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คำนำ 
 

การจัดการศึกษาจะมีคุณภาพสูงสุดได้นั้น  จะต้องอาศัยกระบวนการวางแผนที่ดีเพ่ือให้ส่งผลถึง       
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมายของ
โรงเรียน คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  ดังนั้นแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่งได้มาจากกการระดม
ความคิดของบุคลากรในโรงเรียน  เพ่ือกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในรอบปีการศึ กษา  เพ่ือทราบ
ทิศทางว่าเราจะทำอะไร  ทำอย่างไร  ทำเมื่อไร  ได้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งใด  เท่าไร  และความ
คาดหวังอันสูงสุด คือเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาตามนโยบายต่อไป 

โรงเรียนบ้านดอนแบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนปฏิบัติการประจำปีฉบับนี้  จะเป็นแนวทางให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ใช้เป็นกรอบและแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ  ให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
                                    

 
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ประวัติโรงเรียน 
  โรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2479  ใช้ชื่อว่า
โรงเรียนประชาบาลตะเครียะ 5  โดยมีพระปลัดสุข  สุวัฒโน (นายสุข ขำมาก) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกับ
ประชาชนบ้านดอนแบก โดยมีนายวิน   ดำสังข์  ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 8  ไร่  2 งาน  นายพร้อม  เนียมคง  
บริจาคเรือนไทย  1  หลัง  นายโชติ  ฐานะพันธุ์ บริจาคเรือนไทย  1  หลังเป็นอาคารเรียน เปิดสอนครั้งแรก
มีนักเรียนจำนวน 63 คน มีครู 1 คน คือนายเพิ่ม   รอดรักษ ์
 พ.ศ. 2481 มีจำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น  อาคารเรียนคับแคบและชำรุด พระปลัดสุข  สุ วัฒโน  
ร่วมกับนายถัด  สนธิกุล ครูใหญ่สร้างอาคารเรียนใหม่ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร มุขกลาง 5 เมตร           
ยกพ้ืน 2.32 เมตร งบประมาณ 600 บาท ประชาชนร่วมบริจาคในการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยคิดเป็น
เงิน 3,000 บาท และได้เปิดขยายชั้นเรียนถึง ป.4 ใน พ.ศ. 2433 อาคารหลังนี้ได้ใช้มาถึง พ.ศ. 2507 มี
สภาพชำรุดมาก  นายคลิ้ง  ด้วงดี ครูใหญ่ได้ของบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 50,000 บาท    
มาทำการซ่อมแซม โดยขยายความยาวออกไปเป็นรูปทรงไทย ยกพ้ืนสูงกว่าเดิมเป็นชั้นล่าง 4 ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2513 ได้เปิดทำการสอนชั้น ป.5 – ป.7 มีนายกลัด   กาญจนถาวร  เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน
เพ่ิมข้ึนอาคารเรียนไม่พอ 
 พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ข 5  ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 3 ห้องเรียน 
 ต่อมาได้รื้อถอนอาคารเรียนเดิม และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 8 ห้องเรียน สร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำห้องส้วม เพียงพอกับนักเรียน 
 นายกลัด   กาญจนถาวร ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินของนายแจ้ง   แสงเจริญ  ขยายบริเวณ
โรงเรียนออกไปทางทิศตะวันตก และซื้อที่ดินของนางฉิ้ม  สนธิกุล  ขยายบริเวณโรงเรียนออกไปทางทิศ
ตะวันออก จดลำคลองปัจจุบันเป็นบ่อเลี้ยงปลา และแปลงเกษตรของโรงเรียน 
 ในสมัยนางสุจิตรา  แสงแก้ว เป็นผู้บริหาร ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงิน  560,000 บาท   
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน สร้างถนนคอนกรีต (จากงบสภาตำบล) 
 ในสมัย นายอิ่ม  พูลยรัตน์ เป็นผู้บริหาร ได้งบสร้างลานกีฬา  100,000  บาท 
 พ.ศ.2547  นายชาตรี  หอมจันทร์ เป็นผู้บริหาร ได้สร้างเสาธงใหม่ ซ่อมแซมบันไดอาคาร ป.1 ข  
ทั้ง 2 หลัง 
 พ.ศ. 2548 นายปราโมทย์   โรจนเกษตร  มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2548 ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข 3 ห้องเรียน และอาคาร 017 จำนวน 250,000 บาท ซ่อมแซมต่อ
เติมอาคารอเนกประสงค์ โดยยกพ้ืนสูงขึ้น 50 เซนติเมตร และต่อเติมกว้างออกไปอีก 4 เมตร จากงบน้ำท่วม
และชมรมศิษย์เก่าบริจาค 
 

พ.ศ. 2550 ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองถ้วย ป.1ข จำนวน 3 ห้องเรียน มาสร้าง 
ศาลาธรรมะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยทอดผ้าป่าสามัคคี 172,000 บาท และสร้างส้วม        

4 ที่นั่ง จากชมรมศิษย์เก่าบริจาค  
พ.ศ. 2551 ทำการปูกระเบื้องพ้ืนอาคารเรียน 017 ชั้นล่างทั้งหมด จากงบผู้ปกครองนักเรียน

บริจาค 
 

บทนำ 
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พ.ศ. 2552 ทำการปูกระเบื้องพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ทั้งหมด 
พ.ศ. 2553  ได้รับงบแปรบัญญัติจากสภาผู้แทนราษฎร 80,000 บาท ซ่อมแซมส้วมหลังเก่า และ

ต่อเติมอ่างล้างหน้าและที่ปัสสาวะ 
พ.ศ.2554  ได้รับงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

(CL10 Type3)  งบประมาณ 343,400 บาท พร้อมปรับปรุงห้องติดแอร์   จากงบสังสรรค์ศิษย์เก่า      
จำนวน 78,771 บาท และปรับปรุงทางเท้า จัดทำหลังคาคลุมทางเท้าพร้อมที่นั่ง ยาว 32 เมตร จากงบ
สังสรรค์ศิษย์เก่าปี 2554 เป็นเงิน 142,650 บาท ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและสิ่งก่อสร้างที่ประสบอุทกภัย  245,200 บาท ซ่อมอาคาร 017 ป.1ข กังหันลมสูบน้ำ และถนน
คอนกรีตยาว 66 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 1.20  เมตร 

พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 111,000 บาท 
พ.ศ. 2556  ได้ขอรื้ออาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองถ้วย 1 หลัง 4 ห้องเรียน มาต่อเติมอาคาร

ศาลา 
ธรรมะด้านตะวันตก 4 เมตร และด้านทิศเหนือ 5.50 เมตร สร้างโรงเรือนเกษตร ซ่อมอาคารเรียนที่ชำรุดใช้
งบประมาณจากรายได้การทำนาเลี้ยงปลา 109,960 บาท (จากสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบ้านดอน
แบก(สุขประชา) ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 26 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน ) 
 พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณ 950,000 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน 017 และ ป.1ข 5 
ห้องเรียน 
 พ.ศ.2558   ได้รับงบประมาณ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร           
ตามพระราชดำริ จากจังหวัดสงขลา 100.000 บาท ใช้ปลูกผักสวนครัว 6,150 บาท เลี้ยงไก่ไข่ 43,900 
บาท และเลี้ยงปลาดุก 49,950 บาท และงบการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก 100,000 บาท ใช้ซ่อม
ปรับปรุงพื้นอาคาร ป.1 ข 3 ห้องเรียน 

 พ.ศ.2559 ได้รับงบประมาณโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนถิ่นทุรกั นดารตาม
พระราชดำริ จากจังหวัดสงขลา 43,000 บาท นำมาก่อสร้างโรงเรือนเกษตรปลอดสารพิษ พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ท้ังหมด โดยใช้เงินโรงเรียนเพ่ิมเติมอีก 58,875 บาท 
 พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณ 452,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 017 ป.1 ข ซ่อม
หลังคาและฝ้า 253,500 บาท ซ่อมฝ้าเพดาน อาคาร017 งบประมาณ 50,000 บาท ได้รับงบประมาณ 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จากจังหวัดสงขลา 70,000 
บาท 

พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณ 452,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 017 ป.1 ข ซ่อม
หลังคาและฝ้า 253,500 บาท ซ่อมฝ้าเพดาน อาคาร017 งบประมาณ 50,000 บาท ได้รับงบประมาณ 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จากจังหวัดสงขลา 70,000 
บาท ได้รับงบ 10,000  บาท  โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ได้รับงบประมาณ 5,000 บาท     

พ.ศ. 2561  ได้รับงบประมาณ สร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ จำนวนเงิน 157,500 บาท งบ
ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร จำนวนเงิน 88,400 บาท งบซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 017 
และเปลี่ยนผนังอาคาร ป.1 ข 188,900 บาท  งบซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV  จำนวนเงิน 4,000 บาท ซื้อ
กล่องสัญญาณดาวเทียม จำนวนเงิน  1,000 บาทง 

พ.ศ. 2562  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 จำนวน 580,000 บาท 
และโครงการสนับสนุนการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง O-NET ขึน้) 
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พ.ศ. 2563  ได้รับงบประมาณ สร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ จำนวนเงิน 157,500 บาท งบ
ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร จำนวนเงิน 88,400 บาท งบซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 017 
และเปลี่ยนผนังอาคาร ป.1 ข 188,900 บาท  งบซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV  จำนวนเงิน 4,000 บาท ซื้อ
กล่องสัญญาณดาวเทียม จำนวนเงิน  1,000 บาท 

พ.ศ. 2564  ได้รับงบประมาณ สร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ จำนวนเงิน 157,500 บาท งบ
ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร จำนวนเงิน 88,400 บาท งบซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 017 
และเปลี่ยนผนังอาคาร ป.1 ข 188,900 บาท  งบซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV  จำนวนเงิน 4,000 บาท ซื้อ
กล่องสัญญาณดาวเทียม จำนวนเงิน  1,000 บาท 

 
ง   
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ที่ตั้งสถานศึกษา 
 

ตั้งที่บ้านดอนแบก หมู่ที ่5   ตำบลตะเครียะ  อำเภอระโนด      จังหวัดสงขลา                    
รหัสไปรษณีย์   90140   เขตบริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ 2  และหมู่ท่ี 5   ของตำบลตะเครียะ 
 อาณาเขตของโรงเรียน 
  -  ทิศตะวันออก  จดถนนสาธารณะ 
  -  ทิศตะวันตก  จดที่ดินแปลงนาของชาวบ้าน 
  -  ทิศเหนือ  จดที่ดินแปลงนาของชาวบ้าน 
  -  ทิศใต้   จดโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 

3.  เนื้อที่ของโรงเรียน  
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) มีเนื้อที่  12 ไร่ และท่ีนา 8  ไร่  2  งาน  
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลตะเครียะ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 
 4.  ลักษณะชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  ชุมชนบ้านดอนแบก ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  เป็นชุมชนขนาดเล็ก
ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่ม สภาพของบ้านเรือนตั้งหลักแหล่งใกล้กับพ้ืนที่นา มีทั้งบ้านไม้  บ้าน
ครึ่งไม้ครึ่งปูน และบ้านปูนทั้งหลัง ประชาชนในแถบนี้จะประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ ด้วยปัจจุบัน
ราคาข้าวสูงขึ้นและการชลประทานที่สะดวก ทำให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำนามีรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
  ลักษณะภูมิประเทศ   เป็นที่ราบลุ่ม 
  การคมนาคม  การคมนาคมสะดวกมีถนนตัดผ่านด้านหน้าของโรงเรียนมีรถสองแถวบริการ
รับส่งผู้โดยสาร ซึ่งห่างจากตัวอำเภอระโนด 12 กิโลเมตร 
  ประชากร  มีจำนวน 150 ครัวเรือน  ประชากรประมาณ 500 คน 
  สภาพสังคม  เป็นสังคมชาวไทย ชนบท ที่มีความสนิทสนมเป็นเครือญาติกันต่างพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 100  นับถือศาสนาพุทธ 
  สภาพทางเศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ทั้งการทำนาและ
การเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รายได้เฉลี่ยปีละ  30,000 – 50,000 บาท 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่บริเวณเขตตำบลตะเครียะติดต่อกับทะเลสาบ
สงขลาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ สัตว์น้ำจากทะเล พ้ืนที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นการทำนา และมี
การปลูกพืชสวนบ้าน และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ววั แพะ  และหมู 
  แหล่งท่องเที่ยวของตำบลตะเครียะ  ได้แก่ บริเวณชายทะเลที่ติดกับทะเลสาบสงขลา 
เรียกว่าปากบางตะเครียะ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานที่สำคัญของตำบลตะเครียะเสมอ ซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผอ่นหย่อนใจของชาวบ้านในชุมชน 
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โรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2564  มีนักเรียนระดับอนุบาล  23  คน  
ระดับประถมศึกษา 71 คน รวม 94 คน มีผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 
1 คน   และนักการภารโรง 1 คน 
 โรงเรียนรับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการหมู่ที่  2 และ 5  ตำบลตะเครียะ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  
เขตบริการและพ้ืนที่ของโรงเรียนเป็นที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ประมาณ  12 ไร่ และท่ีนา 8  ไร่ 2 งาน  ประชากร
ประมาณ  150  คัวเรือน  จำนวนประชากร ประมาณ  500  คน  มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ  95  ทำนา
ข้าวได้ปีละ  2  ครั้ง  รายได้เฉลี่ยครอบครัวละ  30,000 –  40,000  บาท  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  
100   การเป็นอยู่มีความสงบเรียบร้อยตามแบบวิถีพุทธ  เพ่ือส่งเสริมในด้านนี้โรงเรียนบ้านดอนแบกจึง
จัดการเรียนการสอนในประเภทโรงเรียนวิถีพุทธ  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา  2548 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 

อักษรย่อ 
ด.บ. 

ปรัชญาของสถานศึกษา 
คุณธรรมด ี  วิชาการเด่น   เน้นการงาน   บริการสังคม 

สีประจำโรงเรียน 
ขาว  -  แดง 
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1. โรงเรียนเปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. ร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชน กำหนดนโยบายและวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ          
จัดธรรมนูญในโรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

3. ศึกษา  วิจัย  การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
ท้องถิ่น 

4. พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ดำเนินการจัดการศึกษามีแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม  พ.ศ. 2545 
6. การระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา 
7. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีส่วนร่วม

รับผิดชอบ 
 
 
 

  
 

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 
 
 
 

1. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนยึดคุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. จัดการศึกษาให้นักเรยีนมีความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา 

 
 
 

ขอบเขตภารกิจ 
 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

พันธกิจ (Mission) 
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“รักองค์กร  สามัคคี  มีจรรยาบรรณ” 
UNITY  HARMONY  MORALITY : UHM 

 
 
 

 

คุณธรรมดี : โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 

 
 

ผลผลิตการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

1. นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาอย่าง
เสมอภาคและทั่วถึง 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
3. นักเรียนทุกคนตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทยและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
5. ชุมชน องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุนให้การศึกษา 

ค่านิยม 

อัตลักษณ ์
 

เอกลักษณ ์
 

เป้าประสงค ์
ค่านิยม 
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นักเรียนทุกคนมีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะพ้ืนฐานตามศักยภาพ  พัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรม  ประเพณี  ภูมปิัญญาไทย  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมกัน 
จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 
จำนวน 6 ยุทธศาสตร์  20  ตัวชี้วัด  โดยยึดสาระสำคัญจากยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2561 เป็นดังนี้ 
  

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  จำนวน  4  ตัวช้ีวัด 
  ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพ
ติดในสถานศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ  
  ตัวชี้วัดที่  3 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่  4 ระดับความสำเรจ็ของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี/     
ยุวกาชาด ในการจัดการเรียนการสอน/ กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี(Civic Education) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน   จำนวน  4  ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่  1 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่ศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์  
จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.2 รอ้ยละของผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
1.3 ร้อยละของผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป อ่านคล่อง

เขียนคล่อง 
1.4 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 
1.5 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

1.7 ร้อยละของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวและได้รับการพัฒนา ความรู้ 
ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทำในอนาคต 

 

กลยุทธ์หลักและเป้าหมายผลผลิตหลักทางการศึกษาการศึกษา 
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1.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดที่  2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัดและการ 
ประเมินผู้เรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสออดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่  4   ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
  ตัวชี้วัดที่ 1   ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  ตัวชี้วัดที่  2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามีการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
  ตัวชี้วัดที่  3 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาค การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 
  ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่  2 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 
  ตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ
เพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่  4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 

 ตัวชี้วัดที่  1 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความตระหนักใน 
ความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัดที่  3 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดการเรียนสอนยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

 ตัวชี้วัดที่  1 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาทุกระดับส่วนกันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน / สังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 ตัวชี้วัดที่  2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่มกีารนิเทศภายในที่เป็นระบบ 
 ตัวชี้วัดที่  3 ระดบัความสำเร็จของสถานศึกษาที่นำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 
 

กลยุทธ์หลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  5 จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน   
 การกำหนดกลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยวิธีหลากหลายและต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ 
  กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้น 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

      เป้าหมาย  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป. 3 , ป.6 แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
1.2 นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้/อ่านคล่องเขียนคล่อง ได้ตามมาตรฐานระดับชั้น 
1.3 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
1.4 ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
1.5 ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับดี 
1.6 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องอยู่ในระดับดี 
1.7 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 
1.8 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี 
1.9 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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      เป้าหมาย  
1.10 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา อยู่ในระดับดี 
1.11 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยวิธีหลากหลายและต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย  
2.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
2.2 บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.3 บุคลากรทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.4 ครูและบุคลากรทุกคนมีการแก้ปัญหาผู้เรียน 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 
 

เป้าหมาย  
3.1 โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและ

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน 
3.2 โรงเรียนได้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้มีคุณภาพ 
3.3 โรงเรียนมีการประคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
3.4 ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน 
 

      เป้าหมาย  
4.1 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง ชุมชน ใหค้วามร่วมมือในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
4.2 บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
4.3 โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับช้ัน 
 

      เป้าหมาย  
5.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5.2 ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
5.3 นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน     

อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โดยมีผลผลติหลักทางการศึกษา  ดังนี้ 
1. จัดการบริการระดับก่อนประถมศึกษา 
 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับบริการทางการศึกษา 
 นักเรียนที่จบอนุบาล 2   มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ร้อยละ 100 
 นักเรียนระดับอนุบาลได้รับการเตรียมความพร้อมภายใน  2  ปี  ร้อยละ 100 
2. จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับบริการทางการศึกษา 
 นักเรียนระดับประถมศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน  ร้อยละ  100 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา  6  ปี  ร้อยละ  100 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีจำนวน 4 มาตรฐาน คือ 
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
         1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
 
 

 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 

 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2564) 
 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา 2564 

จำนวน จำนวน 
นักเรียน(คน) ห้องเรียน(ห้อง) นักเรียน(คน) ห้องเรียน(ห้อง) 

อนุบาล  2 10 1 11 1 
อนุบาล  3 11 1 12 1 

รวมก่อนประถมศึกษา 21 2 23 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 8 1 9 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 6 1 8 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 11 1 6 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 20 1 12 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 14 1 22 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 13 1 14 1 

รวมประถมศึกษา 72 6 71 6 
รวมทั้งสิ้น 93 8 94 8 

 
การจัดห้องเรียนและชั้นเรียน 

-  ปีการศึกษา  2563  จำนวน   8   ชั้น   8   ห้องเรียน 
-  ปีการศกึษา  2564  จำนวน   8   ชั้น   8   หอ้งเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
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1. จำนวนบคุลากรของโรงเรียน 
1.1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ/ระดับ วิชาเอก หมายเหตุ 
1 นายสมบูรณ์  ไฝทอง คร ู คศ.3 การบริหารการศึกษา  
2 นางสาวสุภาวรรณ  โภชนุกูล คร ู คศ.3 คอมพิวเตอร์ศึกษา  
3 นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน คร ู คศ.3 การบริหารการศึกษา  
4 นางสาวสีตีคอรีเย๊าะ  อาบูเล๊ะ คร ู - การศึกษาปฐมวัย  
5 นายศุภกิตติ์  สอนคง ครูผู้ช่วย - วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
6 นางสาวอำพน  แสงดี ครูผู้ทรงคุณค่า คศ.3 การบริหารการศึกษา  
7 นางสาวธัญญลักษม์  คงแก้ว ครูอัตราจ้าง - วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
8 นายปฏิวัติ  จันทรโชต ิ ครูอัตราจ้าง - พลศึกษา  
9 นางสาวเจนจิรา  ทองสุก เจ้าหน้าที่ธุรการ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

10 นายณัฐวุฒิ   แกล้วทนงค์ นักการภารโรง - ม.6  
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ส่วนที ่ 2 
การจัดสรรงบประมาณ/งบหน้า 
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ประมาณการรายรับสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

รายการ จำนวนนักเรียน 
จำนวนเงิน (บาท) 

จำนวนเงินต่อรายหัว จำนวนเงินรวม 

1. เงินอุดหนุนรายหัว   
  

ชั้นอนบุาล 2  11 2,200 24,200 
ชั้นอนบุาล 3 12 2,200 26,400 
รวม อนุบาล 23  50,600 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 9 2,400 21,600 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 2,400 19,200 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 2,400 14,400 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 12 2,400 28,800 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 22 2,400 52,800 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 14 2,400 33,600 
     รวม ประถมศึกษา 71  170,400 

     รวมเงินอุดหนุนรายหัว 94  221,000 
2. เงินอุดหนุนอ่ืน    

 งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
      - ค่าหนังสือเรียน 
      - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
      - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
      - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   

เงินอุดหนุนของอบต.ตะเครียะ 
      - ค่ายพุทธบตุร 
      - อาหารกลางวัน 
      - นมโรงเรียน 

   

     รวมเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

สรุปประมาณการทั้งสิ้น  จำนวน  
 

บาท 

(ตัวหนังสือ) 
 

 



24 

  

การจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2565 
รายรับ : 
 เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว  ก่อนประถมศึกษา            50,600    บาท 
 เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว  ประถมศึกษา         170,400    บาท 
 เงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ                   บาท 
 เงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564                      บาท 
 
    รวมงบประมาณ                บาท 

 

งบหน้าโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนิน  ปีงบประมาณ 2565 
 โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรม งบประมาณ หมายเหตุ 
                                        การบริหารงบประมาณ 
1  บริหารงานสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค  30,000  

รวม 30,000  
                                การบริหารงานวิชาการ                                                                                 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  43,200  

 1. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   

 - เข้าค่ายเดินทางไกล   

 - ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   

 2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ   

 - สอนเสริม   

 - อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง   

 - รายงานภาษาไทย   

 - อ่านหนังสือ   

 - ท่องบทอาขยาน   
 - ปริศนาอักษรไขว้   
 - ภาษาพาเพลิน   
 - การแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
 - การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่   

 - กิจกรรมวิทยาศาสตร์   

 -    
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ที ่ โครงการ / กิจกรม งบประมาณ หมายเหตุ 
 3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย   
 - การตรวจเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   
 - การประชุมสภานักเรียน   
 - การเลือกตั้งประธานนักเรียน   
 - การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง   
 4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ   

 - กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 5. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหลัก 12 ประการ   
 - กิจกรรมออมทรัพย์   
 - ทุนเพ่ือการศึกษา   

 - สหกรณ์โรงเรียน   
 - กีฬาเพ่ือชีวิต   
 - เด็กดีศรีดอนแบก   
 - ของหายได้คืน   
 - วันสำคัญ   
 6. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต   
 - ค่ายกีฬา   
 7. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์   
 - ค่ายวิทยาศาสตร์   
 - ค่าย O-NET   
 - นิทรรศการวิชาการ   
 8. กิจกรรมทัศนศึกษา   
 - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
 - กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 9. กิจกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร   
 - จัดซื้อวัสดุ   
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ที ่ โครงการ / กิจกรม งบประมาณ หมายเหตุ 
2 โครงการ Stem Education 5,000  
 - กิจกรรมสื่อสาร   
 - วงล้อ   
 - นักโภชนาการน้อย   
 - รักษ์คอมพิวเตอร์   
 - เรือบรรทุกน้ำ   
 - การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด   
 - เรือใบกับสายลม   
 - กิจกรรมบ้านพลังแสงอาทิตย์   
 - โมบายปลาตะเพียน   
 - เครื่องดักแมลงวัน   

 - สวนมะนาวนอกฤดู   
 - รถของเล่นไฟฟ้า   
3 พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000   
4 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 10,000  
5 พัฒนาและให้บริการสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 8,000  
6 ห้องสมุดเพ่ือชีวิต 2,000  
7 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 25,000  

8 
การขยายโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนถิน่ทุรกันดาร
ตามพระราชดำริฯ 

 
 

9 อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน(ค่ายพุทธบุตร) 16,400 อบต.ตะเครยีะสนบัสนุนงบประมาณ
(25,000) 

10 จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยไฮสโคป 
- กิจกรรมเด็กน้อยตามรอยพ่อ 
- กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 
- กิจกรรมเกมมหาสนุก 
- กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

13,000  

11 จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  งบโครงการ 15 ปี เรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 

รวม 132,600  
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การบริหารงานทั่วไป 

1 ส่งเสริมกิจการนักเรียน 10,000  
 -  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัยในโรงเรียน   
 -  กิจกรรมป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา   
 -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  ใช้งบจากการดำเนนิงาน 

 -  กิจกรรมนิทรรศการวันปิดภาคเรียน   
 -  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน   
 -  กิจกรรมวันสำคัญ   
 -  กิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา  จัดหาจากบุคคลภายนอก 
 -  กิจกรรมกีฬาเพ่ือชีวิต   

2 ระบบดแูลช่วยเหลือนักเรยีน 500  

3 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 15,000  

4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 500  
5 เปิดบ้านสารสัมพันธ์ชุมชน ประชุมผู้ปกครอง 500  
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 500  
7 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  อบต.ตะเครยีะสนบัสนุนงบประมาณ

(404,000) 
8 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ดนตรีพ้ืนบ้าน มโนราห์ 1,000  
9 พลังใจ พลังคน ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม 400  

รวม 28,400  
การบริหารงานบุคคล 

1 
โครงการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

30,000 
 

รวม   
รวมทั้งหมด (สองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 221,000  
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สรุปโครงการโรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) 
งบประมาณปี  2565 

 

ฝ่ายงาน / โครงการ 
ปีงบประมาณ 2561     (1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64) รวม 

ทั้งสิ้น งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน 

กลุ่มอำนวยการบริหารงบประมาณ 
1.โครงการพัฒนาบริหารสำนัก 
   งานและค่าสาธารณูปโภค 

 30,000  30,000 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. โครงการ Stem Eucation  
3. โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ  
     กระบวนการ เรียนรู้ 
5. โครงการพัฒนาและให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการห้องสมุดเพ่ือชีวิต 
7.โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. การขยายโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันโรงเรียนถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดำริฯ 
9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน(ค่ายพุทธบุตร) 
10.โครงการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนปฐมวัย 
11.จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  
43,200 
5,000 

10.000 
 

10,000 
 

8.000 
 
 

2,000 
25,000 

 
 
 
 

16,400 
 

13,000 
 
 

งบเรียนฟรี 

  
43,200 
5,000 

10,000 
 

10,000 
 

8.000 
 
 

2,000 
25,000 

 
 
 
 

16,400 
 

13,000 
 
 

งบเรียนฟรี 
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สรุปโครงการโรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) 
งบประมาณปี  2565 

ฝ่ายงาน / โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที ่1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65) รวม 

ทั้งสิ้น งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน 

กลุ่มอำนวยการบริหารทั่วไป 
1.โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ  
     นักเรียน 
3.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่    
    และ สิ่งแวดล้อม 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   
5. โครงการเปิดบ้านสารสัมพันธ์ชมุชน 
     ประชุมผู้ปกครอง ตลาดนัดวชิาการ 
6. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
7. โครงการอาหารกลางวัน 
8. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ดนตรี
พ้ืนบ้าน มโนราห์ 
9.พลังใจ พลังคน ร่วมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 
10,000 

500 
 

15,000 
 

500 
500 

 
500 

 
1,000 

 
400 

  
10,000 

500 
 

15,000 
 

500 
500 

 
500 

 
1,000 

 
400 

กลุ่มอำนวยการบริหารบุคคล 
1. โครงการประชุม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ    
    - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
    - กิจกรรมประชุม อบรม  
สัมมนา 
    - กิจกรรมประกันชีวิตตลอดปี 

 
 

 
30,000 

  
30,000 

รวม  221,000  221,000 
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โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ  2565 

ฝ่ายงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ กศจ. 
สนอง 

กลยุทธ์ สพป. 
สนอง 

กลยุทธ์ ร.ร. 
สนองมาตรฐาน ร.ร. 

งานบริหารงานงบประมาณ 
1.  โครงการพัฒนาบริหารสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค 

 
30000 

 
6 

 
6 

 
3 

 
2 

งานบริหารงานวิชาการ 
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      1.  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

- เข้าค่ายเดินทางไกล 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
2.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- สอนเสริม 
- รายงานภาษาไทย 
- อ่านหนังสือ 
- อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
- ท่องบทอาขยาน 
- ปริศนาอักษรไขว ้
- ภาษาพาเพลิน 
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 

 
43,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 
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ฝ่ายงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ กศจ. 
สนอง  

กลยุทธ์ สพป. 
สนอง 

กลยุทธ์ ร.ร. 
สนองมาตรฐาน ร.ร. 

      3.  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- การตรวจเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- การประชุมสภานักเรียน 
- การเลือกตั้งประธานนักเรียน 
- การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
4.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหลัก 12 ประการ 
- กิจกรรมออมทรัพย์ 
- ทุนเพ่ือการศึกษา 
- สหกรณ์โรงเรียน 
- กีฬาเพ่ือชีวิต 
- เด็กดีศรีดอนแบก 
- ของหายได้คืน 
- วันสำคัญ 
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ฝ่ายงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ กศจ. 
สนอง 

กลยุทธ์ สพป. 
สนอง 

กลยุทธ์ ร.ร. 
สนองมาตรฐาน ร.ร. 

6.กิจกรรมคา่ยทักษะชีวิต 
      -   ค่ายกีฬา 

     

7.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ค่าย O-NET 
- นิทรรศการวิชาการ 
8.กิจกรรมทัศนศึกษา 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
9.กิจกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
- จัดซื้อวัสดุ 

2. โครงการ Stem Education 
- กิจกรรมสื่อสาร 
- วงล้อ 
- นักโภชนาการน้อย 
- รักษ์คอมพิวเตอร์ 
- เรือบรรทุกน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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ฝ่ายงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ กศจ. 
สนอง 

กลยุทธ์ สพป. 
สนอง 

กลยุทธ์ ร.ร. 
สนองมาตรฐาน ร.ร. 

- การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด 
- เรือใบกับสายลม 
- กิจกรรมบ้านพลังแสงอาทิตย์ 
- โมบายปลาตะเพียน 
- เครื่องดักแมลงวัน 
- สวนมะนาวนอกฤดู 
- รถของเล่นไฟฟ้า 

3.  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
5. โครงการพฒันาและให้บริการสื่อเทคโนโลยีแหลง่เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  โครงการห้องสมุดเพ่ือชีวิต 
7.  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.  การขยายโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนัโรงเรยีนถิน่ทุรกนัดารตามพระราชดำริฯ 
10. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
 (ค่ายพุทธบุตร) 

 
 
 
 
 
 

 
10,000 
10,000 
8,000 
2,000 

25,000 
   เงนิทนุหมุนเวยีน 

 

16,400 
(25,000)อบต. 

 

 
 
 
 
 
 

 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
 

 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
 

 
1-5 
1,4 
4,5 
1,5 
2,3 
15 
1,4 

 

 
 
 
 
 
 

 
4 
2 

1,3 
1,3 
2 
3 

1,3 
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ฝ่ายงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ กศจ. 
สนอง 

กลยุทธ์ สพป. 
สนอง 

กลยุทธ์ ร.ร. 
สนองมาตรฐาน ร.ร. 

11. โครงการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนปฐมวัย 
12.  จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

13,000 
งบเรยีนฟรี15ปี 

2 
2 

2 
2 

1 
3,5 

1,3 
2,4 

งานบริหารงานทั่วไป 
1.  โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
     -  กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัยในโรงเรยีน 
     -  กิจรรมป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
     -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
     -  กิจกรรมนิทรรศการวันปิดภาคเรียน 
    -  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
     -  กิจกรรมวันสำคัญ 
     -  กิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
     -  กิจกรรมกีฬาเพ่ือชีวิต 

 
10,000 

 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1,2 

2.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
4.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
5.  โครงการเปิดบ้านสารสัมพันธ์ชุมชน 
6.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
7. โครงการอาหารกลางวัน 
8. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดนตรพีื้นบา้น มโนราห์ 
9.พลังใจ พลังคน ร่วมรักษ์สิง่แวดล้อม 

    500 
15,000 
   500 
   500 
   500 

อบต.สนับสนุน 
1,000 
440 

4 
5 

1,6 
6 
1 
1 
5 
5 

4 
5 

1,6 
6 
1 
1 
5 
5 

1,4 
3 
1 
4 

1,4 
1,3 

1,4,5 
1,4 

2 
2 
1 
2 

1,4 
1,2 
2,3 
3 
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ฝ่ายงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ กศจ. 
สนอง  

กลยุทธ์ สพป. 
สนอง 

กลยุทธ์ ร.ร. 
สนองมาตรฐาน ร.ร. 

งานบริหารงานบุคคล 
1.  โครงการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
     -  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
     -  กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
     -  กิจกรรมประกันอุบัติเหตุตลอดปีการศึกษา 

 
30,000 

 

 
3 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
2 
 

รวม งบประมาณ 221,000     
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ส่วนที ่ 3 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ส่วนที่  3 
โครงการ/กจิกรรม 
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การบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาบริหารสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ การบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ   1.นายสมบูรณ์ ไฝทอง  2. นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบเูล๊ะ  
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ที ่๑ 
สนองมาตรฐานที ่            ที่ 1   ตช.ที่  1,2  
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 

  สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา สถานศึกษาต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดย
จะต้องทำการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเก็บ เบิก – จ่าย พัสดุ และการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี    ให้เสร็จสิ้นทันตาม
กำหนดเวลา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสถานศึกษาตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
2.2  เพ่ือความสะดวกในการควบคุม ติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 
2.3   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัฒนางานให้เป็นระบบได้มาตรฐาน 
2.4  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบการรับ – จ่าย พัสดุ และการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี 
2.5  เพ่ือให้การวางแผนการใช้เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
        

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

-  เจ้าหน้าที่การเงิน – พัสดุ ร้อยละ 100  ปฏิบัติงานการเงิน – พัสดุ 
-  ระบบการรับจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 
-  มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
  -  งานการเงนิ - พัสดุ ร้อยละ  100  มีระบบครบวงจรและมีคุณภาพ  
  -  บุคลากร ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจในการบริหารงานการเงิน – พัสดุ 
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4. รายละเอียดกจิกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอ
บโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที ่1 แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

  ต.ค.64  ครูสมบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 2 แผนงบประมาณ   ต.ค.64  ครูสมบูรณ์/
คณะทำงาน 

กิจกรรมที่ 3 การบริหารการเงิน   ต.ค.64  ครูสมบูรณ์ 
กิจกรรมที่ 4  การบริหารบัญชี   ตลอดปีการศึกษา  ครูสมบูรณ์ 
กิจกรรมที่ 5 การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

  
ตลอดปีการศึกษา 

 ครคูอรีเยาะ 

กิจกรรมที ่6 งานสาธารณูปโภค   ตลอดปีการศึกษา  ครคูอรีเยาะ 
กิจกรรมที่ 7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตลอดปีการศึกษา  ครคูอรีเยาะ 
กิจกรรมที่ 8 วัสดุสำนักงาน   ตลอดปีการศึกษา  ครคูอรีเยาะ 

รวม    30,000  
 
5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ   30,000  บาท 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  งานการเงิน - พัสดุ ร้อยละ  100  มีระบบครบวงจรและมีคุณภาพ  อยู่ในระดับดีมาก 

 6.2  บุคลากร ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจในการบริหารงานการเงิน - พัสดุ 
 6.3  เจ้าหน้าที่การเงิน – พัสดุ ร้อยละ  100  ปฏิบัติงานการเงิน – พัสดุ   อยู่ในระดับดีมาก 
 6.4  การดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ / เป็นไปตามแผน 
 6.5  การดำเนินงานในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส 
 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  การตรวจสอบเอกสาร 
 7.2  สังเกตการทำงาน และการจัดเก็บเอกสาร 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. การเบิกจ่ายเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

- ตรวจสอบเอกสาร -  เอกสารการเงิน 

2.  การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและทันตามเวลา -  สังเกตการทำงาน และ 
การจัดเก็บเอกสาร 

-  เอกสารพสัดุ 

3.  สะดวกในการควบคุม และติดตามผล -  ตรวจสอบ -  แบบรายงานการ
ตรวจสอบพัสดุ 
ประจำปี 

4.  เพ่ือให้งานการเงิน และพัสดุของสถานศึกษา  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

-  ตรวจสอบเอกสาร 
-  สังเกตการทำงาน 
 
 

- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- เอกสารการเงิน และ    
   พัสดุทุกประเภท 

5.  ส่งเสริมการจัดเก็บเอกสารการเงินและพัสดุ 
ให้เป็นระบบ ระเบียบ สะดวกในการควบคุม 
ติดตาม 

 -  สังเกตการทำงานและ     
การจัดเก็บเอกสาร 

- เอกสารทางการเงิน 
ทุกประเภท 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                                      (นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ) 
                                     ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ  
                                                                      (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                                      ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                                        (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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การบริหารวชิาการ 
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ชือ่งาน / โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.   กศจ.ข้อที ่ 2   สพป. ข้อที ่ 2   ตัวชีว้ัด 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ.1    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1    มฐ.1    
ลักษณะของโครงการ              โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชุฎิกาญจน์  มายาสัน / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    43,200 บาท 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545   ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของข้อมูลและ
เหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองเหตุ
นี้ จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   
และในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึ กษา วิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  

โรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา)เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จึงจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ระดับต่างๆ รวมทั้งการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง   
และมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ อันจะนำชื่อเสียง 
มาสู่โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ต่อไป  

2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 2.2  เพ่ือให้นักเรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 2.3  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยให้เกิดกับนักเรียน 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 2.7 เพ่ือนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 2.8 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า การจัดทำรายงาน โดยเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

-  นักเรียนมีคุณภาพตามหลักฐานวิชาและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องของชุมชน 
-  นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ 
-  ผลงานนักเรยีน 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ผลการสอบ O-NET และ NT ดีขึ้น 
-  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
- นักเรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- นักเรียนมีความสุขกับเรียนรู้ 
- นักเรียน คร ูผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านนิทรรศการและการ 
    นำเสนอผลงาน 
- นักเรียนได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
-  นักเรียนได้รบัรางวัลจากการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
   - เข้าค่ายเดินทางไกล 
   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

นักเรียน  71 คน ก.พ. 65  ครูสภุาวรรณ/   
 ครูทุกคน 

กิจกรรมที ่2  ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
   - สอนซ่อมเสริม     
   - ภาษาไทยวันละคำ 
   - ท่องบทอาขยาน     
   - บันทึกการอ่าน 
 - ปริศนาอักษรไขว้     
 - พูด/เขียนรายงาน/โครงงาน  
- ติวเข้มข้อสอบ NT,O-NET (ป.3-ป.6) 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - แข่งขันทักษะทางวิชาการ   
   - แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่ 
   - จัดทำเครื่องมือวัดผล ประเมินผล 
อย่างหลากหลาย 

   
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

พ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

 ก.พ.65 
 

 ครูชุฏิกาญจน์/    
ครูประจำช้ัน 
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กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
   - การตรวจเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ     
   - การประชุมสภานักเรียน 
   - การเลือกตั้งประธานนักเรียน     
   - การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
   -  โครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
   - กิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมหลัก  12 ประการ 
   - กิจกรรมออมทรัพย์ 
    - ทุนเพ่ือการศึกษา 
    - สหกรณน์ักเรียน 
    - กีฬาเพ่ือชีวิต 
    - เด็กดีศรีดอนแบก 
    - กิจกรรมวันสำคัญ 
    - ของหายได้คืน 
    - มาตรการประหยัดพลังงาน 
กิจกรรมที่  6  ค่ายทักษะชีวิต 
    - ค่ายกีฬา 
กิจกรรมที่  7  กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
    - ค่ายวิทยาศาสตร์ 
    - ค่าย NT, O-NET (ป.3 – ป.6)  
    - นิทรรศการวิชาการและการแข่งขัน   
       ทักษะวิชาการของศูนย์ 
กิจกรรมที่  8  กิจกรรมทัศนศึกษา 
    - ทัศนศกึษาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่  8  กิจกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
      - จัดซื้อวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
 

นักเรียน 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
 

นักเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 
 

94 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 ครูชุฏิกาญจน์/    
ครูประจำช้ัน 

 
 
 
 
 

ครูทุกคน 
 

 
ครูสภุาวรรณ/ 

ครูผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูสภุาวรรณ/

ครูผูส้อน 
ครูชุฏิกาญจน์/    
ครูประจำช้ัน 
 
 
 
 
 
ครูสภุาวรรณ/

ครูผูส้อน 
ครผูู้สอน 
 
 
 

รวม       43,200    

 
 
 
 



45 

 

  

5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ     43,200  บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  นักเรียนมีคุณภาพตามหลักฐานวิชาและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องของชุมชน 
6.2  นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและได้รับประสบการณ์จริง 
6.3  นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ 
6.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึน้ ผลการสอบ O-NET และ NT ดีขึ้น 
6.5  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
6.6  นักเรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
6.7  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
6.8  นักเรียนได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  รายงานผลการจัดกิจกรรม   

7.2  รวบรวมข้อมูล 
 7.3  แฟ้มสะสมงาน    

7.4  ทดสอบ 
 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Outputs) 
- นักเรียนมีคุณภาพตามหลักฐานวิชาและเป็น

ที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและชุมชน 
- นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ 
- ผลงานนักเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ        

O-NET และ NT ดีขึ้น 

 
- รวบรวมข้อมูล 
 
- รวบรวมข้อมูล 
- แฟ้มสะสมงาน 
- ทดสอบ 

 
- แบบสรุป 
 
- แบบสรุป 
- แบบบันทึกคะแนน 
- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
    -  นักเรียน มีคุณภาพการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์  มาตรฐาน 
    -  นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 
    -  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ 
       จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ และ 
       การนำเสนอผลงาน 
    -  นักเรียนได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในโรงเรียน 
       ทีม่ีคุณภาพ 

 
- รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ
ข้อมูล 
- สังเกต 
- สังเกต 
 
- สำรวจ 

 
- แฟ้มรายงานมาตรฐาน 
 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสำรวจ 
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ลงชื่อ............ ......................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                 (นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                    (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                                ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                    (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
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ชือ่งาน/โครงการ   โครงการ STEM  Education   
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่  2   สพป. ข้อที่  2  ตัวชี้วัด  4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,5    มฐ.1    
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิตติ์  สอนคง 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ     5,000     บาท 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษา  โดยกำหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา  แต่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน
ส่วนใหญ่ในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและจากที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศโดยได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาสตร์(Science)  
เทคโนโลยี(Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)  และคณิตศาสตร์(Mathematics)  โดยเรียกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้ว่า  STEM  Education  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนำไปสู่การคิดแก้ปัญหา
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ตลอดจนมุ่งผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  
ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้  
 ดังนั้น  ทางโรงเรียน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวในการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน  ใน
การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ให้มีความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  STEM  Education  จึงได้จัดทำโครงการ  STEM  Education  ขึ้น  โดยมุ่งให้
เกิดประโยชน์ในการสร้างครูและนักเรียน  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยีของประเทศ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)  
มากยิ่งขึ้น และมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถงึความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2 เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง มาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา 
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา 

1.3 เพ่ือสนับสนุนการใช้ความคิดสร้ างสรรค์  และของเยาวชนของชาติ  คิดค้นผลงานทาง             
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ “สะเต็มศึกษา” (STEM  Education) นำไปสู่การคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

1.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานประสานงานร่วมกันได้เป็น
อย่างดีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

1.5 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต(Outputs)  ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

- นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  และ 
บูรณาการสหสาขาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  วิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน  โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM  Education   
  -  ครูได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ STEM  Education   

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  ระบุประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต 
-  นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสร้างสรรค์  นวัตกรรมใหม่  และ 

บูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตามแนว             
STEM  Education   

-  ครูไดฝ้ึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม  เทคนิคการสอน   
การควบคุมกิจกรรม  การจัดรูปแบบกิจกรรม  เพื่อเป็นต้นแบบ STEM  Education  ของโรงเรียนสืบต่อไป 
 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 1  เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

  ต.ค.64  ครูชุติมา 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจงวางแผนฯ   ต.ค.64  ครูสมบูรณ์ 
กิจกรรมที่ 3  ดำเนินงาน 

- กิจกรรมสื่อสาร 
- วงล้อ 

 
ป.1 

 

 
9  คน 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 

  
ครธูัญลักษม์ 

 
กิจกรรมที่ 3  ดำเนินงาน 

- รักษ์คอมพิวเตอร์ 
- เรือบรรทุกน้ำ 
- การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างประหยัด 
- เรือใบกับสายลม 
- กิจกรรมบ้านพลังแสงอาทิตย์ 
- โมบายปลาตะเพียน 
- เครื่องดักแมลงวัน 
- สวนมะนาวนอกฤดู 
- รถของเล่นไฟฟ้า 
- นักโภชนาการน้อย 

 
ป.2 

 
ป.3 

 
 

ป.4 
 
 

ป.5 
 

ป.6 

 
8 คน 

 
6คน 

 
 

12 คน 
 

 
22  คน 

 
14 คน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

  
ครูปฏิวัติ 

 
ครอูำพน 

 
 

ครูสมบูรณ์ 
 
 

ครูสุภาวรรณ 
 

ครูชุฏิกาญจน์ 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผล   ก.ย.65  ครศูุภกิตติ์ 
กิจกรรมที่ 5  รายงานโครงการ   ก.ย.65  ครศูุภกิตติ์ 

รวม    5,000       
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5.  งบประมาณ : เงินอุดหนุนรายหัว 
 -  ค่าวัสดุ       เป็นเงิน     5,000     บาท 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาในชีวิตจริง  การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  และ 
บูรณาการสหสาขาวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน  โดยใช้  STEM  
Education  เป็นพื้นฐาน 
 6.2  ครูสามารถเข้าใจและออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  เทคนิคการสอน  การควบคุม 
 กิจกรรม   การจัดรูปแบบกิจกรรม  ตามแนวการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบ STEM 
  ได้อย่างมั่นใจ 
 6.3  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีสูงขึ้น 

6.4  โรงเรียนได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM  ที่เชื่อมโยงกับ 
กลุ่มสาระอ่ืนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  เพิ่มพูนโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบท
ที่หลากหลาย  มีความหมายและเชื่อโยงกับชีวิตจริง 
 

7.  การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  ประเมินผล 
 7.2  สังเกต 

7.3  ผลงาน 
 

8.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มากยิ่งขึ้น และมีทัศนคติที่ดี
และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 

2. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4  
แขนง มาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา สถานการณ์ ปัญหาในชีวิตจริง 
(Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการ
แก้ไขปัญหา 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 

3. เพ่ือสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และของเยาวชน 
ของชาติ คิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายใต้ “สะเต็มศึกษา” (STEM  Education) นำไปสู่การ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 

4.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและการ 
ทำงานประสานงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น 
วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 
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ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                      (นายศุภกิตต์  สอนคง) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                            รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
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ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่  6   สพป. ข้อที่  6 ตัวชี้วัด 3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,2,3,4,5    มฐ.4     
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    10,000  บาท 
 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2545   กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนดถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1   เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
      2.2   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      2.3   เพ่ือรองรับการประเมินจากภายนอก 
      2.4   เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสะดวกในการใช้ 
     2.5   เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
     2.6   เพ่ือนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินผลการจัดการศึกษาระบบการ 
รายงานผลการประเมินสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
     3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   

ผู้เรียน  ครู  เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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4. รายละเอยีดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจำปีการศึกษา  
2564 

  มี.ค. 65  ครูชุฏิกาญจน์ 

กิจกรรมที่ 2  จัดทำรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
การศึกษา 2566-2569 

  พ.ย.-ต.ค.64  ครูชุฏิกาญจน์ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในทั้ง 8 องค์ประกอบ 

  ตลอดปีการศึกษา 
 

 ครูชุฏิกาญจน์ 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  ตลอดปี
การศึกษา 

 ครูชุฏิกาญจน์ 

รวม    10,000   
 

5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง  และปรับเปลี่ยนได้

เหมาะสมตามสถานการณ์  ร้อยละ  75 
 6.2  โรงเรียนมีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  ร้อยละ  75 
 6.3  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ  75 
 6.4  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและพัฒนานักเรียน   ร้อยละ  75 
  

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  ศึกษาข้อมูล 
 7.2  รวบรวมข้อมูล 
 7.3  สังเกต 
 7.4  ทดสอบ 

7.5  สอบถาม 
7.6  ปฏิบัติจริง 
7.8  รวบรวมจัดเก็บข้อมูล 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 
        โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระบบการรายงานผลการประเมิน
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
- ศึกษาข้อมูล 
- รวบรวมข้อมูล 
- สังเกต 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 
- ปฏิบัติจริง 

 
- แบบสรุป 
- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 
- การปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
        ผู้เรียน ครู เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 
- รวบรวมจัดเก็บ
ข้อมูล 

 
- แฟ้มรายงานมาตรฐาน 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                 (นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                            รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน / โครงการ   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่  2 สพป. ข้อที่ 2    ตัวชี้วัด 2 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,4    มฐ.3     
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    10,000  บาท 
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  ดำเนิน            

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จัดกิจกรรมโดยผสมผสาน  ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  มีเทคนิค  วิธีการ  สื่อ  อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อ  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  มีการส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  มีการวัดประเมินผล นิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 2.2  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 2.3  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 2.4  เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือนักเรียนและมีการนิเทศ  
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 2.5  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
 2.6  เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 
4. เป้าหมาย 

3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 
-  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
-  ครูมีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-  ครูมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลและนิเทศติดตามผล 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
- บุคลากรในสถานศกึษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
- ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
    มีการวัดผล  ประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 
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- นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียน 
- ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจร้อยละ  80 
- ครรู้อยละ 100  ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 
- สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนในระดับดี 

 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 

บุคลากรครู 8 คน พ.ค. 65  ครูชุฏิกาญจน์/
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาสาระท้องถิ่น บุคลากรครู 8 คน พ.ค. 65  ครชูุฏิกาญจน์/
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

บุคลากรครู 8 คน ตลอดปีการศึกษา 
 

 ครูชุฏิกาญจน์/
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 4 ใช้สื่อเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

บุคลากรครู 8 คน ตลอดปีการศึกษา 
 

 ครูชุฏิกาญจน์/
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 5 เรียนรู้บูรณาการ นักเรียน 
ชั้น ป.1-ป.6 

8 คน ตลอดปีการศึกษา 
 

 ครูชุฏิกาญจน์/
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่  6  กิจกรรมชุมนุม นักเรียน 
ชั้น ป.1-ป.6 

71 คน ตลอดปี
การศึกษา 

 ครูทุกคน 

กิจกรรมที่   7  บันทึก และรายงาน
ส่งต่อนักเรียน   

บุคลากรครู 8 คน มี.ค.63  ครูชุฏิกาญจน์/   
ครูประจำชั้น 

รวม    10,000   
5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ    10,000        บาท 
 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
6.1  นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
      รอ้ยละ  80 
6.2  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  ร้อยละ  75 

 6.3  โรงเรียนมีรายวิชากิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ  ร้อยละ 75 
 6.4  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ 

       ความสามารถของผู้เรียนร้อยละ 75  
6.5  โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 70 
6.6  โรงเรียนมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ร้อยละ 75 
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7. การติดตามและประเมินโครงการ 
7.1  สอบถาม 
7.2  ตรวจสอบพิจารณาหลักสูตรที่จัดทำ 
7.3  ตรวจสอบ 
7.4  สำรวจ 
 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 

- สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ 
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

 
- ครูมีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่หลากหลาย 
- ครูมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลและ

นิเทศติดตามผล 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 

- บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ 

- ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ มีการวัดผลประเมินผลอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 

- นักเรียน  มีคุณภาพตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 

- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ  80 

- ครูร้อยละ 100  ใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการ
สอนในระดับดี 

 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบพิจารณา

หลักสูตรที่จัดทำ 
- ตรวจสอบ 
 
- สำรวจ 

 
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบพิจารณา

หลักสูตรที่จัดทำ 
- สำรวจ 

 
 
 

- ศึกษา วิเคราะห์ผล 
การประเมินภายใน 

- การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

- นิเทศ 
   - ตรวจสอบ 

 
- แบบตรวจสอบรายการ 

 
 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบสำรวจ 

 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบตรวจสอบ 
 
- แบบสำรวจ 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  วิจัยชั้นเรียน 
- รายงานการแก้ปัญหาและ 
พัฒนา ผู้เรียน 
- เครื่องมือนิเทศ 

- รายงานผลการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57 

 

  

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                 (นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                            รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาและให้บริการสื่อเทคโนโลยแีหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่  2   สพป. ข้อที่  2  ตัวชี้วัด 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ 1,3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  4,5    มฐ.1,3    
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    8,000  บาท 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   มาตรา 

22  บัญญัติว่า  “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ”  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศกัยภาพจึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2.2  เพ่ือพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
2.3  เพ่ือนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 
2.4  เพ่ือนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2.5  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นแผ่นดินเกิด 
2.6  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

-  ครูใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
-  มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
-  นักเรียน  100 %  ได้ไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
-  จัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
- นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย ได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่  1  ส่งเสริมการใช้ 
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

บุคลากรครู 
นักเรียน 

7  คน 
94 คน 

1 ต.ค. 64– 
16พ.ค. 65 

 ครูชุฏิกาญจน์   

กิจกรรมที่  2  พัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

บุคลากรครู 
นักเรียน 

7  คน 
94 คน 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

 ครูชุฏิกาญจน์  
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่  3  นำนักเรียนไปแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

นักเรียน 94 คน ม.ค.65 –  
ก.ย.65 

 ครูชุฏิกาญจน์   
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่  4  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาสนับสนุนการเรียนรู้ 

บุคลากรครู 
นักเรียน 

7  คน 
94 คน 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

 ครูชุฏิกาญจน์   
ครูทุกคน 

รวม    8,000   
 
5. งบประมาณ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งบประมาณ     8,000        บาท 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

ร้อยละ  80 
6.2  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  ร้อยละ  75 

 6.3  โรงเรียนมีรายวิชากจิกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจร้อยละ 75 
 6.4  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ 
ความสามารถของผู้เรียน 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
7.1  บันทึกการใช้สื่อ 

 7.2  ตรวจผลงานนักเรียน 
 7.3  การสอบ 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 

- นักเรียนได้เรียนรู้โดยสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีร้อยละ  90 

- นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้     
ร้อยละ  85   

- นักเรียนได้ความรูจ้ากภูมิปัญญาท้องถิ่น             
ร้อยละ  80 

 
- บันทึกการใช้สื่อ 
 
- ตรวจผลงานนักเรียน 

 
- การสอบ 

 
- แบบบันทึกการใช้สื่อ 

 
- แบบประเมิน 

 
- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- นักเรียน  มีความพึงพอใจ ร้อยละ  90 

 

 
- การประเมิน 

ความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                 (นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้ อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                            รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน /  โครงการ   โครงการห้องสมุดเพ่ือชีวิต 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 2    สพป. ข้อที ่ 2  ตัวชี้วัด 1,4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 1,3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,5    มฐ.1,3    
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวธัญลักษม์  คงแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    2,000   บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.   หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง  มวลประสบการณ์
ต่าง ๆ  ที่ผู้เรียนได้มานอกจากในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนยังต้องเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ห้องสมุดโรงเรียน  
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดและมีความสำคัญยิ่ง  รวมทั้งแหล่งเรียนรู้อ่ืนในและนอกสถานศึกษาซึ่งต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีความสุข 

2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2.4  เพ่ือจัดหาหนังสือให้เพียงพอกับผู้รับบริการ 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

        -  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
   3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   

        -  ครู ร้อยละ  80  นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        -  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีนิสัยรักการอ่านและสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  รอบตัว        

ใช้ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
       -   ผู้เรียน ร้อยละ  100  เข้าร่วมและเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงขึ้น 
                     -  ผู้เรียน ผูป้กครอง และชุมชน ร้อยละ  90  เห็นคุณค่าและมีความพึงพอใจในการนำแหล่ง 
เรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่  1  เสนอโครงการ/
แต่งตั้งคณะทำงาน 

 94 คน ต.ค.64  ครูธัญลักษม์ 

กิจกรรมที่  2  ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดำเนินงาน 

  ต.ค.64  ครูธัญลักษม์ 

กิจกรรมที่  3  ดำเนินการ 
               - ปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
              -  จัดหาหนังสือ 
               - กิจกรรมรักการอ่าน 

  ตลอดปีการศึกษา 
 

 ครูธัญลักษม์/
ครูผู้สอน 

กิจกรรมที่  4  ประเมินผล   ก.ย.65  ครูธัญลักษม์ 
รวม    2,000     

 
5. งบประมาณ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ     2,000   บาท 
 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 6.2  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีนิสัยรักการอ่านและสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  รอบตัว ใช้  
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 6.3  ผู้เรียน ร้อยละ  100  เข้าร่วมและเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนสูงขึ้น 
 6.4  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ  90  เห็นคุณค่าและมีความพึงพอใจในการนำแหล่ง 
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  ประกวดยอดนักอ่าน 
 7.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 7.3  จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 7.4  วางทุกงานอ่านทุกคน 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

-ปรับปรุง ซ่อมแซม -งบประมาณ 

2.  เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีความสุข 

- สอบถาม 
- สังเกต 
- สำรวจ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 

- ประกวดยอดนักอ่าน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
- วางทกุงานอ่านทุกคน 

- แบบบันทึกผลการประกวด 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน 
- สถิติการอ่านหนังสือห้องสมุด 

4.  เพ่ือจัดหาหนังสือให้เพียงพอกับผู้รับบริการ - สังเกต 
- ทดสอบ 
- ประเมินผล 

- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผล 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                 (นางสาวธัญลักษม์  คงแก้ว) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                            รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชือ่งาน / โครงการ   โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 2 สพป. ข้อที ่2  ตัวชี้วัด 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2,3    มฐ.2     
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวชุฏิกาญจน์   มายาสัน  
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 
งบประมาณ    25,000 บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ความก้าวหน้าของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology)  ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานตนเองด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โรงเรียนก็มี
งานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร  4  ฝ่ายงานที่ต้องรวบรวม ประมวลผลผ่านทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการนำส่ง
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 2.2  เพื่อให้บุคลากรจัดทำเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.3  เพื่อให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

       -  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
        -  บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนา การจัดเก็บ การนำส่ง ข้อมูล  4 ฝ่ายงานผ่านระบบ 
        เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
      -  ผู้รับบริการร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที ่1 เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

  ต.ค.64  ครูชุฏิกาญจน์ 
 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดินเนินงาน 

  ต.ค.64  ครูสมบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ 
      -  ข้อมูล DMC (10 มิถุนายน) 
      -  ข้อ EDUDOC  
      -  ข้อมูล M-OBEC (ครุภัณฑ์) 
      -  การรับส่งหนังสือราชการทาง 
e-office 
      -  ข้อมูล 4 ฝ่าย 
      -  ซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์ 

   
พ.ย.65 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
 

 
ครูสุภาวรรณ 
ครูสุภาวรรณ 
ครูสีตีคอรีเยาะ 

เจนจิรา 
 

ครูชุฏิกาญจน์ 
ครูชุฏิกาญจน์ 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผล   ก.ย.6ถ  ครูชุฏิกาญจน์ 
กิจกรรมที่ 5  รายงานโครงการ     ต.ค.6ถ  ครูชุฏิกาญจน์ 

รวม    25,000  
 
5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ   25,000 บาท 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
6.2  บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนา การจัดเก็บ การนำส่ง ข้อมูล  4 ฝ่ายงานผ่านระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์  อยู่ในระดับดี 
6.3  ผู้รับบริการร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการให้บริการ 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  รวบรวมข้อมูล 
 7.2  สอบถาม 
 7.3  สัมภาษณ์ 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

- รวบรวมข้อมูล - แบบบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 

2. เพ่ือให้บุคลากรจัดทำเครื่องมือในการ 
จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

- บันทึกข้อมูล - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                 (นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนมัุติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                            รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน / โครงการ   โครงการขยายโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนถิ่น 
ทุรกันดารตามพระราชดำริฯ 

แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 1 สพป. ข้อที่ 1   ตัวชี้วัด 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,5    มฐ. 3  
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง     ประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    เงินทุนหมุนเวียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.   หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพทั่วไปของชุมชน  ประชากร ร้อยละ100  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดทำหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีความรู้ทักษะด้านการเกษตรที่หลากหลาย  รวมทั้ง
วิถีชีวิตแบบพอเพียง  สามารถพ่ึงตนเองได้  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลผลิตที่ได้ใช้ใน
โครงการอาหารกลางวันแบบหมุนเวียนครบวงจร และสนองตอบกลยุทธ์ของโรงเรียน  มาตรฐานการศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
 2.2   เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าต่ออาชีพเกษตรกรรม 
 2.3   เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2.4   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงได้ 
 2.5  เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้ใช้ในโครงการอาหารกลางวันอย่างครบวงจร 
 2.6  เพ่ือให้ชุมชน  องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.7  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา 
 
3.   เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต ( Outputs ) (ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 

       -  นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงได้ 
      -  นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 

3.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )  (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
        -  นักเรียน ร้อยละ  100 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
       -  ร้อยละ  80  ของผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน อยู่ในระดับดี 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

  ต.ค.64  ครูสีตีคอรีเยาะ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมช้ีแจงวางแผนเนินงาน   ต.ค.64  ครูสมบูรณ์ 
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ 
      1. เลี้ยงปลา 
         -  ขุดลอกตกแต่งบ่อเลี้ยงปลา 
         -  จัดหาพันธุ์ปลา  ปลอ่ยปลา               
         -  จัดซื้ออาหารปลา       
     2.  ปลูกผักปลอดสารพิษ 
           -  จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก 
          -  จัดซื้อเครื่องมือเกษตร 
     3.  การเลี้ยงไก่ไข่ 
          -  สร้างโรงเรือน 
          -  จัดซื้ออาหารไก่ 
         -  จัดซื้อยาและเคมีภัณฑ์ 
     4.  การเลี้ยงกบ 
          -  ซื้อพันธุ์กบ 
         -  ซื้ออาหารกบ 
จัดการเรียนการสอน  
         -  ทำนาข้าวอินทรีย์ 

 
 

นร.ช้ัน ป.1 – ป.6 

 
 

 71คน 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
เงินทุนหมุนเวียน 
 

 
 

เงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 

เงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
 

เงินทุนหมุนเวียน 
 
 

เงินทุนหมุนเวียน 
 

 

 
ครูสมบูรณ/์ 

ครสูีตีคอรีเยาะ
และครูทุกคน 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4  บูรณาการเรียนการสอน บุคลากรครู 8 คน ตลอดปีการศึกษา 
 

 ครูผู้สอน 

รวม    เงินทุนหมุนเวียน  
 

5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ   - บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  นักเรียน ร้อยละ  80 มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงได้ 
6.2  นักเรียน ร้อยละ  80 มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 
6.8  นักเรียน ร้อยละ  100 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
6.4  นักเรียน ร้อยละ  100  มีสุขภาพสมบูรณ์ 
6.5  ร้อยละ  80  ของผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน อยู่ในระดับดี 
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7. การติดตามและประเมินโครงการ 
  7.1  ทดสอบ 

 7.2  การสังเกตสภาพจริง 
 7.3  ประเมินผล 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด -  ทดสอบ 

-  การสังเกต 
-  แบบทดสอบ 
-  แบบสังเกต 

2.เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าต่ออาชีพ
เกษตรกรรม 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ครูจัดการเรียน
การสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

-  การสังเกต -  แบบสังเกต 
-  แผนการสอน 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียงได้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

-  ทดสอบ 
-  การสังเกต 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบสังเกต 

5. เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้ใช้ในโครงการอาหารกลางวันอย่างครบ
วงจร 

-  สังเกตสภาพจริง -อแบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

6. เพ่ือให้ชุมชน  องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา -  สอบถาม -  แบบสอบถาม 
7.เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
และมาตรฐานการศึกษา 

-  ประเมินผล -แบบประเมินผล---
รายงานโครงการ 

        

 
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  

                                                 (นางสาวชุฏิกาญจน์  มายาสัน) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.............................................. ...ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน/โครงการ   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  เด็กนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่  1 สพป. ข้อที่ 1  ตัวชี้วัด 3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 1,3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,4     มฐ. 1,3   
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง   ประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมบูรณ์  ไฝทอง   
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 – 30 กนัยายน 2565 
งบประมาณ    16,400   บาท         อบต.สนับสนุนงบประมาณ   (25,000) 

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

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนวิถีพุทธเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษา เพ่ือการนำคุณค่าแห่งพุทธธรรมมาสู่     

การบริหารการจัดการและพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นกรอบการอบรมตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา อย่าง       
บูรณาการ  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีสติปัญญา และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 
6 กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 

จากสภาพทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ว่ายังมีบางส่วนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง 
ประสงค์ ถึงแม้ว่าเป็นเพียงส่วนน้อยได้แก่ ความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ยาเสพติด ขาด
เรียน หนีเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางโรงเรียนต้องหาวิธีแก้ไข เชื่อว่าการนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในเชิงบูรณาการสามารถ ลดละ หรือแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ประกอบ
กับโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมแกนนำในส่วนภูมิภาค จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยมีเป้าหมายในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของทางราชการ 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต ( Outputs )  
       -  นักเรียน ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) จัดทำโครงงาน
คุณธรรมจริยธรรม 
3.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)ทุกคน ร่วมกิจกรรมอบรม 

 คุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 
-  นักเรียนทุกคนปฏิบัติการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเชิงบวก                 

มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
4. วิธีการดำเนินการ 
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กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
กิจกรรมที ่ 1  เสนอโครงการเพ่ือขอ
สนับสนุนงบประมาณ 

นักเรียนชั้น  
ป. 4-6 

45  คน พ.ค. 
2564 

- ผู้อำนวยการ 

กิจกรรมที่  2  อนุมัติงบประมาณ   มิ.ย. 
2564 

- ผู้อำนวยการ 

กิจกรรมที่  3  แต่งตั้งคณะทำงาน   ส.ค.2564 - ผู้อำนวยการ 
กิจกรรมที่  4  จัดทำแผนการทำงาน   ส.ค.2564  นายสมบูรณ์ 

ไฝทอง 
กิจกรรมที่  5 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ 

  ส.ค.-ก.ย. 
2565 

41,400 นายสมบูรณ์ 
ไฝทอง 

กิจกรรมที่  6  ดำเนินการตามแผน
กิจกรรม 

  ส.ค.-ก.ย. 
2565 

- นายสมบูรณ์ 
ไฝทอง 

กิจกรรมที่  7  ประเมินผล     ก.ย. 
2565 

- นายสมบูรณ์ 
ไฝทอง 

กิจกรรมที่  8  รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง   

  ก.ย. 
2565 

- นายสมบูรณ ์
ไฝทอง 

รวม    16,400 
สนับสนุน
จาก อบต. 
25,000 

 

 

หมายเหตุ:  ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
สิงหาคม –กันยายน 2565 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
     สำนักปฏิบัติธรรมวัดลานเซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 
 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายสมบูรณ์   ไฝทอง  ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

8.  งบประมาณ 
 8.1  ขอรับเงินอุดหนุนจาก 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ  จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

8.2  งบประมาณในส่วนของโรงเรียนร่วมสมทบ จำนวน 16,400 บาท                                   
(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ 
 9.1 นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
 9.2 นักเรียนของชาติในอนาคตมีคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9.3 โรงเรียน/ชุมชน/องค์กรต่างๆในชุมชนมีความสัมพันธ์ดีขึ้น 
 9.4 ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรต่างๆมีความสามัคคี ร่วมปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล 
 9.5 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

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

   (นายสมบูรณ์   ไฝทอง) 
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 

 (ลงชื่อ)......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              (นายไพบูลย์  สังขแ์ก้ว) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 
  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

 (ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (                                           ) 
ตำแหน่ง................................................................. 
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รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  เด็กนักเรยีน(ค่ายพุทธบุตร) 

 
ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารนักเรียน 45 คน ๆละ 7 มื้อๆละ 40 บาท 12,600.- 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน 45 คนๆละ 5 มื้อๆละ 25 บาท 5,625.- 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 10 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 6,000.- 
4 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 12,000.- 
5 ค่าสถานที่เหมาจ่าย 4,000.- 
6 ค่าวัสดุ 1,175.- 

รวม 41,400.- 

  
                            (สี่หม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ:สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 



74 

 

  

ชื่อโครงการ    โครงการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา และเตรียมความพร้อม 
นักเรียนปฐมวัย 

แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 2 สพป. ข้อที ่2  ตัวชี้วัด 1.1 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1   มฐ.2    
ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ 
ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 
งบประมาณ    13,000  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้
บริบท สังคม วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน  เพ่ือสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ก่อเกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
   2.2 เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
   2.3 เพ่ือพัฒนาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมี 
             คุณภาพและมีความสุข 
   2.4 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
   2.5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง 
             ประสงค ์
  

3.   เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต ( Outputs ) (ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 

       -  นักเรียนชั้นอนุบาลมีการพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีกล้ามเนื้อแข็งแรง  
มีห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความสุขกับการมา 
โรงเรียน และปฏิบัติกิจกรรม 
3.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )  (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 

-  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
             -  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        -  ผู้เรียน ร้อยละ  80  มีความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        -  ผู้เรียน ร้อยละ  80  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และทักษะในการแสวงหาความรู้ 
    -  ผู้เรียน ร้อยละ  80  มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
        -  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีสขุภาพกาย และจิตดี 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

  ต.ค.64  ครูสีตีคอรีเยาะ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจง           
วางแผนการดำเนินงาน  

  ต.ค.64  ครูสีตีคอรีเยาะ 

กิจกรรมที ่3 ดำเนินการ 
1.สร้างแบบฝึกและผลิตสื่อ 
2.จัดซื้อเอกสาร-วัสดุชั้นเรียน/  สื่อ
การสอน 

- ปพ 5 
- สมุดประจำตัวเด็ก 
- ดินน้ำมัน 
- สีไม้ 
- สีน้ำ 
- อ่ืนๆ 

3. จัดทำแผนจัดประสบการณ์ 
4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้  
5. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 

-  เด็กดีอนุบาล 
(คุณธรรม/จริยธรรม) 
-  โครงงานคุณธรรม 
-  การออมทรัพย์ 
-  ดูแลรักษาความสะอาด 

เขตรับผิดชอบ 
-  แสดงท่าทางประกอบการเล่า
นิทาน(ซื้อหนังสือนิทาน) 
-  แข่งขันกรีฑา-กีฬาระดับต่างๆ 

     -  แข่งขันทักษะวันสำคัญต่างๆ 
     -  ฝึกมารยาทไทย 

-  สารสนเทศ 

 
อ.2 และ อ.3 
อ.2 และ อ.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
23 คน 
23 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ย.64 
พ.ย.64 

 
พ.ย.64 
ส.ค.64 

 
 
 

ตลอดปี 
ม.ค.65 
ตลอดปี 

 
 

ตลอดปีการศกึษา 
มิ.ย.65 

 
ตลอดปีการศกึษา 

 
 
 
 

มิ.ย.63 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่  4  ประเมินผล   ก.ย.65  ครูสตีีคอรีเยาะ 
กิจกรรมที่  5  รายงานโครงการ   ก.ย.65  ครูสตีีคอรีเยาะ 
รวม    13,000  
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5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ 13,000 บาท 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
6.2  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.3  ผู้เรียน ร้อยละ  80  มีความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4  ผู้เรียน ร้อยละ  80  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และทักษะในการแสวงหาความรู้ 
6.5  ผู้เรียน ร้อยละ  80 มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
6.6  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีสุขภาพกาย และจิตดี 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  สังเกต 
 7.2  สอบถาม 
 7.3  สัมภาษณ์ 
 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ผู้เรียนเป็นคนด ี
     -   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ 
          ค่านิยมที่พงึประสงค์ อยู่ในระดับดี 
    -   มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา 
        สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับด ี

-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  สัมภาษณ ์

-  แบบประเมนิคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค ์
-  แบบประเมนิพัฒนาการ 
    ผู้เรียน 
-  แบบประเมนิมาตรฐาน 
-  บัญชีออมทรัพย ์

2.   ผู้เรียนเป็นคนเก่ง 
   -   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม 
       หลักสูตร  อยู่ในระดับด ี
    -  ผู้เรียน มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย 
       ตนเอง  และรักการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  
   -   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการ 
       ทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
      และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ใน ระดับดี 
   -   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
       คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ   มีความคิด 
       สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน ์
       อยู่ในระดับด ี

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  สัมภาษณ ์

 
-  แบบประเมนิพัฒนาการ 
   ผู้เรียน 
-  แบบประเมนิมาตรฐาน 
-  ผลงานนักเรียน 
-  เกียรติบัตรนักเรียน 
-  แบบทดสอบ 
-  ภาพกิจกรรม 

3.  ผู้เรียนมีความสุข 
   -  ผู้เรียน มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และ 
      สุขภาพจิตที่ดี อยู่ในระดับดี 
   -  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน 
      ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  อยู่ในระดับดี 

 -  ผลงานนักเรียน 
-  เกียรติบัตรนักเรียน 
-  บันทึกการดื่มนม 
-  บันทึกการตรวจสุขภาพ 
-  ภาพกจิกรรม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
4.  ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  -  ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

-  แผนการจัดประสบการณ์ 
-   แบบบันทึกพัฒนาการ 
    ผู้เรียน 

5.  ผู้ปกครองพึงพอใจคุณภาพนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                 (นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................... ..............ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนมัุติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน/โครงการ   จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
แผนงาน    การบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 2 สพป. ข้อที่ 2     ตัวชี้วัด 3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2,4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  3,5     มฐ.2,4   
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิตต์  สอนคง 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ    (งบโครงการ15ปี เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มีความ
มุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ทั้งด้ าน
ร่างกาย จิตใจ และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ ตลอดจนกำหนดให้เด็กทุกคนมีโอกาสการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียน 

เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งลูกหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษา และมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ   มีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   จึงกำหนดให้มี
โครงการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนในส่วนที่มีความจำเป็น 
2.2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.3  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 
2.4  เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

- นักเรียนทุกคนมีหนังสือยืมเรียน 
- นักเรียนทุกคนมีเครื่องแบบนักเรียนอย่างน้อยคนละ 2 ชุด 
- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนครบ 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
- นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเรียนรู้ตามศักยภาพ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่  1  จัดซื้อหนังสือยืมเรียน อ.1 – ป.6 94 มี.ค.65  ครูศุภกิตติ์ 
กิจกรรมที ่ 2  จัดหาอุปกรณ์การเรียน อ.1 – ป.6 94 มี.ค.65  ครูศุภกิตติ์ 
กิจกรรมที่  3  จดัหาเครื่องแบบนักเรียน อ.1 – ป.6 99 มี.ค.65  ครูศุภกิตติ์ 
กิจกรรมที่  4  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 ป.6 14 ก.พ.65  ครูชุฏิกาญจน์ 
กิจกรรมที่  5  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  เดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารี  
-  ค่ายวิชาการนักเรียน 
-  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
ป.1 – ป.5 

ป.6 
อ.1 – ป.6 

 
62 
17 
99 

 
ก.พ.65 
ก.พ.65 

ต.ค.64-ก.ย.65 

  
ครูประจำชั้น 
ครูชุฎิกาญจน์ 
ครูสุภาวรรณ 

กิจกรรมที6่ บริการสารสนเทศ/ICT   ป.1 – ป.6 71 ต.ค.64-ก.ย.65  ครชูุฏิกาญจน์ 
รวม  94  -  

 

5. งบประมาณ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ    -   บาท 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1  ผู้ปกครองมีการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งลูกหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
นักเรียนได้รับหนังสือเรียนฟรี  ได้รับอุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  ร้อยละ  100 

6.2  นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน   
ร้อยละ  90 

6.3 นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้  คุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนได้รับการเรียนรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  มีปรับตัวการเรียนรู้ให้เข้ากับผู้อื่น   ร้อยละ  100 

6.4  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  ร้อยละ  80 
 6.5  โรงเรียนมีรายวิชากิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ  ร้อยละ 80 
 6.6 โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ 
ความสามารถของผู้เรียน 
7. การติดตามและประเมินโครงการ 

7.1  บันทึกการใช้สื่อ 
7.2  ตรวจผลงานนักเรียน 
7.4  การสอบ 
7.5  การประเมินความพึงพอใจ 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 
- ผู้ปกครองมีการลดภาระค่าใช้จ่ายร้อยละ
100 
- นักเรยีนได้เรียนรู้โดยสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีร้อยละ  90 
- นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
 ร้อยละ  90 
-  นักเรียนได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 90 

 
-  บันทึกการรับเงินเรียนฟรี 
-  บันทึกการใช้สื่อ 

 
-  ตรวจผลงานนักเรียน 

 
-  การทดสอบ 

 
-   แบบบันทึกการรับเงินเรียนฟร ี
-  แบบบันทึกการใช้สื่อ 
 
- แบบประเมิน 

 
- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- นักเรียน  มีความพึงพอใจ ร้อยละ  100 

 

 
- การประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

          ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                      (นายศุภกิตติ์  สอนคง) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ ์ ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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การบริหารทั่วไป 
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ชื่องาน / โครงการ   โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่  1 สพป. ข้อที ่1  ตัวชี้วัด 1,2 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 1,2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  3    มฐ.1,2    
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายปฏิวัติ  จันทรโชติ / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 
งบประมาณ    10,000       บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.   หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาภาคบังคับเป็นพื้นฐานของการศึกษาชาติ มีเป้าหมายให้เด็กไทยที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์  เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรืออายุครบ  15  ปีบริบูรณ์  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความรู้เหมาะสมกับชั้นเรียน  จัดมวลประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความปลอดภัย  สถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2.   วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีวินัย ความรับผิดชอบ ตามวิถี             
ประชาธิปไตย 
  2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด 
  2.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน และมีความรู้ เข้าใจแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต 
  2.4  เพ่ือให้ผู้ เรียนเผยแพร่ผลงานแก่ผู้ปกครอง  ชุมชนรับทราบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา 

 2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาได้ 
 2.6  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด อดออม 
 2.7  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรียนได้ 
 2.9  เพื่อให้ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและระดมทุนพัฒนา 
โรงเรียน 
 2.10  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเข้าร่วม 
กิจกรรมกับชุมชน 

3.   เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 
3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   

-  ผู้เรียน ร้อยละ 100  ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน และเข้าร่วม ปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริม ประชาธิปไตย 

  -  ผู้เรียน ร้อยละ  100   ปลอดสารเสพติด 
  -  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น และมีความรู ้เข้าใจแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต  
            -  ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
  -  ผู้เรียนร้อยละ  100   ปฏบิัติตนตามหลักพุทธศาสนา 
  -  ผู้เรียน ร้อยละ  90  เข้ารว่มกิจกรรมออมทรัพย์ 
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  -  ผู้เรียน ร้อยละ  100  เป็นสมาชิกสหกรณ์ และฝึกกิจกรรมสหกรณ์ฝึกหัด   
             -  ผู้เรียน ชุมชน  ร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ  
  -  ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

-  ผู้เรียน ร้อยละ  100  มีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา     
และ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

 
4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
กิจกรรมที่  1  เสนอโครงการ / 
แต่งตั้งคณะทำงาน 

  ต.ค.64  ครปูฏิวัติ 

กิจกรรมที่  2  ประชุมชี้แจง วาง
แผนการดำเนินงาน 

  ต.ค.64  ครูสมบูรณ ์

กิจกรรมที่  3  ดำเนินการ 
     - ส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
ระเบียบวินัยในโรงเรียน 
     -  ป้องกันสารเสพติดใน 
สถานศึกษา 
     - กิจกรรมแนะแนว 
การศึกษา 
        -  จัดนิทรรศการวันปิดภาคเรียน 
     -  โรงเรียนวิถีพุทธ 
     -  โครงงานคุณธรรม 

 
นักเรียน 

 
94 คน 

ตลอดปีการศกึษา 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.65 
ตลอดปีการศกึษา 
ตลอดปีการศกึษา 

  

4. ประเมินผล   มี.ค.65  ครปูฏิวัติ 
5. รายงานโครงการ   มี.ค.65  ครปูฏิวัติ 

รวม    10,000          
5. งบประมาณ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งบประมาณ     10,000     บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  ผู้เรียน ร้อยละ 100  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และเข้าร่วม ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริม         
       ประชาธิปไตย 
6.2  ผู้เรียน ร้อยละ  100  ปลอดจากสารเสพติด 
6.3 ผู้เรยีนร้อยละ 100 มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น และมีความรู้ เข้าใจแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต  
6.4  ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  อยู่ในระดับดี 
6.5  ผู้เรียนร้อยละ  100  ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา 
6.6  ผู้เรียน ร้อยละ  90  เขา้ร่วมกิจกรรมออมทรัพย์ 
6.7  ผู้เรียน ร้อยละ  100  เป็นสมาชิกสหกรณ์ และฝึกกิจกรรมสหกรณ์ฝึกหัด   
6.8  ผู้เรียน ชุมชน  ร้อยละ  100 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ  
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6.9  ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีมาก 
6.10 ผู้เรียน ร้อยละ  100 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และ 
        เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  สังเกต 
 7.2  สัมภาษณ์ 
 7.3  ประเมินผล 
 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ  
   โรงเรียน มีวินัย ความรับผดิชอบ ตามวิถี 
   ชีวิต ประชาธิปไตย 

- เลือกตั้งสภานักเรียน 
- การปฏิบัติกิจกรรม 
- สังเกต 

- การเลือกตั้ง 
- แบบตรวจต่างๆของสารวัตร
นักเรียน 
- แบบสังเกต 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และหลีกเลี่ยงจาก 
   สารเสพติดทุกชนิด 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- เชิญวิทยากร 

- แผนการสอน 
 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน  
    และมีความรู้ เข้าใจแนวทางการศึกษาต่อ 
   ในอนาคต 

- กิจกรรมแนะแนว 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- การแนะแนว 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนเผยแพร่ผลงานแก่ผู้ปกครอง      
   ชุมชนรับทราบความก้าวหน้าในการ 
   จัดการศึกษาของโรงเรียน 

- จัดแสดงผลงานนักเรียน 
- ประเมินผล 

- แฟ้มสะสมงาน 
- การประเมินผล 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักถึง   
   ความสำคัญ และปฏิบัติตนตามหลักพุทธ 
   ศาสนาได้ 

- สอดแทรกการเรียนการสอน 
- ประชุม-สวดมนต์ทุกสัปดาห ์
- เข้าค่ายพุทธบุตร 

- แผนการสอน 
- แบบบันทึกการประชุม/ 
  ครูบริการ 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด อดออม - ออมทรัพย์ทุกวัน - แบบบันทึกการออมทรัพย์ 
- สมุดบัญชีออมทรัพย์รายบุคคล 

7. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจ และเข้าร่วม  
   กิจกรรมสหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรียนได้ 

- เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
- เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

- สมุดรับ - จ่ายสินค้า 

8. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของ 
   วันสำคัญตา่ง ๆ  ฝึกปฏิบัติตน และนำไปใช้ 
   ในชีวิตประจำวันได้ 

- จัดป้ายนิเทศ 
- บูรณาการเรียนการสอน 
- ร่วมกิจกรรม 

- ป้ายนิเทศ 
- แผนการสอน 
- แบบบันทึกการร่วม กิจกรรม 

9. เพ่ือให้ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  
  ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและระดม 
   ทุนพัฒนาโรงเรียน 

- รับบริจาคทุนการศึกษา 
-  เสนอโครงการพัฒนา     
  โรงเรียน 

- แบบบันทึกทุนการศึกษา 
- โครงการ 

10. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รัก  
     การออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และ 
     เข้าร่วม กิจกรรมกับชุมชน 

- การเรียนการสอน 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
  ศูนย์เครือขา่ยฯ /อำเภอ จังหวัด 

- แผนการสอน 
- งบประมาณ 
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          ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                      (นายปฏิวัติ  จันทรโชติ) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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 ชื่องาน / โครงการ   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 4 สพป. ข้อที ่4    ตัวชี้วัด 1,2,3,4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,4     มฐ.2    
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุภาวรรณ  โภชนุกูล / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    500   บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.   หลักการและเหตุผล 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการส่งเสริมการป้องกัน และช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน โดยวิธีการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการดำเนินงาน พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ คือ การ
รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมนักเรียน  การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน  และการ
ส่งต่อนักเรียน  แต่ละองค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญ มีวิธีการ และเครื่องมือที่
แตกต่างกันไป  แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  ซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้การดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกัน  โดยผ่าน 

       กระบวนการที่ชัดเจน พร้อมหลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบได้ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

       -   
3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบผุลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   

      -  ผู้เรียน ร้อยละ  100  ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 
 -  ผู้เรียนร้อยละ  100  มีแฟ้มข้อมูลเป็นรายบุคคล ทุกคน 
 -  ผู้เรียน ร้อยละ  100  ได้รบัการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม เป็นระบบ
และโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 -  ผู้เรียน ร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ และส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก   
สถานศึกษา เพ่ือการแก้ไขและพัฒนาตามสภาพปัญหา  
 -  ครูประจำชั้น ร้อยละ  100  ออกเยี่ยมบ้าน และมีการรายงานผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

  ต.ค.64  ครูสุภาวรรณ 
 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดินเนินงาน 

  ต.ค.64  ครูสมบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ 
      -  ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
      -  การคัดกรองนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
      -  การส่งเสริมนักเรียน 
      -  การป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียน 
      -  การส่งต่อนักเรียน 

 
 

นักเรียน 

 
 

94 คน 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

  
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผล   ก.ย. 65  ครูสุภาวรรณ 
กิจกรรมที ่5  รายงานโครงการ     ต.ค. 65  ครูสุภาวรรณ 

รวม    500  
 
5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ   500     บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  6.1  ผู้เรียน ร้อยละ  100  ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 
  6.2  ผู้เรียนร้อยละ  100  มแีฟ้มข้อมูลเป็นรายบุคคล ทุกคน 
  6.3  ผู้เรียน ร้อยละ  100  ได้รับการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม เป็นระบบ   
                     และโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้อง  อยู่ในระดับดีมาก 
  6.4  ผู้เรียน ร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ และส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก 
                     สถานศึกษา เพื่อการแก้ไขและพัฒนาตามสภาพปัญหา อยู่ในระดับดีมาก 
  6.5  ครูประจำชั้น ร้อยละ  100  ออกเยี่ยมบ้าน และมีการรายงานผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  สังเกตพฤติกรรม 
 7.2  การเยี่ยมบ้าน 
 7.3  แนะแนว 
 7.4  ประชุมผู้ปกครอง 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เพ่ือให้การดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

- ศึกษาข้อมูล  
- สังเกตพฤติกรรม 
- ระเบียนสะสม 
- การเยี่ยมบ้าน 
- ทดสอบ E.Q. 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ 
- แนะแนว 
- บันทึกการส่งต่อ 
- กิจกรรมโฮมรูม 

- แบบบันทึกต่าง ๆ  
 
 
 

2. เพ่ือให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน หรือ ชุมชน มี
การทำงานร่วมกัน  โดยผ่านกระบวนการที ่ชัดเจน พร้อม
หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถ ตรวจสอบได้ 
 

- ประชุมผู้ปกครอง 
- ประสานงานกับ  
   หน่วยงาน 
- ให้การช่วยเหลือ 

- แบบบันทึกการให้
การช่วยเหลือ 

  
 

          ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                (นางสาวสุภาวรรณ  โภชนุกุล) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง)  
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน / โครงการ   โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 5 สพป. ข้อที ่5   ตัวชี้วัด 1,2 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  3    มฐ.2    
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิตติ์  สอนคง / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 -  30  กนัยายน  2565 
งบประมาณ    15,000       บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ส่งผลที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน จึงควรได้รับการปรับปรุง และ
พัฒนาให้การใช้อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมมีความสะดวก สะอาด ร่มรื่น และมีความปลอดภัย 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้การใช้อาคารสถานที่มีความสะดวก และความปลอดภัย 
2.2  เพ่ือปรับปรุงบริเวณให้มีความสะอาด และสะดวกต่อการจัดกิจกรรม 
2.3  เพ่ือให้มีการจัดการบริหาร สถานที่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าเหมาะสม 
2.4  การกำกับดูแล และการให้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

-  จัดตกแต่งสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หน้าอาคารเรียน 1-3  
-  จัดปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา บริเวณริมรั้ว และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ตกแต่งสวนหย่อม 
-  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  อาคาร  วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีชำรุด 
-  พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน และห้องพิเศษให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
      -  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม  
    ห้องเรียนห้องพิเศษเพียงพอ 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอ
บโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

  ต.ค. 64   ครูสมบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดินเนินงาน 

  ต.ค. 64  ครูสมบูรณ ์

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ 
      -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
      -  ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่บริเวณ
โรงเรียน 

 
อาคารต่าง ๆ 
ตัดหญ้าสนาม
บริเวณโรงเรียน 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์   

 
5 หลัง 
6 ไร่ 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 

 
 

 
ครูสมบูรณ์
ณัฐวุฒิ 
 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผล   ก.ย. 65  ครูสมบูรณ์ 
กิจกรรมที่ 5  รายงานโครงการ     ต.ค. 65  ครูสมบูรณ์ 

รวม    15,000         
 
5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ    15,000        บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 จัดตกแต่งสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หน้าอาคารเรียน 1-3  
 6.2  จัดปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา บริเวณริมรั้ว และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ตกแต่งสวนหย่อม 
 6.3  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  อาคาร  วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีชำรุด 
 6.4  พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน และห้องพิเศษให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  สอบถาม 
 7.2  ประเมินผล 
 7.3  สังเกต 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เพื่อให้การใช้อาคารสถานที่มีความสะดวก  
    และความปลอดภัย 

-ปรับปรุงซ่อมแซม 
- กิจกรรม  5 ส 

- งบประมาณ 
 

2. เพื่อปรับปรุงบริเวณให้มีความสะอาด และ 
    สะดวกต่อการจัดกิจกรรม 

- ดูแลความสะอาด 
เรียบร้อย 
- ตกแต่งสวนหย่อม 
- สังเกต 

- แบบตรวจ ต่าง ๆ 
- แบบสังเกต 

3. ปรับปรุง  ซ่อมแซม  อาคาร  วัสดุ-อุปกรณ ์
    ที่ชำรุด 

-ปรับปรุงซ่อมแซม - งบประมาณ 

4. การกำกับดูแล และการให้บริการมีความ  
    คล่องตัวมากข้ึน 

- สอบถาม 
- ประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผล 

 
 

          ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                      (นายศุภกิตติ์  สอนคง) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)  
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รกัษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน / โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 1,6 สพป. ข้อที ่1,6  ตัวชี้วัด 1 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1     มฐ.1   
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวรรณ  โภชนุกูล 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    500      บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนที่จัดให้นักเรียน ครู และบุคลากร มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยสนองตอบต่อ
ปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญของชุมชน เพ่ิมความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และชุมชน และแก้ปัญหา
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  พัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน และครู 
2.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการเรียนรู้ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการ 
2.3  จัดให้โรงเรียนมีสิ่งแวดลอ้ม เอื้อต่อชุมชนจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา 
2.4  จัดให้โรงเรียนมีการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน และชุมชน 

 

3.  เป้าหมาย                    
2   3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

-  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยตามมาตรฐาน   
-   บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพดี   
-   โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อชุมชนในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย   
-  โรงเรียนปลอดสารเสพติด   

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
      -  นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบกมีสุขภาพอนามัยตามมาตรฐาน 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 

  ต.ค.64  ครูสุภาวรรณ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดินเนินงาน 

  ต.ค.64  ครูสมบูรณ ์

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินกิจกรรม 
 1.  กิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟัน 
     -  จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ 
      -  ประกวดเรียงความเรื่องฟันสวย 
2.  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
      -  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
      -  ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
      -  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
      -  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นกัเรียน 
      -  การป้องกันสิ่งเสพติดใน
โรงเรียน 
3.  โครงการอาหารกลางวัน 
      -  จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน 
      -  จัดอาหารเสริม(นม) 

 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

94 คน 

 
ตลอดปี 

 
 

ก.ค.63 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
มิ.ย.63 
ส.ค.63 

 
ตลอดปี 

 
 

   
ครูสุภาวรรณ/
ครูประจำชั้น 

 
ครูสุภาวรรณ 
ครูสุภาวรรณ 
ครูสุภาวรรณ 

ครปูฏิวัติ 
ครปูฏิวัติ 
ครปูฏิวัติ 

 
ครสูีตีคอรีเยาะ 

 
ครูทุกคน 

 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผล   ก.ย. 65  ครูสุภาวรรณ 
กิจกรรมที่ 5  รายงานโครงการ     ก.ย. 65  ครูสุภาวรรณ 

รวม    500   
5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ  500 บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียน ร้อยละ  95 มีสุขภาพอนามัยตามมาตรฐาน    
6.2 บุคลากร ร้อยละ  90  ในสถานศกึษามีสุขภาพดี   
6.3 โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อชุมชนในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย  ร้อยละ  100 
6.4  โรงเรียนปลอดสารเสพติด  ร้อยละ  100 

 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  ตรวจสุขภาพ 
 7.2  บูรณาการเรียนการสอน 

7.3  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  พัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน  และครู - ตรวจสุขภาพ - แบบตรวจต่างๆของ 

  นักเรียนทุกชั้น 
- แบบบันทึกของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และการเรียนรู้ 
    ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการ 

- ตรวจสุขภาพ 
- อบรมนักเรียน 

- แบบตรวจต่าง ๆ 

3. จัดให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อม  เอ้ือต่อชุมชน 
    จัดการเรียนการสอนสุขศึกษา 

- ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
- บูรณาการเรียนการ
สอน 

- แบบสังเกต 
- แผนการสอน 

4. จัดให้โรงเรียนมีการป้องกันยาเสพติดใน 
   โรงเรียน และชุมชน 

- บูรณาการเรียนการ
สอน 
- เชิญวิทยากร 
- เข้ารว่มกิจกรรมรณรงค ์

- แผนการสอน 
- แบบบันทึกการร่วม 
   กิจกรรม 

 

      
 
          ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  

                                                      (นายศุภกิตติ์  สอนคง) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)  
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนมัุติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน / โครงการ   โครงการเปิดบ้านสารสัมพันธ์ชุมชน 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 6 สพป. ข้อที ่6  ตัวชี้วัด 2 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  4     มฐ.2     
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุภาวรรณ  โภชนุกูล / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 
งบประมาณ    500    บาท  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นสิ่งที่ทำให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนรวมทั้ง
การเรียนการสอนได้ผลดี ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะเกิดข้ึนได้บนพื้นฐานของความเข้าใจ และการ
เสียสละซึ่งกันและกัน การเข้าใจกันได้จำเป็นต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงใน
แต่ละฝ่าย 
 การให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ จัดได้ว่าเป็นการเสียสละของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน เพ่ือโน้มน้าว
ให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนต้องเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงจัด
ให้มีโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน                               
2.2  เพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน 
2.3  เพื่อให้โรงเรียนได้มีส่วนบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
2.4  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

 -  ชุมชนได้รับข่าวสารจากโรงเรียน 
 -  ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียน โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน 
 -  ชุมชนเห็นถึงความสำคัญ และสนับสนุนการศึกษา 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
      -  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกัน 
     บริหารจัดการศึกษา 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการ/
แต่งตั้งคณะทำงาน 

  ต.ค.64  ครูสุภาวรรณ 
 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดินเนินงาน 

  ต.ค.64  ครูสมบูรณ ์

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ 
      -  บริการใช้อาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ แก่ชุมชน 
      -  ร่วมกิจกรรมกับชุมชนตาม
โอกาส 
      -  แจ้งข่าวสารของโรงเรียนแก่
ชุมชนทางจดหมายข่าว 
      -  สรุปกิจกรรมของโรงเรียน
ต่อชุมชน 

   
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 

500 

 
ครูสุภาวรรณ 

 
ครูสุภาวรรณ 

 
ครูสุภาวรรณ 

 
ครูสุภาวรรณ 

 
กิจกรรมที่ 4  ประเมินผล   ก.ย. 65  ครูสุภาวรรณ 
กิจกรรมที่ 5  รายงานโครงการ     ก.ย. 65  ครูสุภาวรรณ 

รวม    500  
 

5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ 500 บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1   ชุมชน ร้อยละ  100  ได้รับข่าวสารจากโรงเรียน 
6.2   ชุมชน ร้อยละ  100 ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน 
6.3   ชุมชน ร้อยละ  100  เห็นถึงความสำคัญ และสนับสนุนการศึกษา 

  

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 7.2  สอบถาม 
 7.3  ประเมินผล 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
                                  

- สังเกตการณ์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- สอบถาม 

- แบบสังเกตการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

2. เพ่ือให้ชุมชนได้รับข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน 
     

- เผยแพร่จดหมายข่าว 
- ประชุมผู้ปกครอง/ 
  กรรมการสถานศึกษา 

- จดหมายข่าว 
- การประชุม
ผู้ปกครอง/ 
  กรรมการสถานศึกษา 

3. เพ่ือให้โรงเรียนได้มีส่วนบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
     

- เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 
- ประเมินผล 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วม 
  กิจกรรมของชุมชน 
- แบบประเมินผล 

4.เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
    

- เผยแพร่จดหมายข่าว 
- ประชุมผู้ปกครอง/ 
  กรรมการสถานศึกษา 

- เผยแพร่จดหมายข่าว 
- ประชุมผู้ปกครอง/ 
  กรรมการสถานศึกษา 

          
 

 ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                   (นางสาวสุภาวรรณ  โภชนุกุล) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนมัุติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องานโครงการ    โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน                               การบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 1 สพป. ข้อที ่1    ตัวชี้วัด 3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,4    มฐ.2    
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมบูรณ์  ไฝทอง / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    500   บาท  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ตามศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง ของสังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะโรงเรียนวิถีพุทธ คือ
โรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารจัดการและพัฒนา
ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ   โรงเรียนบ้านดอนแบก ( 
สุขประชา ) ได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรพุทธธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริม
ให้เกิดความเจริญงอกงาม สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 
      -  นักเรียนร้อยละ 85 มีวินัยมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน     

นับถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
     -  นักเรียนร้อยละ 85 รู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า นิยมไทยเห็น

คุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย  
    -  นักเรียนร้อยละ 85 มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงานและ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   -   นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  

              - นักเรียนร้อยละ 85 มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น โดยใช้หลัก
ไตรสิกขาผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรพุทธธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงาม สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
      -  นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น 
      -  นักเรียนรู้จักประหยัดรักษาทรัพย์สินส่วนตนและส่วนรวม 
      -  นักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระเบียบและเป็นขั้นตอน 

                 -  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
1. ประชุมชี้แจงโครงการ   ต.ค. 64  ครูสมบูรณ์ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน   ต.ค. 64  ครูสมบูรณ ์
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
3.1 จัดซื้อวสัดุที่ในโครงการ/กิจกรรม 
-  กิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่
บริเวณโรงเรียน 
-  กิจกรรมรองเท้าแสนสวย 
-  กิจกรรมเดินตามรอยพ่อ 
-  กิจกรรมไหว้สวยรวยเสน่ห์ 
-  กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
-  กิจกรรมเข้าแถวดีมีระเบียบ 
-  กิจกรรมห้องน้ำสวยด้วยมือเรา 
-  กิจกรรมลานตะแบกสวยด้วยมือเรา 
-  กิจกรรมของหายได้คืน 
-  กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ 
-  กิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
3.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูร่วมกัน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างต่อเนื่อง เช่น           
การอบรมหน้าเสาธงของครูเวร
ประจำวัน 

  ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ครูสมบูรณ์
และคณะครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กิจกรรมสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม ่วัน
ไหว้คร ูวันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา 
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเด็ก   
วันอาสาฬหบูชา  วันขึ้นปีใหม่  
วันอำลา ประเพณีลอยกระทง  
วันปิยมหาราช 
กิจกรรม1เดือน1วันพระ 1 ชั้นเรียน 
3.3. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 

   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.65 

  
 
 
 
 
 
 

ครูสมบูรณ์ 
4. ดำเนินงานตามขั้นตอน   ตลอดปีการศึกษา   
5. สรุป รายงานผล   ก.ย.65 500                          
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5.  งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ     500     บาท   
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  ผู้เรียนร้อยละ 85มีวินัยมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน       

นับถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
6.2  ผู้เรียนร้อยละ 85รู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า นิยมไทยเห็นคุณค่า

ในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย  
6.3  ผู้เรียนร้อยละ 85มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางานและทางาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 
6.4  ผู้เรียนร้อยละ 85มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  
6.5  ผู้เรียนร้อยละ 85มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้ อ่ืน  โดยใช้หลัก

ไตรสิกขา ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรพุทธธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงาม สามารถ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  ปฏิบัติตามแผน 
 7.2  รายงานผล 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
    1.  ผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา ผ่านการพัฒนาตาม
หลักสูตรพุทธธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริมให้เกิด
ความเจริญงอกงาม สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

-  สอบถาม สัมภาษณ์   
-  ประเมินโครงการ  
 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมิน
โครงการ 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                   (นางสาวสุภาวรรณ  โภชนุกุล) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนมัุติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่อโครงการ    อาหารกลางวันนักเรียน 
แผนงาน    งานบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 1 สพป. ข้อที ่1   ตัวชี้วัด 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 1,2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,3    มฐ. 1,2     
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ / คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    งบสนับสนุนจาก อบต. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพชุมชนในชนบทส่วนใหญ่ ประชากรมีฐานะยากจน เป็นเหตุให้เด็กๆ จะมีปัญหาด้าน   ภาวะทุพ
โภชนาการเป็นส่วนใหญ่ และจากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในด้านโภชนาการของเด็กๆ คือการ
รับประทานอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบ และการไม่ได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ในแต่ละวัน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้
ต่างก็มาจากความยากจนของประชาชน 
 ทางราชการจึงมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในเรื่องด้านอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ที่มีปัญหาด้าน
ภาวะทุพโภชนาการทุกคน และเด็กที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน ส่วนหนึ่งเพ่ือให้โรงเรียนได้บริหารจัดการ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนให้ได้รับประทานอาหาร 
2.2  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ขาดแคลน 
2.3  เพื่อสนองนโยบายทางราชการ 
2.4  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพกายนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

 - นักเรียนที่มีปัญหาด้านทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกคน 
3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   

      -  นักเรียนได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันร้อยละ 100 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
     เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะรายหัว ๆ ละ 20 บาท ต่อ 1 วัน  
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
กิจกรรมที ่ 1 จัดทำและเสนอ
โครงการขออนุมัติ 

 
 

 ต.ค.64  ครูสีตีคอรีเยาะ   

กิจกรรมที่  2  แต่งตั้งคณะทำงาน   ต.ค.64  ครูสมบูรณ ์
กิจกรรมที่  3  ประชุมคณะทำงาน 
วางแผนประสานงานด้านต่าง ๆ 

  พ.ย.64  ครูสีตีคอรีเยาะ   

กิจกรรมที่  4  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  1 ต.ค.64 - 
30 ก.ย.65 

 ครูสีตีคอรีเยาะ   

กิจกรรมที่  5  ประเมินผล   ก.ย.65  ครูสีตีคอรีเยาะ   
กิจกรรมที่  6  รายงานโครงการ   ก.ย.65  คณะทำงาน

ตามคำสั่ง 
รวม    394,800  

 

5.  งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ 

 งบประมาณ  394,800  บาท   (94 คน x 21 บาท x 200 วัน) 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายท่ีดีขึ้น 
6.2  ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย 

  

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  ปฏิบัติตามแผน 
 7.2  รายงานผล 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวัน - การบันทึก - แบบรายงานผล 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน - การบันทึก การสังเกต - แบบรายงาน 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                (นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ............................................. ....ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่อโครงการ    โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มโนราห์ 
แผนงาน    งานบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 5 สพป. ข้อที ่5  ตัวชี้วัด 1,2,3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2,3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,4,5    มฐ.2,3     
ลักษณะของโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุนิศา  คงนิล 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    1,000       บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดหาชุดรำมโนราห์ เพ่ือการ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แก่
นักเรียนที่มีความสนใจและฝึกซ้อมให้เกิดทักษะด้านการมีความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป
ในอนาคต โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

 - นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)มีความสามรถแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(รำมโนราห์) ได้ร้อยละ70 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
      -  นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา)สามารถรำมโนราห์ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนได้ 
4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่  1 จัดทำและเสนอ
โครงการขออนุมัติ 

 
 

 ต.ค.64  ครอูำพน 

กิจกรรมที่  2  แต่งตั้งคณะทำงาน   ต.ค.64  ครูสมบูรณ ์
กิจกรรมที่  3  ประชุมคณะทำงาน 
วางแผนประสานงานด้านต่าง ๆ 

  พ.ย.64  ครอูำพน 

กิจกรรมที ่ 4  กิจกรรมการฝึกซ้อม   ตลอดปี
การศึกษา 

 ครอูำพน 

กิจกรรมที่  5  กิจกรรมการแสดง   ปีการศึกษา  ครอูำพน 
กิจกรรมที่  6  กิจกรรมการประกวด   ปีการศึกษา  ครอูำพน 
กิจกรรมที่  7  ประเมินผล   ก.ย.63  ครอูำพน 
กิจกรรมที่  8  รายงานโครงการ   ก.ย.63  ครอูำพน 

รวม    1,000  
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5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ 1,000    บาท 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  นักเรียนร้อยละ 75 รำมโนราห์ได้ 
6.2  นักเรียนมีความสามารถพิเศษรำมโนราห์ได้ 

  

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  ปฏิบัติตามแผน 
 7.2  รายงานผล 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนแสดงกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน - การบันทึกภาพ - แบบรายงานผล 
2. นักเรียนประกวดในกิจกรรมแข่งขันทักษะ - การสังเกต  - แบบรายงาน 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                    (นางสาวอำพน  แสงดี) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ชื่องาน/โครงการ   พลังใจ พลังคน ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน    การบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 5 สพป. ข้อที ่5  ตัวชี้วัด 1,2,3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,4    มฐ. 3   
 ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภกิตติ์  สอนคง 
ตระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 – 30 กนัยายน 2565 
งบประมาณ    400      บาท        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
  

ด้วยเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะที่มีในโรงเรียนและชุมชนซึ่งขยะภายในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็น
เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก และเศษพืชผัก หลังการเก็บเกี่ยว การทำไปทำลายอย่างไร้ค่า ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม เช่น เกิดมลพิษทางอากาศ  น้ำเน่าเสีย  การกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อเกิดสภาวะโลกร้อน ทำลายภูมิทัศน์ ของโรงเรียนและชุมชน  ดังนั้นโรงเรียนบ้านดอน
แบก(สุขประชา)  มีความตั้งใจที่จะทำโครงการ “พลังใจ พลังคน ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการปลูกฝัง  และ
สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี
จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างประสบการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นำไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีไม่เกิดมลพิษ 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนทักษะและสามารถนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2.3  เพ่ือร่วมกันลดปริมาณขยะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี 
2.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน เห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจ ดูแล 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.  เป้าหมาย  

3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 
 -  ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) บุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน  มีความ

ตระหนักและมีพฤติกรรมที่ดีในการดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  
 

3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   
      -  นักเรียนบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน กำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
 -  นักเรียนสามารถจัดการขยะในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและ
ของชุมชน 
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ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
 1.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
 2.  ให้ความรู้ความเข้าใจ  สร้างความตระหนักแก่นักเรียน บุคลากร และชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี 
 3.  ให้ความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
 4.  ให้ความรู้และการปฏิบัติการในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 5.  จัดตั้งกลุ่มนักเรียนในการรับผิดชอบดูแลความสะอาดการจัดการขยะในโรงเรียนและรอบบริเวณ
โรงเรียน 
 6.  จัดตั้งกลุ่มนักเรียนปฏิบัติการฐานองค์ความรู้ต่างๆ 
 7.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ 
 8.  ติดตามนิเทศ ให้ความช่วยเหลือและประเมินผลดำเนินการ 
 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอ
บโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่ 1 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ป.4-6 48 ตลอดปี  ครูประจำช้ัน 

กิจกรรมที่ 2  การคัดแยกขยะ ทุกคน 94 ตลอดปี  ครูทุกคน 
กิจกรรมที่ 3  ธนาคารขยะ ป.4-6 48 ตลอดปี  ครูประจำช้ัน 

รวม    400  
 

5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ 400       บาท 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีไม่เกิดมลพิษ 
2.  นักเรียนมีทักษะและสามารถนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
3.  สามารถลดปริมาณขยะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม 
4.  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน เห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจ ดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.2  ประเมินผล 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1  ผลผลิต 
1.   ครูและนักเรียนมีสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ   
2.  ขยะลดลงสภาพแวดล้อมดีขึ้น นักเรียนมีรายได้   

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
- ตรวจสอบ 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสำรวจ 
 

8.2 ผลลัพธ์   
1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
2.  นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 

 
- สอบถาม 
- สำรวจ 
- ตรวจสอบ 
- การประเมิน 
- การนิเทศ 

 
- แบบประเมินผล 
- รายงานการนิเทศ 
 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                     (นายศุภกิตติ์  สอนคง) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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การบริหารบุคคล 
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ชื่อโครงการ    โครงการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชีพ 
แผนงาน    การบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ กศจ.  กศจ. ข้อที่ 3 สพป. ข้อที ่3    ตัวชี้วัด 1,2,3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มฐ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2    มฐ. 2     
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง    โครงการประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ/ คณะทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ    30,000  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ได้
บัญญัติสาระต่าง ๆ เช่น  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  ระบบการศึกษา  แนวการจัดการศึกษา  การบริหารและ
การจัดการศึกษา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  
ทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีนโยบายให้ครู
และบุคคลากรเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา เพ่ือนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  โดยการศึกษา
ดูงานวัฒนธรรมล้านนา(ภาคเหนือ)  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีโบราณสถาน  มี
สถานที่ที่ควรศึกษาดูงานหลายแหล่ง  เช่น  เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเขื่อนเอนกประสงค์  พระธาตุหริภุญ
ชัยมหาวิหาร จังหวัดลำพูน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรู้  
      ความเข้าใจในการบริหาร  จัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2.2   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป 
       การศึกษา 
2.3  เพ่ือร่วมกันเสริมสร้างวิสัยทัศน์การบริหาร และการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต 
2.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2.5  เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานวัฒนธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต (Outputs)   ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ 

 -  บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน   9  คน 
 -  บุคลากรได้ร่วมศึกษาดูงาน     เป็นเวลา   5  วัน 

 
3.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต   

      -  บุคลากรร้อยละ  90  นำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป 
 -  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับประสบการณ์ / ความรู้ที่บุคลากรนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอ
บโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

กิจกรรมที่  1 จัดทำและเสนอ
โครงการขออนุมัติ 
    -  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
    -  กิจกรรมประชุม อบรม 
       ศึกษาดูงาน 
    -  กิจกรรมประกันอุบัติเหตุตลอด
ปีการศึกษา 

 
 
 

 ต.ค.64 
 

เม.ย.65 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 ครูสีตีคอรีเยาะ 

กิจกรรมที่  2  แต่งตั้งคณะทำงาน   ต.ค.64  ครูสมบูรณ ์
กิจกรรมที่  3  ประชุมคณะทำงาน 
วางแผนประสานงานด้านต่าง ๆ 

  มี.ค.65  ครชูุติมา 

กิจกรรมที่  4  ประเมินผล   พ.ค.65  ครชูุติมา 
กิจกรรมที่  5 รายงานโครงการ   ก.ย.65  คณะทำงาน

ตามคำสั่ง 
รวม    30,000  

 

5. งบประมาณ: เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งบประมาณ  เป็นเงิน              30,000 บาท 

  
6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

6.1  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
       บริหารและการปฏิรูปการศึกษา  และมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาในอนาคต 
6.2  การจัดการศึกษามคีุณภาพตามมาตรฐาน 

  

7. การติดตามและประเมินโครงการ 
 7.1  การอบรมสัมมนา 
 7.2  ศึกษาดูงาน 
 7.3  รายงาน 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ให้บุคลากรได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    นอกสถานศึกษา 

- การศึกษาดูงาน - แบบรายงานผลหลัง 
  การศึกษา 

2. ให้บุคลากรหาความรู้ด้วยตนเอง  
     เพ่ือยกระดับคุณภาพ และพัฒนาวิชาชีพ 

- การอบรมสัมมนา - แบบรายงานผลหลัง
การอบรม สัมมนา 
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ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ  

                                                (นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ) 
                                       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                              ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 
ที ่ 37/ ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

********************************* 

   เพ่ื อให้ การดำเนิ นการจัดทำแผนปฏิบั ติการประจำปี งบประมาณ  256 5 ของโรงเรียน 
บ้านดอนแบก(สุขประชา) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีความสมบูรณ์ สามารถ
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์แห่งนโยบายทุกระดับ และเกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน  ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ที่ปรึกษา 
2.  นายสมบูรณ์  ไฝทอง     ที่ปรึกษา 
3.  นางสาวสีตีคอรีเยาะ  อาบูเล๊ะ    หัวหน้าคณะทำงาน 
4.  นางสาวสภุารรณ  โภชนกุุล    คณะทำงาน 
๕.  นายศุภกิจ  สอนคง     คณะทำงาน  
๖.  นางสาวธัญลักษม์  คงแก้ว    คณะทำงาน 
๗.  นายปฏิวัติ  จันทรโชต ิ    คณะทำงาน 
๘.  นางสาวอำพน  ทองดี     คณะทำงาน 
๙.  นางสาวชฏุิกาญจน์   มายาสัน    คณะทำงาน/เลขานุการ 
10.นางสาวเจนจิรา   ทองสุก    คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

   ให้ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งร่วมดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แล้วเสร็จ    
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วให้จัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม เพ่ือใช้ดำเนินการต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  27  เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

  สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

 

 
                                                  (ลงชื่อ)       

                  (นายสมบูรณ์  ไฝทอง) 
                       รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 

                    
 


