นสุดกิจกรรม 

มิ.ย. –  ส.ค. 63 

 

 

 

 

 

ต.ค. 63 

คณะครูผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

คณะครูผูรับผิดชอบ 
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กิจกรรมท่ี 3 การนําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมในทองถ่ินไป

ผลิตน้ํายาชําระลางจาน 

      ข้ันตอนการดําเนินงาน 

       3.1  ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 

3.2  ดําเนินการตามกิจกรรม 

       -  จัดหาและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 

       -  แบงกลุมนักเรียนแตละชั้นทําผลิตภัณฑน้ํายาลาง

จานน้ําหมักชีวภาพ ในชวงเวลาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

       -  ดําเนินการนําผลผลิตจากการทําน้ํายาลางจานไป

ใชในโรงเรียน 

        - นักเรียนถอดบทเรียนจากการดําเนินการ 

26 มิ.ย. 63  – 11 

ม.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-25 ก.พ. 63 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

และคณะ 

 

 

ครูผูรับผิดชอบ 

ครูผูรับผิดชอบ 

 

 

ครูผูรับผิดชอบ 

 

ครูประจําชั้น 

กิจกรรมท่ี 4 การทําสบูจากน้ํามันทอดซํ้าเพ่ือสิ่งแวดลอม 

4.1ดําเนินการตามกิจกรรม 

4.2จัดหาและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 

4.3 แบงกลุมนักเรียนทําสบูจากน้ํามันทอดซอตามใบงาน 

ในชวงเวลาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

     4.4 ดําเนินการนําผลผลิตไปใชในครัวเรือนและโรงเรียน 

     4.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

ส.ค. – ก.ย. 63 

 

 

 

 

 

30 ก.ย.  63 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

และคณะ 

 

 

 

 

คณะครูผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 5 การนําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมในทองถ่ินไป

ผลิตน้ํายาลางหองน้ํา 

      ข้ันตอนการดําเนินงาน 

      5.1  จัดหาและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 

 5.2 แบงกลุมนักเรียนแตละชั้นทําน้ํายาลางหองน้ําจากน้ํา

หมักชีวภาพ ในชวงเวลาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

       -  ดําเนินการนําผลผลิตจากการน้ํายาลางหองน้ํา

เพ่ือนําไปใชลางหองน้ําในโรงเรียน 

        - นักเรียนถอดบทเรียนจากการดําเนินการ 

26  มิ.ย. 63  – 11 

ม.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

22-25 ก.พ. 64 

นางอิสรีย   ฐิติชัยรัตน 

และคณะ 

 

 

ครูผูรับผิดชอบ 

ครูผูรับผิดชอบ 

 

 

ครูผูรับผิดชอบ 
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5.  งบประมาณ 

5.1   งบประมาณ      3,000     บาท       แผนงาน   จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รายละเอียดงบประมาณ   คาตอบแทน………………….  บาท 

    คาใชสอย…………….………   บาท 

    คาวัสดุ…………3,000…………บาท 

    อ่ืนๆ………………….………….  บาท 

6.  การติดตาม  กํากับ  และประเมินผล 

6.1  กํากับ  ติดตาม  รายงานความกาวหนาภายใน  31  มีนาคม     2563 

6.2  การประเมินผล 

 

ตัวบงช้ีและสภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

- รอยละ 90 นักเรียนมีความรูในเรื่องการ

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในชีวิตประจําวัน 

-รอยละ 80 นักเรียนมีความรูและ

ประสบการณในการทําน้ําหมักชีวภาพจาก

ผลไมและนําไปใชทําผลิตผลการทําน้ํายา

ลางจาน น้ํายาลางหองน้ําและสบูจากน้ํามัน

ทอดซํ้าไปใชในโรงเรียนและท่ีบาน 

-รอยละ 90 นักเรียนสามารถถอดบทเรียน

จากิจกรรมท่ีทําได 

- มีผลิตและผลงานไปแสดงท่ีหองแหลง

เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสําหรับครูและนักเรียนใชเปนแหลง

เรียนรูในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

-  สังเกต 

-  ตรวจสอบผลผลิต 

- การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

-  การปฏิบัติงาน 

-ประเมินจากแบบ  

ประเมินผล 

-  การปฏิบัติงาน 

 

- บันทึกรายงานการดําเนินงาน 

- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

-แบบประเมินและผลการประเมิน 

- แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู และการตรวจสอบแบบ

บันทึก 

 

 

-แบบประเมินชิ้นงานและ

ความสําเร็จของชิ้นงาน 

- แบบบันทึกการสังเกต 

- แบบบันทึกการสัมภาษณ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียนไดกลาแสดงออก  ตลอดจนไดฝกทักษะการทํางานและการน้ําหมักชีวภาพไปใช

ในการทําการเกษตร  ไปใชในการผลิตภัณฑชําระลางเพ่ือนําไปใชไดเอง ชวยใหประหยัด ปลอดภัยและ

สามารถนําไปประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 

7.2 บุคลากรในโรงเรียนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอนเพ่ือใหนักเรียนรูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียง   นําหลักการไปปฏิบัติตนใหมีทักษะชีวิต    
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โครงการ   สัปดาหวิทยาศาสตร (โครงการเรียนอยางมีคุณภาพเด็กทุกคนตอง

พัฒนา)แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองมาตรฐานท่ี 1           คุณภาพผูเรียน 

สนองกลยุทธ 4             สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

                                        และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบานหนองบัว 

ผูรับผิดชอบ   นายวิรุฬห  จุลนิลและ  นายพิเชาว  องคอนุรักษ 

ลักษณะโครงการ  (     ) โครงการใหม    () โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  1  เมษายน    2563  – 31  มีนาคม   2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 เนน

การจัดการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจและความตองการของผูเรียนและชุมชน  โดยมี

มาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  

จริยธรรมและคานิยมและมีสาระการเรียนรูเปนตัวกําหนดองคความรูท่ีเปนเนื้อหาสาระ  และเพ่ือให

สอดคลองกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการเรียนรู สพฐ. และนโยบายของ

โรงเรียน  จัดกระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตาม

ศักยภาพของผูเรียน  ทางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงตองจัดใหมีแหลงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหมีการคิดวิเคราะห  การแกปญหาตลอดจนผูเรียนสืบคนหาความรูดวยตัวเองเห็นความสําคัญทางดาน

วิทยาศาสตรเพ่ือนําไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได   อีกท้ังสื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญและจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ท่ีผานมานักเรียนไดมีสวนรวม

ในการผลิตและจัดทําพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเปนอยางดียิ่ง รวมถึงการทําโครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือให

ผูเรียนสามารถเรียนรูทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามท่ีนักเรียนสนใจ  มีการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูโดยสอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอันดีตอผูเรียน  และเนน

กระบวนการเรียนรูแบบกลุม  และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร และปรับปรุงพัฒนาหองศูนยวิทยาศาสตร   เพราะปจจุบันแหลงการศึกษาเรียนรู

นั้นอาจไมใชในหองเรียนเพียงอยางเดียว  การจะพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพนั้น  จําเปนตองมีการพัฒนา

แหลงการเรียนรูท่ีจําเปนตอผูเรียนและเพียงพอตอการศึกษาเรียนรูท้ังในและนอกเวลาเรียน  สงเสริมให

ผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน    ตามแนวนโยบายการศึกษาใหผูเรียนเกง ดี มีสุข    และเนื่องจาก

วันท่ี  18  สิงหาคมของทุกปเปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ”เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ

เทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ 
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พระจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาท่ีตําบลหวากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธเม่ือวันท่ี   

18   สิงหาคม  2411  โดยไมคลาดเคลื่อนแมแตวินาทีเดียว  ซ่ึงเปนการพิสูจนผลการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตรท่ีนาภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร นําเสนอความรูและนันทนาการตางๆ 

จากการจัดกิจกรรมท่ีผานมาพบวานักเรียนใหความสนใจและอยากใหมีกิจกรรมการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  โรงเรียนบานหนองบัวจึงจัดโครงการวันวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิชาตางๆ   พรอมท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ทําให

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร  มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง  

ประกอบกับหนวยงานเอกชนคือ บริษัทปโตรเลียมแหงประเทศไทย (จํากัด) ไดใหการสนับสนุนการจดัรถโม

บายใหความรูดานพลังงาน 

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางดานวิทยาศาสตรของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว อันเปน"พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย" 

2.2 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  

2.3 เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงความรูและผลงาน ความสามารถของนักเรียน ดานวิทยาศาสตร 

2.4 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการไดรับความรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ     

บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ แบบสะเต็มศึกษา 

2.5 เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูสัปดาหวิทยาศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นกัเรียนจะ

ไดเรียนรูและรวมกันคิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร 

 

3. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

รอยละ 80 ของครู นักเรยีนเขารวมกิจกรรมชมนิทรรศการ  กิจกรรมฐานการเรียนรู 

ในและนอกโรงเรียนนักเรียนไดแสดงความสามารถทางดานวิทยาศาสตร   

ดานคุณภาพ 

1) นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการไดรับความรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2) นักเรียนไดรวมกันคิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร 

4. วิธีดําเนินการ 

       4.1 เขียนโครงการ 

       4.2 ขออนุมัติโครงการ 
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       4.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแตละกิจกรรม 

       4.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนจัดกิจกรรม 

       4.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

              4.5.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับความสําคัญของ

สัปดาหวิทยาศาสตร 

              4.5.2 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตละสายชั้น 

              4.5.3 กิจกรรมจัดปายนิเทศและแสดงผลงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

              4.5.4 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูสัปดาหวิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

5.กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.จัดทําโครงการ ,ประชุมชี้แจงผูเก่ียวของ 

2. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

3. อนุมัติโครงการ 

3.ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

     3.1 วางแผนและแตงตั้งคณะทํางาน 

     3.2 กิจกรรมเสียงตามสาย 

     3.3 กิจกรรมแขงขันวิชาการเก่ียววิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

     3.4 กิจกรรมการจัดปายนิเทศและผลงานนักเรียน 

     3.5 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูสัปดาหวิทยาศาสตร 

ประจําป 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

4. นิเทศและติดตามผลการดําเนินงาน 

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

7- 8 พ.ค. 63 

11 – 12 พ.ค. 63 

14  พ.ค.  63 

 

ก.ค. 63 

15 – 30 ก.ค. 63 

1 – 14 ส.ค. 63 

 

 

17  ส.ค. 63 

 

ก.ค. – 31 ส.ค. 63 

นายวิรุฬห  จุลนิล 

 

ผูบริหารโรงเรียน 

 

นายวิรุฬห  จุลนิล 

และคณะ 
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5.  งบประมาณ 

5.1  งบประมาณ      3,000     บาท       แผนงาน   จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รายละเอียดงบประมาณ   คาตอบแทน………………….  บาท 

    คาใชสอย…………….………   บาท 

    คาวัสดุ…………3,000…………บาท 

    อ่ืนๆ………………….………….   บาท 

 

6.  การติดตาม  กํากับ  และประเมินผล 

6.1  กํากับ  ติดตาม  รายงานความกาวหนาภายใน  31  มีนาคม  2563 

6.2  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

ดานปริมาณ       

 1.  นักเรียนชั้น อนุบาล – ม.3  จํานวน

รอยละ 90   เขารวมกิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร  

1.การตอบรับการเขารวมกิจกรรม

สัปดาหวิทยาศาสตร 

2.การสัมภาษณ 

1.แบบตอบรับการเขารวมโครงการ 

 

2.แบบสัมภาษณ 

ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนเกิดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร

ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 80 

2. นักเรียนรอยละ 75 สามารถนําความรู

ไปประยุกตใชในการเรียนการสอน  มี

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มี

ทักษะการทํางานกลุม มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหและสามารถนําไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวนั 

1.การตอบแบบสอบถามความรู

ความเขาใจในการเขารวมกิจกรรม

สัปดาหวิทยาศาสตร 

2.การประเมินการเขารวมกิจกรรม 

3.การประเมินชิ้นงาน/ใบงาน 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินการรวมกิจกรรม

สัปดาหวิทยาศาสตร 

3.ใบงาน/ใบกิจกรรม 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียนมีความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี ตลอดจนมีความคิดสรางสรรคและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

                7.2 นักเรียนสามารถเรียนรูดวยกระบวนการกลุม จากแหลงเรียนรูทําใหมีการคิดอยางเปน

ระบบ 
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