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แผนปฏิบัติการ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  อำเภอทา่ปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบา้นน้ำหมัน 
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ส่วนที ่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำหมัน  ตำบลน้ำหมัน  อำเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕๘๑๙๕๘๙  e-mail: bannamman@hotmail.co.th   
websitewww.bnm.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื้อท่ี ๑๔ ไร่ ๑ งาน 
๕๐ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ที่  ๓ , ๕ และ ๙ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
แผนที่โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bnm.ac.th/
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เดิมชื่อ โรงเรียนวัดน้ำหมัน ตั้งอยู่ที่วัดน้ำหมันอาศัยศาลาการเปรียญวัดน้ำหมันเป็น
อาคารเรียน ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๘ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๕๐๖) ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดน้ำหมันมาเรียนแห่งใหม่  เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑ 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำหมันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
บริเวณเนื้อที่ของโรงเรียนพื้นที่ทั้งสิ้น  ๑๔  ไร่  ๑  งาน   ๕๐  ตารางวา มีอาคารเรียนถาวร 3  หลัง โรงอาหาร๑
หลังอาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  โดยแยกรายละเอียดดังนี้ 

อาคาร 1 เป็นอาคารเรียนแบบ ส.ป.ช.๑๐๕ / ๒6 ขนาด ๘.๕๐×๓๖ ม. มี ๔ ห้องเรียนและต่อเติมชั้นล่าง 
๔ ห้องเรียนก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ งบประมาณ ๑,๖๓๙,๗๖๗ บาท ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาเป็น
ห้องเรียนสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง, ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาอังกฤษ ๑ ห้อง, ห้องประชุม ๑ ห้อง , ห้องคณิตศาสตร์ ๑ ห้อง, ห้องสังคมศึกษา ๑ ห้อง, ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ 
ห้อง , ห้องศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องและจัดเป็นห้องธุรการ ๑ ห้องรวม ๘ ห้อง 

อาคาร 2 เป็นอาคารเรียนแบบ ส.ป.ช. ๑๐๒/๒๖ มี ๓ ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณ
๑,๒๓๒,๖๐๐  บาท  ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

อาคาร 3 เป็นอาคารเรียนแบบ ส.ป.ช. ๑๐๒/๒9 มี 4 ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕57 งบประมาณ 
3,984,000  บาท  ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

อาคารประกอบหลังที ่ ๑ อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ ขนาด๑๐×๒๐ม. งบประมาณ 
๖๙๑,๐๐๐ บาท 

อาคารประกอบหลังที่ ๒ ส้วม ๑ หลัง  ขนาด ๔ ที่นั่ง แบบสปช.๖๐๑/๒๖ ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
อาคารประกอบหลังที่ ๓ ส้วม ๑ หลัง  ขนาด ๔ ที่นั่ง แบบสปช.๖๐๑/๒๖ ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 อาคารประกอบหลังที่ ๔ ส้วม ๑ หลัง  ขนาด ๓ ที่นั่ง 
อาคารห้องสมุด 
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ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 31 มีนาคม ของปีการศึกษา ๒๕63) 
  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนนำ้หมัน แยกตามระดับช้ันที่เปิดสอน ดังนี้ 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
     ชาย      หญิง 

อ.๒ ๑ 8 5 13 
อ.๓ ๑ 6 3 9 
รวม ๒ 14 8 22 
ป.๑ ๑ 3 9 12 
ป.๒ ๑ 6 6 12 
ป.๓ ๑ 7 11 18 
ป.๔ ๑ 11 3 14 
ป.๕ ๑ 7 13 20 
ป.๖ ๑ 5 2 7 
รวม ๖ 39 44 83 
ม.๑ ๑ 9 9 18 
ม.๒ ๑ 12 6 18 
ม.๓ ๑ 14 11 25 
รวม ๓ 35 26 61 
รวมทั้งหมด ๑๑ 88 78 166 

 
 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  รวมทั้งสิ้น ๑๘  คน อัตรากำลังครูแยกตามวุฒิ / ตำแหน่ง 
 

ประเภท 
บุคลากร 

           เพศ        ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์
การทำงานเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ 57 31 
ครูประจำการ 7 7 - 8 6 35 ๑๐ 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 24 - 
ธุรการโรงเรียน - 1 - 1 - 32 10 
นักการภารโรง ๑ - ๑ - - ๔6 ๒1 
         รวม 9 ๙ 1 ๑๐ 7 43 24 
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บุคลากร / ตำแหน่ง / วุฒิการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก ตำแหน่ง 

๑. นายสันติภาพ     ภูสมศรี กศ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ 
๒. นายเดชธนู       พรหมอินทร์ กศ.บ. สังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ 
๓. นางอรภิณธุ์      พรหมอินทร์ กศ.บ. วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ 
๔. นางสาวรณิดา   บุญทาทิพย์ ค.บ. คณิตศาสตร์-วัดผล ครูชำนาญการพิเศษ 
๕. นางสาววารุณี    สังเวียนวงษ ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูชำนาญการ 
๖. นางธัญญารัตน์   สอนสา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครชูำนาญการ 
๗. นางสุอาภาพร    ฝั้นเต็ม ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คร ู
๘. นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน  ค.บ. ปฐมวัย คร ู
๙. นายฉลอง        วงค์มุ่ย ค.บ. ดนตรึศึกษา คร ู

๑๐. นายนิพิฐพนธ์   อุไรวรณ์ ค.บ. ภาษาไทย คร ู

๑๑. นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู

๑๒. นายชรินทร์      เกิดพุ่ม วท.คบ. ฟิสิกส์ คร ู
๑๓. นายพัชรพล     สายนวล ค.บ. สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 

๑๔. นายปุณยวีร์     ตรีขำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย 

15. นายณัฎฐ์ธฌานนท์   ข้ามสาม ค.บ. พลศึกษา ครูผู้ช่วย 
16. นางสาวเบญญาภา  เพชรคำ ค.บ. ประถมศึกษา พนักงานราชการ 
๑7. นางธัญญารัตน์  งามดี    ร.ป.บ รัฐประศาสนศาสตร์ ธุรการ 
๑8. นายเอกชัย  ทำมา ม.ปลาย - ช่างไม้ ๓ 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหาร 
งานบริหารงบประมาณ 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 

 
 
 
 

นักเรียน 

กลุ่มบริหาร 
งานบริหารงานทัว่ไป 

กลุม่บริหาร 
งานบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบริหารงานบุคคล 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสันติภาพ   ภูสมศร ี

 เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

พันโทวรพจน์ กล่อมยงค ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

พระนฤมิตร ฐานกโร 
ผู้แทนศาสนา 

นายบุญพร้อม   ก่ำแก้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายสุนทร   สายตรง 
 ผู้แทนองค์กรชุมชน 

นายธนวัฒน์    กล้าจิตร   
ผู้แทนส่วนท้องถิ่น 

นายอดุลย์   พรมวงษ์ 
 ผู้แทนศิษย์เก่า 

นายประยุทธ์ อินทะสอน 
 ผู้แทนผู้ปกครอง 

นายเดชธนู   พรหมอินทร์ 
 ผู้แทนครู 
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แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ปีการศึกษา ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 การพัฒนาหรือการดำเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3 การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4 การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6 การวัดผล ประเมินผล และ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7 การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้
9 การนิเทศการศึกษา 
10 การแนะแนว 
11 การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
13 การประสานความรว่มมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14 การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ  
และสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
15 การจัดทำระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา 
16 การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

1 การจัดทำแผนงบประมาณและ
คำขอตั้งงบประมาณ 
2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้
จ ่ าย เง ินตามท ี ่ ได ้ร ับจ ัดสรร
งบประมาณ 
3  ก า ร อ น ุ ม ั ต ิ ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4  ก า ร ข อ โ อ น แ ล ะ ก า ร ข อ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5 การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6 การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 
7 การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการ ใช ้ ผลผล ิ ตจ าก
งบประมาณ 
8 การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
9 การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
10 การวางแผนพัสดุ 
11 การกำหนดรูปแบบรายการ 
หร ือค ุณล ักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน 
งบประมาณ 
12 การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจ ัดทำและ
จัดหาพัสด ุ
13 การจัดหาพัสดุ 
14 การควบคุมดูแล บำรุงรักษา
และจำหนา่ยพัสด ุ
15 การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
16 การเบิกเงินจากคลัง 
17 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

1 การวางแผนอัตรากำลัง 
2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
6 การลาทกุประเภท 
7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8 การดำเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 
9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้กอ่น 
10 การรายงานการดำเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12 การออกจากราชการ 
13 การจัดระบบและการจัดทำ
ทะเบียนประวัต ิ
14 การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการ เสนอขอ
พระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15 การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
2 การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
3 การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
4 งานวิจยัเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน 
5 การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
6 การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8 การด าเนินงานธุรการ 
9 การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 
10 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
11 การรับนกัเรียน 
12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
13 การประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
14 การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
15 การทัศนศึกษา 
16 งานกิจการนักเรียน 
17 การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
18 การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และ 
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
นายสันตภิาพ    ภูสมศร ี

หัวหน้างานการเงินและพัสด ุ
 นายเดชธน ู พรหมอินทร ์

 

หัวหน้างานวิชาการ 
นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
  นายสันติภาพ   ภูสมศร ี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย ์

 
 



๑๐ 
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17 การพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 

และการจ่ายเงิน 
18 การนำเงินส่งคลัง 
19 การจัดทำบัญชีการเงิน 
20 การจัดทำรายงานทางการ
เงินและงบการเงิน 
21 การจ ัดทำหรือจ ัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียน  
 

19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 
20 การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
ดำเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยการนั้น 
 

19 งานประสานราชการกบัส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
20 การจัดระบบการควบคุม
ภายในหนว่ยงาน 
21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
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สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน มีคุณภาพการศึกษาระดับมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรม ก้าวหน้าเทคโนโลยี                           
ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 
๑.  โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษาให้ตรงตามหลักสูตรให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
๒.  ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยยึดระบบเทคโนโลยีการศึกษา  
๓.  บริการชุมชนให้มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
๔.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับประเทศสู่สากล 
๖.  ส่งเสริมนักเรียนที่จบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
๗.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต  

 
กลยุทธ์ 

 
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ

การเรียนรู้ 
๒. ปลูกฝักคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางกระจายอำนาจ 
 

มาตรฐาน 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๕. ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๗. ครปูฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘. ผู้บริหารงานปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๙. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๑๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 



๑๒ 
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๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกำหนดในกฎกระทรวง 
๑๓. สถานศึกษามีการสร้าง ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 
๑๕. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ

สูงขึ้น 
 

 
นโยบายโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 
๑. ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
๖. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
๗. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๘. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมายโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ด ีมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการทำงาน 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๔. โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้

มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
๕. โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๗. โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๘. โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
๙. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านน้ำหมันครบวงจร และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
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เอกลักษณ์ 
 

รักความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทย 
 

อัตลักษณ์ 
 

มารยาทดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สีประจำโรงเรียน 
 

ขาว – แดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

๑. ผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕61 และปีการศึกษา ๒๕62 
 

ที ่ ชั้น สาราการเรียนรู ้ ปี 2561 ปี 2562 หมายเหตุ 
๑. ประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาษาไทย 69.70 74.72  
  คณิตศาสตร์ 75.24 68.90  
  ภาษาอังกฤษ 72.26 72.08  
  สังคมศึกษา 72.00 71.83  
  วิทยาศาสตร์ 67.94 70.83  
  พลศึกษา 71.11 76.42  
  ศิลปะ 75.49 72.17  
  การงานฯ 69.94 73.08  
๒. ประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาษาไทย 65.21 72.00  
  คณิตศาสตร์ 65.29 60.53  
  ภาษาอังกฤษ 65.43 66.58  
  สังคมศึกษา 63.43 63.32  
  วิทยาศาสตร์ 62.50 65.84  
  พลศึกษา 70.79 74.68  
  ศิลปะ 61.00 72.00  
  การงานฯ 72.21 64.68  
๓. ประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาษาไทย 73.21 82.07  
  คณิตศาสตร์ 71.11 76.14  
  ภาษาอังกฤษ 67.05 75.86  
  สังคมศึกษา 72.00 81.79  
  วิทยาศาสตร์ 74.32 80.14  
  พลศึกษา 73.30 82.13  
  ศิลปะ 74.74 74.71  
  การงานฯ 68.32 85.57  
๔. ประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาษาไทย 76.50 73.16  
  คณิตศาสตร์ 90.00 67.32  
  ภาษาอังกฤษ 78.80 74.46  
  สังคมศึกษา 84.80 62.11  
  วิทยาศาสตร์ 83.00 76.05  
  พลศึกษา 79.60 79.21  
  ศิลปะ 83.20 65.32  
  การงานฯ 84.20 77.32  

 
 
 



๑๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

ที ่ ชั้น สาราการเรียนรู ้ ปี 2561 ปี 2562 หมายเหตุ 
๕. ประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาษาไทย 73.38 84.83  
  คณิตศาสตร์ 66.06 77.00  
  ภาษาอังกฤษ 59.61 93.53  
  สังคมศึกษา 70.94 77.33  
  วิทยาศาสตร์ 78.63 82.00  
  พลศึกษา 73.44 80.83  
  ศิลปะ 61.63 74.17  
  การงานฯ 75.06 82.17  
๖. ประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาษาไทย 74.67 69.38  
  คณิตศาสตร์ 70.75 65.00  
  ภาษาอังกฤษ 63.58 72.94  
  สังคมศึกษา 72.83 63.88  
  วิทยาศาสตร์ 81.50 75.50  
  พลศึกษา 79.00 73.88  
  ศิลปะ 68.00 62.19  
  การงานฯ 77.42 74.75  
๗. มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาษาไทย 46.15 78.95  
  คณิตศาสตร์ 30.77 52.63  
  ภาษาอังกฤษ 96.15 21.05  
  สังคมศึกษา 34.62 42.11  
  วิทยาศาสตร์ 69.23 89.47  
  พลศึกษา 50.00 42.11  
  ศิลปะ 96.15 21.05  
  การงานฯ 34.62 89.47  
๘. มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาษาไทย 65.62 92.31  
  คณิตศาสตร์ 68.11 65.38  
  ภาษาอังกฤษ 79.00 34.62  
  สังคมศึกษา 60.00 38.46  
  วิทยาศาสตร์ 69.33 84.62  
  พลศึกษา 68.36 46.15  
  ศิลปะ 87.02 53.85  
  การงานฯ 66.93 88.46  

 
 
 
 
 



๑๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

ที ่ ชั้น สาราการเรียนรู ้ ปี 2561 ปี 2562 หมายเหตุ 
๙. มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาษาไทย 37.50 71.43  
  คณิตศาสตร์ 75.00 71.43  
  ภาษาอังกฤษ 100.00 63.93  
  สังคมศึกษา 37.50 63.79  
  วิทยาศาสตร์ 56.25 74.79  
  พลศึกษา 82.25 80.79  
  ศิลปะ 100.00 67.07  
  การงานฯ 37.50 79.07  

 
๒.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O – NET ป.6และ ม. ๓ )  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
  ปีการศึกษา  ๒๕61 และ ปีการศึกษา ๒๕62 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย 
ปีการศึกษา  ๒๕61 43.21 27.50 24.58 32.88 32.04 
ปีการศึกษา  ๒๕62 36.48 23.41 25.45 27.91  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๓ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย 
ปีการศึกษา  ๒๕61 45.87 29.60 22.67 32.27 32.60 
ปีการศึกษา  ๒๕62 49.10 27.80 21.20 25.90  

 
๓.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
ปีการศึกษา  ๒๕61 และ ปีการศึกษา ๒๕62 
 

โรงเรียน 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 
ความสามารถ
ด้านภาษา 

ความสามารถ
ด้านคิด
คำนวณ 

ความสามารถ
ด้านเหตุผล 

ความสามารถ
ด้านภาษา 

ความสามารถ
ด้านคิด
คำนวณ 

ความสามารถ
ด้านเหตุผล 

 
บ้านน้ำหมัน 

 
48.23 41.84 37.64 49.96 57.45 37.50 

เฉลี่ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



๑๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
๑. อาคารเรียน       จำนวน  ๔  หลัง 
๒. อาคารประกอบ       จำนวน  ๓  หลัง 
๓. ส้วม        จำนวน  ๓  หลัง 
๔. สนามเด็กเล่น          จำนวน  ๑  สนาม 
๕. สนามฟุตบอล         จำนวน  ๑  สนาม 
๖. สนามวอลเลย์บอล      จำนวน  ๑  สนาม 
๗. สนามบาสเก็ตบอล       จำนวน  ๑  สนาม 
๘. สนามเปตอง           จำนวน  ๑  สนาม 
๙. ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน ๑  ศูนย ์
๑๐. ห้องสมุด       จำนวน  ๑  หลัง 
๑๑. อาคารโรงพักจำลอง/โครงการประชาธิปไตย /โครงการ To Be Number One   จำนวน ๑  หลัง         

 
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
       ๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์              จำนวน  ๑  ห้อง 
       ๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            จำนวน  ๑  ห้อง        
        ๓. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย                    จำนวน  ๑  ห้อง 
        ๔. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์             จำนวน  ๑  ห้อง 
        ๕. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ        จำนวน  ๑  ห้อง 

๖. ห้องปฏิบัติการศิลปะ                     จำนวน  ๑  ห้อง 
        ๗. ห้องปฏิบัติการพลศึกษา                   จำนวน  ๑  ห้อง 
        ๘. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา                 จำนวน  ๑  ห้อง 
        ๙. ห้องปฏิบัติการศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์    จำนวน  ๑  ห้อง 
 10.ห้องศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0  จำนวน  ๑  ห้อง 
 
ข้อมูลด้านงบประมาณ 

๑. งานบริหารงานวิชาการ        จำนวน   71,200  บาท 
๒. งานบริหารงานทั่วไป        จำนวน   22,600  บาท 
๓. งานบริหารงานบุคคล        จำนวน     7,900  บาท 
๔. งานบริหารงานการเงิน        จำนวน   11,300  บาท 
๕. การจัดการเรียนการสอนอนุบาล       จำนวน   39,100  บาท 
๖. ค่าสาธารณูปโภค         จำนวน 240,000  บาท 
๗. งบสำรองจ่าย             จำนวน   60,026  บาท 
๘. ค่าเชื้อเพลิง(เครื่องตัดหญ้าและรถยนต์)  จำนวน    5,000  บาท 

                                                                รวม 457,126 บาท 
 
 



๑๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

ส่วนที่  ๒ 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ 

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

ส่วนที่  ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
๑.  สรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑.๑ การดำเนินการบริหารโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 การจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงานประสบผลสำเร็จในระดับ
หนึ่งทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู การ
แก้ไขปัญหาเด็กหนีเรียน ขาดเรียน  ปัญหาการให้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในพื้นที่บริการด้านการศึกษา       
เป็นต้น 
 ๑.๒  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
  ๑.๒.๑  มาตรฐานด้านผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพอใจ 
  ๑.๒.๒  มาตรฐานด้านผู้สอนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพอใจ 
  ๑.๒.๓  การจัดห้องเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน 
  ๑.๒.๔  การจัดสภาพแวดล้อมยังไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร 
  ๑.๒.๕  ขาดแคลนครูในสาขาวิชาภาษาไทย ศิลปะ  
  ๑.๒.๖  ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการศึกษา 
  ๑.๒.๗  ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรแต่ยังไม่พอเพียง 

๒.  สภาพปัจจุบันและปญัหา  จากการนำปัญหามาวิเคราะห์พอสรุปได้ดังนี้ 
 ๒.๑  นักเรียนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากครอบครัว เช่น การหย่าร้าง  การอพยพแรงงานของ
ผู้ปกครอง  ภาวะความยากจน  อบายมุข  การขาดความอบอุ่น  ทำให้เกิดปัญหา เด็กไม่มีระ เบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เด็กบางคนหนีเรียน  ขาดเรียนบ่อย ไม่ตั้งใจเรียน  เด็กบางคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
 ๒.๒  ปัญหาด้านบุคลากร  ครูบางส่วนยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ยังสอนโดยยึด
แบบเรียนเป็นหลัก  ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 
  ๒.๓  ปัญหาบุคลากรบางส่วนไม่พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน  ทำให้ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ๆมาจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายต่อการเรียน 
 ๒.๔  ปัญหาด้านบุคลากรบางส่วนในเรื่องระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความ
ทันเวลา ความเสียสละ  และอุทิศเวลาให้กับทางราชการยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 
 ๒.๕  ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการไม่เพียงพอที่จะพัฒนาโรงเรียนทั้งในด้าน  วัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 คณะครูในโรงเรียนบ้านน้ำหมันได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และนโยบายของโรงเรียน  ดังนี้ 
 ๓.๑  วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
  ๓.๑.๑  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
  ๓.๑.๒  เพ่ือให้ครูมีคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
  ๓.๑.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยระบบดูแลนักเรียน ดำนงชีวิตตามหลักปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๑.๔  เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอด 
  กระทั่งการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๑.๕  เพื่อให้ชุมชนรู้ เข้าใจและให้ความสำคัญให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของ 
  โรงเรียน 
 3.2  เป้าหมายและจุดเน้น การจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙โดยแยกเป็นฝ่าย ดังนี้ 

ฝ่ายวิชาการ 
              ๑.  นักเรียนทุกคน  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม  จิตใจและสติปัญญาตาม ดังนี้ 

 ๑.๑  จัดหาหรือจัดทำสื่อการเรียนการสอน  ๕  ชิ้น / ปี 
  ๑.๒  ปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพดี สวยงาม ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
  ๑.๓  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้พอเพียง จัดสภาพแวดล้อม เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ 
  ๑.๔  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย สวยงามทั้งในและนอกห้องเรียน 
  ๑.๕  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียนได้แสดงออก  
  ๑.๖  จัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กทุกคน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และรักการอ่าน 
  ๑.๗  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทย และความภูมิใจในความเป็นไทย 
  ๑.๘  นิเทศ  ติดตามผลการดำเนินงาน  ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
  ๑.๙  ประเมินผลตามสภาพจริงนักเรียนทุกคน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
  ๑.๑๐  ประเมินมาตรฐานคุณภาพทุกระดับ  ๒  ครั้ง / ปี 
 ๒.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ  ให้มี
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น  ๕  %  โดยจัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑  จัดหา จัดทำสื่อ  อย่างน้อย  ๕  ชิ้น / ป ี
  ๒.๒  จัดและส่งนักเรียนประกวดทางวิชาการอย่างน้อย  ๕  ครั้ง / ปี 
  ๒.๓  ทดสอบความรู้ภาคเรียนละ  ๕  ครั้ง 
  ๒.๔  ประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพ  ๒  ครั้ง / ปี 
  ๒.๕  นิเทศ  ติดตามผลการดำเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
  ๒.๖  จัดกิจกรรมสอนซ่อมนักเรียนที่เป็นปัญหาและเสริมนักเรียนที่เรียนดี ทุกคน 
  ๒.๗  พัฒนาหลักสูตรโดยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
         จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานอาชีพท้องถิ่นให้กับนักเรียนในโรงเรียนตลอด 
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         ปีการศึกษา 
๓.  ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ๓.๑  ครูทุกคน เน้นการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงาน  
  ๓.๒  นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    
  ๓.๓  ประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน    
  ๓.๔  มีการนิเทศ  ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ทุกภาคเรียน 
  ๓.๕  ทุกชั้นเรียนประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน   
  ๓.๖  ทุกชั้นจัดให้มีการวิจัยชั้นเรียน อย่างน้อย ๒ เรื่อง / ปี 
  ๓.๗  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ,๖และมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ฝึกทำข้อทดสอบ NT และ O-NET  
         สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  ๓.๘  ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายงานบุคลากร 
 บริหารจัดการดังนี้ 
  ๑.  ครูเข้าอบรมตามที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นจัด อย่างน้อย คนละ ๒๐ ชม. / ปี 
  ๒.  เชิญวิทยากรให้ความรู้ภายในโรงเรียน  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
  ๓.  จัดสวสัดิการ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดปี 
       การศึกษา 
  ๔.  ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  ๒  ครั้ง 
  ๕.  ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดตลอดปี 
       การศึกษา 
  ๖.  จัดให้ครูทุกคนได้ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
  ๗.  มีการกระจายอำนาจโดยมอบหมายงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  ๘.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าทางวิทยฐานะ  
 
ฝ่ายงานงบประมาณ 
 บริหารจัดการดังนี้ 
  ๑.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ประโยชน์และให้บริการที่เป็นปัจจุบัน 
  ๒.  วางแผนการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
  ๓.  จัดทำการบัญชีการเงินที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
  ๔.  บริการด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆด้วยความรวดเร็วทันเวลา 
  ๕.  มีกระบวนการจัดหา  จัดซื้อ จัดจ้างอย่างโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   
  ๖.  มีการมอบหมายบำรุงรักษา ตรวจสอบครุภัณฑ์ทุกชิ้น 
  ๗.  ให้มีการบำรุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
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ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 ๑.สนับสนุนกิจการนักเรียนโดยดำเนินการดังนี้ 
  ๑.๑  จดับริการให้นักเรียนได้รับความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น น้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา ห้องสมุด      
อาหารกลางวัน  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ชมรม  ชุมนุมต่างๆ 
  ๑.๒  จัดตั้งสภานักเรียนโดยการเลือกตั้งสภานักเรียน๑ ครั้ง/ปี 
  ๑.๓  จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน    
  ๑.๔  ขจัดปัญหาการขาดเรียนให้ลดลง 
  ๑.๕  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เน้นกิจกรรมรักการอ่าน ให้อ่านทุกวัน 
            ๑.๖ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทย ตลอดปีการศึกษา 
  ๑.๗  พัฒนาระบบดูแลนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกคน 
  ๑.๘  สร้างป้ายบอกสถานที่ภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน อย่างน้อย๒ จุด 
  ๑.๙  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ให้อยู่ในสภาพดี   มีความแข็งแรง   
         สวยงาม ปลอดภัยประดับไม้ดอก อาคารประกอบและตามมุมต่างๆบนอาคาร ทุกหลัง 
 ๒.  จัดให้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  อย่างน้อย  ๒  ครั้ง / ปี 

๓.  เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
๔.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างน้อย  ๒ ครั้ง  /ปี  
๕.  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน ทุกเดือน 
  

๔.การดำเนินการ 
 ๔.๑ ฝ่ายงบประมาณ เสนอแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศโดยนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยุทธ์ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวง/ สพฐ./ สพป. 
อุตรดิตถ ์เขต ๒ มาพิจารณา เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้าน
น้ำหมัน 
 ๔.๒ คณะทำงานจัดทำร ่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ ่มโรงเร ียนน้ำหมัน เสนอ
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนน้ำหมัน เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ 
 ๔.๓ คณะทำงานจัดทำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนน้ำหมัน เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติ เพ่ือให้บังเกิดความสำเร็จ 
 ๔.๔ คณะทำงานและ ผู ้เกี ่ยวข้องควบคุม กับกับ ติดตาม นิเทศ ให้มีการนำแผนไปปฏิบัติตาม
รายละเอียดของกิจกรรมและตามกำหนดเวลา ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๔.๕ คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผน / โครงการ / กิจกรรม ทั้ง ก่อน 
ระหว่าง และหลังการดำเนินการ  
 ๔.๖ คณะทำงานสรุปผลการดำเนินการตามแผน เพ่ือพิจารณาระดับคุณภาพของผลการพัฒนา ปัญหา
และอุปสรรค เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนน้ำหมันในปีต่อไปและจัดทำ
รายงานเสนอผู้ที่เก่ียวข้อง   
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๕.   การประเมินผล 
 การประเมินผล คณะทำงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมจะประเมินผลตามตัวชี้วัดโดยใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่กำหนด จากนั้นคณะทำงานที่รับผิดชอบโครงการจะประเมินผลในภาพรวมของโครงการ ตาม
เป้าหมายของโครงการนั้นๆ และคณะทำงานอีกชุดหนึ่งจะประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
ของแผน และจัดทำรายงานเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไป 
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ส่วนที่  ๓   
แผนงานโครงการ 
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บริหารงานวิชาการ 
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แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ชื่อโครงการ                 การวัดผลและประเมินผล 
ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๕  ตัวบ่งชี้ที่  ๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายฉลอง  วงค์มุ่ย 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บริหารงานวิชาการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551       
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้ และพัฒนาการ 
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามตัวชี้วัดในแต่ระดับชั้นเรียน  ของผู้เรียนว่าบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มากน้อยเพียงใด  ผลจากการวัดผลและประเมินผลจะเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ครูผู้สอนนำไปพิจารณา หาวิธีการ
แก้ไข จุดอ่อนและข้อบกพร่องต่าง ๆ  ต่อไป  สถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบการวัดและประเมินผล การเรียนให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จัดหาเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลให้ถูต้อง
ครบถ้วนเพียงพอ  และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย  ดำเนินการจัดให้มีเครื่องมือวัดผลและควบคุมการวัดผลโดย
ยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ 
 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงให้ความสำคัญในการวัดผลและประเมินผลเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้
ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป   
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือจัดระบบและรายงานผลการวัดผลในโรงเรียน 
     ๒.2  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

๒.3  เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียนข้อมูลเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาตลอดจนหลักฐานเอกสาร 
       ทางการศึกษาอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 

      ๒.4  เพ่ือส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,  NT ,  O-NET และอ่ืน ๆ  ตามที่ 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
      ๒.5  เพ่ือรายงานข้อมูลและผลการเรียนของนักเรียน 

๒.6  เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิธีแก้ไขจุดอ่อนจุดบกพร่องของการจัดการเรียนการสอน  
๓.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป 
                     2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                     3.  ทุกระดับชั้นเรียนจัดทำเอกสารหลักฐานธุรการชั้นเรียนตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
                     4.  ทุกระดับชั้นเรียนรายงานผลการเรียนให้กับนักเรียนและส่งต่อผู้ปกครอง 
                     5.  ทุกระดับชั้นเรียนสรุปผลการจัดการเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

 
 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.   พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
         2.   เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน   
                3.   ทุกระดับชั้นเรียนจัดทำเอกสารหลักฐานธุรการชั้นเรียนตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
        4.   ทุกระดับชั้นเรียนรายงานผลการเรียนให้กับนักเรียนและส่งต่อผู้ปกครอง 
         5.   สรุปผลการจัดการเรียนรู้เป็นข้อมูลในรอบปีการศึกษาที่สามารถนำไปแก้ไขข้อบกพร่อง 
                           ต่าง ๆ ต่อไปได้ 
๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดระบบและรายงานการ
วัดผลในโรงเรียน 

ปีการศึกษา 256๓ 1,000 นายฉลอง  วงค์มุ่ย 

2.พัฒนาเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 

ปีการศึกษา 256๓ ๒,000 นายฉลอง  วงค์มุ่ย 

3.จัดทำหลักฐานทางการศึกษา
และเอกสารธุรการชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 256๓ ๒,000 นายฉลอง  วงค์มุ่ย 

4.วัดประเมินผล,NT,O-NET  ปีการศึกษา 256๓ 1,000 นายฉลอง  วงค์มุ่ย 
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 
๖.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท 
๗.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๘.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของจำนวนแบบทดสอบ
มาตรฐานทีส่่งงานบริหารวิชาการ 
2  ร้อยละของชั้นเรียนที่จัดทำแบบ ปพ. 
     ได้ตามกำหนด 
3.  ร้อยละของชั้นเรียนที่รายงานผลการ
เรียนต่อผู้ปกครองได้ตามกำหนด 
4.  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ตามมาตรฐานกำหนด 
5.  ร้อยละของครูที่สรุปรายงานผลการ
จัดการเรียนในรอบปีการศึกษา  

1.  สังเกตและติดตาม
การปฏิบัติงาน 
2.  รายงานการ
ปฏิบัติงาน 
3.  การสำรวจ 
4.  รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

1.  แบบรายงานการปฏิบัติงาน 
2.  แบบสำรวจ 
3.  แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
4.  แบบสรุปการส่งงาน 

  ๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

๙.1   นักเรียนเกิดความตระหนักในความสำคัญของการวัดผลและประเมินผลมากข้ึน 
       ๙.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูงขึ้น 
       ๙.3   นักเรียนผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและชัดเจน 
       ๙.4   โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดีขึ้น 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายฉลอง  วงค์มุ่ย) 
                       ตำแหน่ง ครู 
 
  

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ชื่อโครงการ                ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  ๕  ตัวบ่งชี้ที่  8 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บริหารงานวิชาการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การวางแผนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำกับ ติดตาม การวัดและ
ประเมินผลเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน ต้องดำเนินงานตามแผนงานให้มีประสิทธิภาพ สนองตอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ของสถานศึกษา  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นการบริหารวิชาการมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัด  และองค์กรที่เก่ียวข้องเป็นสำคัญ 
 จากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ประกาศใช้                  
เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2554   เพ่ือให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัด
การศึกษา ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ในการพัฒนางานและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และผลการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาให้ครบทั้ง  4  ด้าน 
     2.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษากำหนด  
          2.3  เพ่ือกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสถานศึกษากำหนด   
3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ผู้บริหาร ครูทุกคน วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ครบทั้ง 4  ด้าน 
             2.  ผู้บริหาร  ครู นักเรียนทุกคน  ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
             3.  ผู้บริหาร  ครู นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 
 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.  การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทุกด้าน 
             2.  การดำเนินงานตามมาตรฐาน ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด 
             3.  ผู้บริหาร  ครู นักเรียน  ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ระดับดี-ดีมากทุกคน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

 
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดทำข้อมูลรายงานประจำปี ปีการศึกษา 256๓ ๕00 นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 

2.ประเมินผลและรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

ปีการศึกษา 256๓ ๕00 นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 

6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  ๑,0๐๐  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1 .โรงเรียนมีแบบประเมินตนเองเป็นกรอบแนวคิด
และแนวทางในการดำเนินงานประเมินผลโดยใช้
เครื่องมือตามเกณฑ์ที่ สพป.อต.2 กำหนด 
2. โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 

ประเมินผลโดยใช้
เครื่องมือตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

แบบประเมินโครงการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1    การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทุกด้าน 

     9.2    การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด 
     9.3    ผู้บริหาร  ครู นักเรียน  ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในระดับดี – ดีมากทุกคน 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์) 
                    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
 

   
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
ชื่อโครงการ                 เพ่ิมศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน     ข้อที่ ๑ สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                อยา่งมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  3,๕,6  ตัวบ่งชี้ที่  1,2,3,4,5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็มและนางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บริหารงานวิชาการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างสูง การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้รู้ถึงความสำเร็จในการเรียนรู้ จำเป็นต้องกระตุ้นนักเรียนให้มีความตื่นตัวตลอดเวลาด้วยการจัด
ทดสอบวัดความสามารถอย่างต่อเนื่อง  ให้มีการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ  ผลการแข่งขันทางวิชาการ
เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม  และส่งผลให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้าน    การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  จึงเป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ตั้งใจในการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  รวมทั้งกิจกรรม
การประเมินทดสอบความรู้ ความสามารถระดับโรงเรียน  ระดับเขต  ระดับชาติ  ที่นักเรียนจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมการทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถของตนเอง     
 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงให้ความสำคัญในการเพ่ิมศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อส่งผลให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถของ
ทุกๆด้านต่อไป  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ทุกระดับ   
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการตามศักยภาพของตน   
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET /NT สูงขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันสุนทรภู่  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
         2.  เสริมทักษะและความสามารถนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งาน

ศิลปหัตถกรรมทุกระดับ ทุกกลุ่มสาระ   งานประกวดโครงงาน 
         3.  นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ทุกคนมีความพร้อมรับการทดสอบในโครงการประเมินผล

นักเรียนนานาชาติ (PISA)  ทดสอบข้อสอบกลางและการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT และ RT 
 

 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างมั่นใจ 

                     2.  นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดประกวดแข่งขันและเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

ปีการศึกษา 256๓ ๑๒,000 นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

2.กิจกรรมติวเข้มนักเรียนจาก
ข้อสอบเก่า PISA ,LAS, 
O-NET,NT,RT          

ปีการศึกษา 256๓ ๑,๘๐๐ นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564) 
6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  1๓,๘00  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนร้อยละ 70  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันใน
โรงเรียน 
2. นักเรียนชนะการแข่งขันร้อยละ 50 ของประเภท
การแข่งขัน 
3. นักเรียนร้อยละ 50  รับการทดสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการจากหน่วยงานอื่น 

-  สังเกตและติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
-  การเก็บรวบรวมผลการ
ดำเนินงาน 
-  การสรุปผลการดำเนินงาน 

-  แบบรายงาน 
-  แบบกำกับติดตาม
การดำเนินงาน 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนมีความพร้อมในการแข่งขันความสามารถทางวิชาการทุกระดับ   

 9.2  นักเรียนไดแ้สดงความสามารถทางวิชาการตามศักยภาพของตน 
 9.3  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET,NT สูงขึ้น 
 

 

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

                      (นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม) 
       ตำแหน่ง คร ู
 
 
 

  ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน      
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ชื่อโครงการ                 นิเทศภายในโรงเรียน 
ลักษณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  8,10,13  ตัวบ่งชี้ที่  7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         บริหารงานวิชาการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษามี  3   กระบวนการ คือ  กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศ  กระบวนการที่จะช่วยให้ครูปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดีทั้งงานสอนและงาน
สนับสนุน  คือ กระบวนการนิเทศ  เพราะต้องยอมรับตามธรรมชาติว่า ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง  แต่ทุกคน
จะต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ และจุดหมายของ
หลักสูตร   

     การนิเทศภายในโรงเรียน  ต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกันทุกช่วงชั้น จากการ
นิเทศภายในโรงเรียน ในปีที่ผ่านมาพบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูยังมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น 
ปัญหากระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกช่วงชั้น  การจัดทำจัดเอกสารธุรการประจำชั้น และการปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามโครงสร้างใหม่ที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะครู   

     ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านน้ำหมัน จึงได้จัดทำโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้การนิเทศเป็นระบบ
การควบคุม กำกับ ติดตาม  การจัดการเรียนรู้ทุกชั้นเรียนและการปฏิบัติงานอ่ืนของครูที่ได้รับมอบหมาย    
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเร่งรัด ปรับปรุง กำกับ ติดตามให้ครูประจำชั้น/ประจำวิชา ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
        2.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และให้ขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  และในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
         2.3 เพ่ือให้เกดิความชัดเจนสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้ 
3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. มีการกำกับ ติดตาม  นิเทศ  การบริหารงานวิชาการและการจัดการศึกษาอย่างน้อย 
                         เดือนละ  1  ครั้ง 
                     2.  ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้  
                          อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3.  ครูทุกคนดำเนินงาน และมีผลที่เกิดขึ้นกับครู  นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ 
 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.   ครูประจำชั้น/ประจำวิชาทุกคนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2.   ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีถูกต้องและมีคุณภาพ เกิดความสามัคคี  
                           มีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมข้ึน 
                     3.   ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องยอมรับ มีความพึงพอใจ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ                 



34 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

                          ชัดเจน  
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จัดทำเครื่องมือการนิเทศ ปีการศึกษา 256๓ ๑,000 นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 

6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  ๑,0๐๐  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ครูร้อยละ 100  ได้รับการนิเทศตามแผนปฏิทิน 
2. ครรูอ้ยละ 100 มีบันทึกการนิเทศชั้นเรียน   การประชุม 
3. ครูร้อยละ 100 นำผลการนิเทศ  ไปพัฒนาการเรียนการสอน  
    มีความชัดเจน    
4. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ  100 ได้รับบริการและมีความ 
    พึงพอใจเกี่ยวกับการนิเทศ  

-  การสอบถาม 
-  การสังเกต 
-  การทดสอบ 
 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 
-  แบบทดสอบ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1   สถานศึกษามีแผนการนิเทศและดำเนินงานตามแผนงาน 

       9.2   มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
       9.3   มีการนำผลการนิเทศไปปรังปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
       9.4   ครแูละบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องยอมรับ มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการได้อย่างมี    
                    คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

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

                      (นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม) 
                        ตำแหน่ง คร ู
 
 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ชื่อโครงการ         พัฒนาและสนับสนุนงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  1,2,3,4,5,6,7,10   

 ตัวบ่งชี้ที่  1,2,3,4,5,6,7 
ผู้รับผดิชอบโครงการ     นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บริหารงานวิชาการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรม   จริยธรรม   ในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   จึงจำเป็นที่สถานศึกษาต้องจัด กิจกรรมต่างๆทางด้านวิชาการให้แก่ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร  และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามช่วงชั้นที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   นอกจากนั้นการปฏิรูปการศึกษาได้เน้นนโยบายเรื่องการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็น
นโยบายหลักของกระทรวงอีกด้วย      
      ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านน้ำหมัน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิชาการข้ึนเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
          2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
          2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
          2.4 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
          2.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          2.๖ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และพัฒนาตามจุดเน้น 
                ของผู้เรียน 

2.๗ เพ่ือให้ครู นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
 2.๘ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            2. นักเรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
            3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
            4. ครูทกุคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     ๕. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
            ๖. นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551และสามารถพัฒนา 



36 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

                         ได้ตามจุดเน้นของผู้เรียน 
  ๗. ครู นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
            3. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่ดี 
            4. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
                   ๕. นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
  ๖. ครู นักเรียนทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร    ปีการศึกษา 256๓ 1,000 นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

กิจกรรมแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ปีการศึกษา 256๓ 1,000 นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย 

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 256๓ ๑,000 นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการสอน
ประจำชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 256๓ 32,000 ครูประจำชั้นและ 
ครูกลุ่มสาระ 

กิจกรรมจ้างวิทยากรภายนอก
มาสอนในโรงเรียน 

ปีการศึกษา 256๓ ๑,๕00 นางธัญญารัตน์  สอนสา 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 

6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  3๖,๕๐๐  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น -การวัดผลประเมินผล
ของสถานศึกษา 

-แบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน  
-แบบทดสอบปลายภาค
เรียนที่ 1,2 
 

2. นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน 

-ทำแบบทดสอบ 
-ทำแบบประเมิน 

-แบบทดสอบการอ่านคิด
วิเคราะห์ 
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-แบบประเมินการอ่าน 
การเขียน 
 

3. นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร -แบบทดสอบ ซักถาม 
สัมภาษณ์ 

-แบบทดสอบ คำถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

4. นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

-ผลการแข่งขัน -แบบทดสอบ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          9.2  นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
          9.3  นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
          9.4  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
          9.๕  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          9.๖  นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551   

9.๗  ครู นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
 9.๘  สามารถส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม) 
                            ตำแหน่ง ครู 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
ชื่อโครงการ      นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ ๑ สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  ๕  ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม  นายฉลอง  วงค์มุ่ยและนายพัชรพล  สายนวล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        บริหารงานวิชาการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   กล่าวถึง
หลักการว่าด้วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่ง 
บกพร่อง เช่นเดียวกัน ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นสำคัญ 
และต้องพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ     คณะครูผู้รับผิดชอบเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องการเรียนรู้จึงได้ พัฒนา
หลักสูตรและแผนการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล  
 ดังนั้น  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน   ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คน้หาและพัฒนาศักยภาพ
ของตนให้สูงขึ้น   รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถพิเศษ   เพ่ือที่จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ถึงขีด
ความสามารถสูงสุด 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.๑  เพ่ือให้ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.๒  เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

2.๓   เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

2.๔  เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
2.๕  เพ่ือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  

กีฬา  นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมร้อยละ  ๘๕  มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒.  ครูร้อยละ  ๘๐  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

๓.  ครูร้อยละ  ๘๐  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๔. ครูร้อยละ  ๘๐  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ 
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พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
๕. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมร้อยละ  ๘๕ ร่วมสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ   

ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วนการจัด 
การศึกษาได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น  การจัด
กิจกรรมได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ๑ ก.ค.–๑๐ ส.ค.63 200 นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

และคณะ 
๒. จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ๑๕ ส.ค.63 300 นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

และคณะ 
๓. จัดสอนเสริมตามรายวิชาตาม 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล( IIP ) 

ก.ค. – ต.ค.63 
ธ.ค.63  – มี.ค.64 

300 ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

๔. จัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนการเรียน  
การสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม 
( แบบฝึกพิชิต คิด  อ่าน เขียน) 

ก.ค. – ต.ค. 63 
ธ.ค.63  – มี.ค.64 

300 นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 
และคณะ 

๕. วัดและประเมินผลพัฒนาการ ทาง 
การเรียนและตัดสินผลการเรียน 

พ.ย.63 , มี.ค.64 200 นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 
และคณะ 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 

 6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  1,๓๐๐  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารวิชาการ 
8.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

-สังเกตพฤติกรรม/การนิเทศ -แบบสังเกต/แบบทดสอบ 

๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

-สังเกต/ทดสอบ/สัมภาษณ์ -แบบสังเกต/แบบทดสอบ/  
 แบบสัมภาษณ์ 
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๓.  ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  และพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

-สังเกต/ทดสอบ/สัมภาษณ์ -แบบสังเกต/แบบทดสอบ/  
 แบบสัมภาษณ์ 

๔.  ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

-สังเกต/ทดสอบ/สัมภาษณ์ -แบบสังเกต/แบบทดสอบ/  
 แบบสัมภาษณ์ 

๕. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  
กีฬา  นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

-สังเกต/ทดสอบ/สัมภาษณ์ -แบบสังเกต/แบบทดสอบ/  
 แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วน  การจัดการศึกษา
ได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น  การจัดกิจกรรมได้
ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

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

                    (นางสุอาภาพร   ฝั้นเต็ม) 
                           ตำแหน่ง ครู 
 
 
  

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนงาน (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
ชื่อโครงการ                ห้องสมุดมีชีวิต 
ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนสู่สากล โดยบูรณาการ 
                                หลักสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
                                หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  3,4,11,13  ตัวบ่งชี้ที่  3,4,5,6,7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บริหารงานวิชาการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็นจะต้องจัดให้มีในโรงเรียนเพราะห้องสมุดจะมีบทบาท
สำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งนักเรียน คร ู
ชุมชน จะได้รับประโยชน์ทั้งด้านความรู้และความเพลิดเพลิน บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทยการอ่าน
ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรูค้วามสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง๒
ประการคือประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจำวันกล่าวคือการอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวันประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียนเพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรม
ทั้งหลายในการเรียนการสอนและมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1.เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ  
     รอบตวั 
2.2.เพ่ือให้นักเรียนรู้ระเบียบมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. จัดบริการให้นักเรียนและเยาวชน บุคคลทั่วไป ยืมหนังสือจากห้องสมุด  
2. จัดทำระบบหมู่หนังสือและบัตรรายการห้องสมุด 
3. จัดทำบัตรสมาชิกให้กับ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
4. จัดหาเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
5. จัดหาเครื่องพิมพ์และสแกนบาร์โค๊ต 

 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. หอ้งสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตามเกณฑ์และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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              ใช้งานได้ 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดกิจกรรมประกวดมุมหนังสือ 
(แต่ละห้องเรยีน),กิจกรรมประกวดคำขวัญ
ห้องสมุด,กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซมหนังสือ 
จัดทำบัตรสมาชิก และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

500 ครูประจำชั้นทุกชั้น 
นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 

๒.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เดือน มี.ค.64 
 

200 นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ ์

๓.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ เดือน เม.ย.64 100 นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 
 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 
 

6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  ๘๐๐  บาท 
 

7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

8.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบง่ชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ห้องสมุดมีสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอื้อต่อ
การค้นคว้า และพร้อมใช้ 

สังเกต , สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2.ครู นักเรียน ผู้ปกครองสนใจเข้าห้องสมุด
และมีมารยาทในการใช้ห้องสมุด 

สังเกต , บันทึกสถิติ แบบสังเกต 
แบบบันทึกสถิติ 

3.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีทักษะและนิสัย
รักการอ่าน 

สังเกต , บันทึกสถิติ แบบสังเกต 
แบบบันทึกสถิติ 

4.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ 

สังเกตและสอบถาม แบบสังเกต,แบบสอบถาม 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ห้องสมุดโรงเรียนมีอุปกรณ์ในการสืบคน้ที่ทันสมัย และพร้อมใช้งาน 
9.๒ นักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
9.3 นักเรียนมีทักษะและนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วย  
      ตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผูอ่ื้นได้   

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

                    (นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์) 
                            ตำแหน่ง ครู 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
ชื่อโครงการ                 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ลักษณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนสู่สากล โดยบูรณาการ 
                               หลกัสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
                               หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 3,4,11,13 ตัวบ่งชี้ที่ 3,4,5,6,7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บริหารงานวิชาการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2487 มาตรา 25 และ 
นโยบายรัฐบาล คือ เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะ การอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของ การทำงาน การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและ
เยาวชนเป็นเรื่องสำคัญเพราะการอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอ่ืนการ
อ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมการอ่านทำให้เกิดการพัฒนา
ด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิต
พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอ่านจึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือเป็น
อย่างยิ่ง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน 
 2.2 เพ่ือดึงดูดให้นักเรียนสนใจอยากอ่านหนังสือ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 อย่างต่อเนื่อง 
3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอก 
สถานศึกษา 

 3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ครู นักเรียน และประชาชน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
                    ของโรงเรียน 
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4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดกิจกรรมและดำเนินการ โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
-กิจกรรมเขียนตามคำบอก (ชั่วโมง
ภาษาไทย) 
-กิจกรรม อ่านข่าวยามเช้า (อ่านวารสาร
และหนังสือพิมพ์ทุกวัน  และสรุปประเด็น
ความรู้ที่ได้) 
-กิจกรรมตอบปัญหา ประกวด
ความสามารถในวันสำคัญ 
-กิจกรรมคาราโอเกะคอนเทสต์ 
-กิจกรรมหนังสือดีที่ฉันชอบ 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

500 
 

ครูประจำชั้นทุกชั้น 
นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 

2.จดัทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เดือน มี.ค.64 
 

200 นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 

3.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ เดือน เม.ย.64 100 นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 
6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  8๐๐  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารวิชาการ 
8.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละของนักเรียน สนใจร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

การสังเกต/สำรวจ/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ ของนักเรียน ที่
แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

การสังเกต/สำรวจ/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน มีความพึงพอใจในการ

การสังเกต/สำรวจ/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 
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ดำเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
 

 

 
9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนตระหนักเห็นและความสำคัญของการอ่าน การเขียน และการฟังมากยิ่งขึ้น 
9.๒ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน 
9.๓ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองและเรียนรู้รว่มกับผู้อื่นได้   

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์) 
                           ตำแหน่ง ครู 
  
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
ชื่อโครงการ                 ส่งเสริมความเป็นไทยและอาเซียน 
ลักษณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  
                               และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 3,4,5,6,7 ตวับ่งชี้ที่ 3,4,5 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ    นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์,นายพัชรพล  สายนวลและนายปุณยวีร์  ตรีขำ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บรหิารงานวิชาการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับการรวมตัวกันใน
ภูมิภาค การรวมตัวของ 10 ประเทศเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะรวมตัวกันให้ได้ภายในปี 2558 ทำให้ต้อง
เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเชื่อมั่นและม่ันใจ ต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ให้
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ระบุว่า ครู นักเรียน และสถานศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงได้เห็นความจำเป็น ความสำคัญในนโยบายและจุดเน้นดังกล่าว การอยู่
ร่วมกับชนชาติอ่ืน ต้องรู้เขารู้เราอย่างชัดเจน ต้องใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารคือ ภาษาอังกฤษ ที่กำหนดให้เป็น
ภาษาของอาเซียน จึงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำโครงการนี้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเตรียมความ
พร้อมต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย 
2.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการสื่อสาร ทักทายด้วยภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. บูรณาการเรื่องของอาเซียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. นักเรียนสื่อสาร ทักทายด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศอาเซียน 

    อย่างน้อย 1 วันในสัปดาห์ 
๓. จัดการเรียนการสอนสองภาษาโดยครูไทยและครูต่างประเทศในทุกระดับชั้น   
    ตลอดปีการศึกษา  
๔. นักเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ    สืบค้นข้อมูลและจัดป้ายนิเทศ 
    เกี่ยวกับอาเซียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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๕. จดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้  การสื่อสารทักทายด้วยภาษาอ่ืน คำทักทายภาษาอาเซียน 
    และภาษาอังกฤษ  ตอบปัญหาอาเซียน  เสียงตามสายและหน้าเสาธง  กิจกรรมแข่งขัน 
    ทักษะภาษาอังกฤษ อย่างน้อยกิจกรรมละ  1  ครั้ง หรือตามความเหมาะสม   
 

3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้ในระดับดี 
3. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดี 

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
-การประกวดแต่งคำกลอน 
-การประกวดการแต่งกายแบบไทย 
-การแสดงละคร 
-การประกวดคัดลายมือและเขียนเรียงความ 

ปีการศึกษา 2563 600 นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ ์

2.กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
-การสื่อสารทักทายด้วยภาษาอ่ืนๆ 
-คำทักทายภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ 
-ตอบปัญหาอาเซียน 
-กิจกรรมเสียงตามสายหน้าเสาธง 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2563 600 นายพัชรพล  สายนวล 
นายปุณยวรี์  ตรีขำ 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 

6.  งบประมาณทีใ่ช้ 
 งบประมาณ  1,2๐๐  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารวิชาการ 
8.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนร้อยละ 70 มีความ
กระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกต/สำรวจ/
สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

2.นักเรยีนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย 
ได้ในระดับดีมาก 

การสังเกต/สำรวจ/
สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

๓.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  
ได้ในระดับดี 

การสังเกต/สำรวจ/
สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

๔.นักเรียนสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 

การสังเกต/สำรวจ/
สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 
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4.นักเรียนสามารถทักทายด้วยภาษาของ
ประเทศในประชาคมอาเซียนได้ 

การสังเกต/สำรวจ/
สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ การสังเกต/สำรวจ/
สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้ส่งเสริมความเป็นไทย มีความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยได้ดีมาก  
 9.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียนและมีความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคม 
                 อาเซียน 
 9.3 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดี 

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

                       (นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์) 
                              ตำแหน่ง ครู 
 
 
  

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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ชื่อโครงการ                 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 1 สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 1,3 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4,5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บริหารงานวิชาการ 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล  คือ การลดเวลาเรียน
ภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่นักเรียนควรเรียนรู้  ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน จากนโยบาย 
การลดเวลาเรียนดังกล่าว  จึงนำมาสู่การปฏิบัติโดยกำหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลา 
บ่าย  2  โมงครึ่ง  หรือเวลา  14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกำหนดของแต่ละโรงเรียน
ซึ่งจะเป็นเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียน
ยังคงอยู่ที่โรงเรียน  โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  ให้นักเรียนปฏิบัติ  และควรเป็นกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม  และที่สำคญั 
ควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ   
มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง  การจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้น
เดียวกัน  บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทำร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆ  รู้จักปรับตัว   
การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย  โดยเป็นการจำลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้
เรียนรู้  ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป 
  โรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงนำนโยบาย สู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  นักเรียนจะได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง  จึงได้จัดทำโครงการนี้ให้มีความสอดคล้อง
กับการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว    
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามนโยบายการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3     
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   
            2.3  เพื่อให้พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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                     1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้ม ี
                           ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็ม 
                           ศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   
       2.  ครูประจำชั้น สามารถจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
      3.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
                         พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   
     4.  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ร้อยละ100มีความพึงพอใจ 
                       ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์  
                         พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   
   2.  ครูประจำชั้น จัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมี        
                         คุณภาพ  
   3.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  สามารถ   ในการคิดวิเคราะห์  พัฒนา 
                         ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียน   
   4.  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการ   
                         จัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
    ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มิ.ย.-ก.ค.63 - นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม 

2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”จำนวน 40  สัปดาห์  

มิ.ย.-ก.ค.63 200 ครูประจำชั้น ป.1 - ม.3 

3.จัดทำคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 

มิ.ย.-ก.ค.63 300 นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้”จำนวน 40  สัปดาห์  

ก.ค.63-เม.ย.64 3,300 ครูประจำชั้น ป.1 - ม.3 

5. ประชุมAAR  ระดับโรงเรียนทุกวันศุกร์ 
และรวบรวมไว้ทั้งปี 

ก.ค.63-เม.ย.64 200 นายสันติภาพ  ภูสมศรี 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
ครูประจำชั้น ป.1 - ม.3 

6.สรุป /รายงานผล เม.ย. 64 500 นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 
6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  4,500  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา,สถานีตำรวจตำบลน้ำหมัน,เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอท่าปลา, 
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             สพป.อต.เขต 2 
 
 
 
8.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” อยู่ในระดับมาก   

- สังเกต/สอบถาม - แบบประเมิน 
 
 

2. ร้อยละ 100 ของครูประจำชั้นจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้
อย่างมีคุณภาพ  

- นิเทศกำกับติดตาม - แบบนิเทศกำกับ ติดตาม  
 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

- ทดสอบ  - แบบทดสอบ 
(แบบทดสอบจาก สทศ.) 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
อยู่ในระดับมาก   
 9.2  ครูผู้สอนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีคุณภาพ  
 9.3  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

 9.4  ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากและ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูอยู่ในระดับมาก   
 

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

                     (นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์) 
                   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
  

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนงาน(ชื่อกลยุทธ์) พัฒนานักเรียน 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาให้นักเรียน  อ่านออก  เขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่  3,4,5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิรัชตา  แช่มช้อยและนายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำหมัน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   จัด
การศึกษา 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พบว่ายังมีนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ยังอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง  จึงจำเป็นต้องพัฒนาและเป็นการสนองนโยบายของ      
สำนักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   และกระทรวงศึกษาธิการ   จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับและดำเนินการตาม
โครงการในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนา รวบรวม  และผลิตสื่อการเรียนการสอนกระตุ้นสมอง ให้มีรูปแบบและกระบวนการที่
สอดคล้อง กับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางการพัฒนาสมอง   

2.2 ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการผลิต หรือพัฒนา หรือ ดัดแปลง หรือ
ปรับเปลี่ยน หรือบูรณาการ สื่อและนวัตกรรมได้สอดคล้องทั้งกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ตามแนวพัฒนาการทางสมอง  บริบทของตนอง  ผู้เรียน และ โรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือเผยแพร่สื่อกระตุ้นสมองแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางการพัฒนา
สมอง    

2.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   สามารถอ่านออก เขียนได้    และผู้เรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  ร้อยละ 100   
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   สามารถอ่านออก เขียนได้    และนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  ทุกคน 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนิน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

กรกฎาคม   2563 - นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย 
นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

2.จัดทำกิจกรรมในโครงการ กรกฎาคม   2563 300 คณะกรรมการ 
3.ดำเนินการตามกิจกรรมใน
โครงการ 

มิถุนายน  2563  - 
เมษายน   2564 

1,500 คณะกรรมการ 

4.สรุปโครงการ เมษายน   2564 200 คณะกรรมการ 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 
6. งบประมาณ 
  งบประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 
8. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  -  6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ได้รับการพัฒนาการศึกษาทุกคน 

แบบประเมินนักเรียน 
โดยให้ครูประจำชั้น  ประเมิน
นักเรียนทุกคน 

แบบประเมิน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
 9.2  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ได้รับการพัฒนาทุกคน 
 
 

ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอโครงการ            
                 (นางสาววิรชัตา   แช่มชอ้ย)                                     

              ตำแหน่ง ครู 
 
      

ลงชื่อ…………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสันติภาพ      ภูสมศรี) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน      
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

 
 
 
 
แผนงาน(ชื่อกลยุทธ์) พัฒนานักเรียน 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่  3,4,5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพัชรพล  สายนวล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ 
1. หลักการและเหตุผล 

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ  เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ(มล.ปนัดดา  ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดย
ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน       
มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิกา ร  ดังนั้นการ
พัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจำเป็นมากจึงได้จัดทำโครงการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
สพฐ”ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ    
2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล     
ซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทำดี 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ๖   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนิน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

1. ประชุมคณะทำงาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
 

กรกฎาคม 2563 - นายพัชรพล  สายนวล 

2. ดำเนินงานตามโครงการฯ 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ของโรงเรียน 

กรกฎาคม 2563 –
เมษายน 2564 

900 นายพัชรพล  สายนวล 

3. สรุปประเมินโครงการฯ เมษายน 2564 - นายพัชรพล  สายนวล 
4. จัดทำรายงานโครงการฯ 
นำเสนอฝ่ายบริหาร 

เมษายน 2564 100 นายพัชรพล  สายนวล 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 
6. งบประมาณ 
  งบประมาณ  ๑,0๐๐  บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 
8. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  -  6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
ได้รับการพัฒนาคุณธรรมทุกคน 

แบบประเมินนักเรียน 
โดยให้ครปูระจำชั้น  ประเมิน
นักเรียนทุกคน 

แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึนและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
๙.๒ โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ      

 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอโครงการ            
        (นายพัชรพล  สายนวล)                                     

                     ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย                         
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ      ภูสมศรี) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน               
 
 
แผนงาน(ชื่อกลยุทธ์) พัฒนานักเรียน 
ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่  3,4,5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพัชรพล  สายนวลและนายชรินทร์ เกิดพุ่ม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานวิชาการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่ หลากหลาย
และแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่2) พุทธศักราช 
2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
สำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง ได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพิเศษ การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง 
ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด การศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง แสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเ จตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) 
โดยที่ PLC ย่อมา จาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) 
ในการท า หน้าที่ครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือ 
ปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากประสบการณ์ตรง ทำให้ การทำหน้าที่ครู
เพื่อศิษย์เป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็
ได้   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และ
นักการศึกษา ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

โรงเรียนบ้านน้ำหมันได้เห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน   โดยใช้รูปแบบของ 
PLC นั่นเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดกลุ่มครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและครูผู้ที่สอนระดับชั้นเดียวกันมาร่วมปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมี
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ความสุข จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู ่ครูมืออาชีพแบบ PLC    เพื่อยกระดับการเรียนรู ้ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมันให้มีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชา 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1 ด้านปริมาณ  
  ผู้บริหารและคณะครูทุกคนร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และเกิดคุณภาพต่อ

ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนิน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ กรกฎาคม 
2563 

- นายพัชรพล  สายนวล 
นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 

2. ดำเนินงานตามโครงการฯ 
- กิจกรรมประชุมกลุ่มครู PLC ทีส่อนระดับชั้น
เดียวกันหรือสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลรายงานผลต่อ
ผู้อำนวยการ 

กรกฎาคม 
2563 – 
เมษายน2564 

900 นายพัชรพล  สายนวล 
นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 

3. สรุปประเมินโครงการฯ เมษายน 2564 - นายพัชรพล  สายนวล 
นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 

4. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่าย
บริหาร 

เมษายน 2564 100 นายพัชรพล  สายนวล 
นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณ 1,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 คณะครแูละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 
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8. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ
เรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ในทุกรายวิชา 
 

- การทดสอบ 
- การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ครูเกิดการเรียนรู้และพัฒนางาน
ด้านการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม 

- การรายงานผลการทำกิจกรรม 
PLC 
- การนำเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice) 

- แบบรายงานผลการทำกิจกรรม 
PLC 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice) 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  และผู้เรียนทุกคน
ได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 
 

 
ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอโครงการ 
 (นายพัชรพล  สายนวล) 

            ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย                         
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายสันติภาพ      ภูสมศรี) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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แผนงาน  (ชื่อกลยุทธ์)    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ชื่อโครงการ   พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน 
ลักษณะของโครงการ      โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนสู่สากล โดยบูรณาการ 
                                หลักสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
                                หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  3,4,11,13  ตวับ่งชี้ที่  3,4,5,6,7  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางธัญญารัตน์  สอนสาและนายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          บริหารงานวิชาการ 
1.  หลักการและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอ้ืออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับ
นักเรียนใน การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครู
นำมาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน 
ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่ายง่ายและ
รวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึง
และต่อเนื่องตลอดเวลา                                
 ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการ
เรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย   เป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้
สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการสนับสนุนครูในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้
ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดสร้าง จัดหา และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ 
          2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
3.  เป้าหมาย 
 3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         1.ร้อยละ 80 ของครสูามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     กับการเรียนรู้ 
                  2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับดี 
      3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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4.  วิธีดำเนินการ/ขัน้ตอนดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดทำโครงการ กรกฎาคม 2563 - นางธัญญารัตน์ สอนสา 
นายณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม 

๒.ดำเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 2563 –
เมษายน 2564 

900 นางธัญญารัตน์ สอนสา 
นายณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม 

๓.สรุปประเมินโครงการและ
จัดทำรายงานโครงการ 

เมษายน 2564 100 นางธัญญารัตน์ สอนสา 
นายณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือนกรกฎาคม  ๒๕63 – เมษายน ๒๕๖4 

6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  ๑,000  บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
8.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.ร้อยละของครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการเรียนรู้ 

การสังเกต/สำรวจ/
สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับดี 

การสังเกต/สำรวจ/
สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสำรวจ/
แบบสอบถาม 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางธัญญารัตน์  สอนสา) 
                       ตำแหน่ง ครูชำนาญการ    
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ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสันติภาพ  ภูสมศรี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารงานบุคคล 
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งาน/โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
แผนงาน                   บริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์               กลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 4 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานสพฐ.ที่  7,8  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่  6,7 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางธัญญารัตน์   สอนสา ,  นางธัญญารัตน์  งามดี 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ  2562  (ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563) 
 
 
1.   หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  หมวด 7  มาตรา  52  ให้กระทรวงส่งเสริม
ให้ม ีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูงโดยกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากร
ประจำการอย่างต่อเนื่องรัฐพึงจัดสรรงบประมาณท้ังจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเพียงพอและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช  2547  
มาตรา  81  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

โรงเรียนบ้านน้ำหมันจะต้องมีบุคลากรเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อน และนำการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูป 
การศึกษาของชาติ  เพื่อที่จะนำไปสู่เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชุมชนต่อไป 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

 
3.   เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
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  ให้บุคลากรในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าประชุม  อบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562  จำนวน  14  คน ช่างไฟฟ้า จำนวน  1 คน และ  ครู
ธุรการ จำนวน ๑  คน 
  

3.2  ด้านคุณภาพ 
      บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ด้านการเรียนการ

สอนและปฏิบัติงานธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในปีงบประมาณ 256๓ 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรม 
 4.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1) ประชุมเสนอโครงการ  ขออนุมัติโครงการ 
  2)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  3)  ประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
  4)  ดำเนินการตามแผน 
  5)  ติดตามและนิเทศ 
  6)  สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ 
 
 4.2  กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดส่งบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการ

พัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  อาทิเช่น 
-  ประชุม  อบรม  สัมมนาทางวิชาการ 
ของหน่วยงานทางราชการและเอกชนจัด 
-  ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาดีเด่น
ด้านต่าง ๆที่ประสบผลสำเร็จเช่น 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง 

ปีงบประมาณ  256๓ นางธัญญารัตน์  สอนสา 
 

2 ปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงานครูให้เป็น
ปัจจุบัน 

ปีงบประมาณ  256๓ นางธัญญารัตน์  งามดี 

 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  จำนวน  17,680  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายละเอียด งบประมาณ หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
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1 สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการให้คณะครูไป
ประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จำนวน
14  คน ตลอดปีงบประมาณ 256๓ 
 

๕,๙๐๐ ๕,๙๐๐  - 

2 - ถ่ายเอกสารเกียรติบัตร 
-  ไส้แฟ้ม 
- หมึก 

๒,000   ๒000 

 รวม ๗,๙๐๐ ๕,๙๐๐  ๒๐๐๐ 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผลผลิต(Output) 
บุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จำนวน  
14 คน  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูในโรงเรียนนำเอาความรู้
ความสามารถไปพัฒนาการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
- สอบถามบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
-สังเกตการสอนของบุคลากรใน
โรงเรียน 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

 
-แบบสอบถามบุคลากรใน
โรงเรียน 
 
 
-แบบสังเกตการสอนของบุคลากร
ในโรงเรียน 
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความมั่นใจในการสอน งานธุรการ และเห็นความสำคัญของวิชาชีพครู 
7.3 บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
 

 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ           
      ( นางธัญญารัตน์  สอนสา)                                            

         ………………/……………../…………………. 
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ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายสันติภาพ    ภูสมศรี ) 
      ………………/……………../…………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริหารงานงบประมาณ 
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ชื่อแผนงาน    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการ 
   กระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงินและพัสดุ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อที่  ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการ       

                               กระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๑๐,  ๑๔  ,  ๑๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเดชธนู   พรหมอินทร์  นางธัญญารัตน์  สอนสา   
กลุ่มที่รับผิดชอบ    ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทต่างๆ ทั้งจาก
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี และเงินรายได้สถานศึกษา ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาล ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิด
ขึ้นกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

โรงเรียน จึงใช้หลัก การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบงานการเงิน  พัสดุ การบัญชี ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืนให้ดำเนินตามกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โรงเรียน
บ้านน้ำหมันจึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงินและพัสดุ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงเรียนบ้านน้ำหมันปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

๙.๑ เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน 
๙.๒ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
๙.๓ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุ 
๙.๔ เพ่ือควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท 
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3. เป้าหมาย 
              ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑) มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
๒) มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  

๓ ) ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนและ
ข้าราชการครู จำนวน 14  คน  มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑)  มีการพัฒนาการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  

๒)  มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานการเงิน พ.ค. 63 ถึง มี.ค. 64 3,000 นายเดชธนู   พรหมอินทร์ 

งานบัญชี พ.ค. 63 ถึง มี.ค. 64 3,000 นายเดชธนู   พรหมอินทร์ 

งานพัสดุ พ.ค. 63 ถึง มี.ค. 64 3,000 นางธัญญารัตน์  สอนสา 

งานธุรการ พ.ค. 63 ถึง มี.ค. 64 ๒,๓๐๐ นางธัญญารัตน์  งามดี 

รวมงบประมาณเป็นเงิน  11,300  

ถัวจ่ายทุกรายการ 
4. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕63  -  เมษายน  ๒๕๖4 
5. งบประมาณท่ีใช้  ๑๑,๓๐๐ บาท 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
7. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละ 100 มีระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
ธุรการ  ที่มีคุณภาพ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละ ๙๐ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ 
ธุรการ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละ ๙๐  ระบบงานการเงิน บัญชี และ พัสดุ 
ธุรการ มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
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๙.๒  การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
๙.๓  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุ 
๙.๔  ควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นายเดชธน ู  พรหมอินทร์) 

 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางธัญญารัตน์  สอนสา) 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นายสันติภาพ   ภสูมศรี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป 
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แผนงาน                   บริหารทั่วไป 
โครงการ  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์            กลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 5 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานสพฐ.ที่ 8  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่  12 
ผู้รับผิดชอบ  นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ  2563   (พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
 
 
1.   หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการรับ
นักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้โรงเรียน 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียน
ต้องทำการรับสมัครเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน ทราบกำหนดการรับเด็กเข้าเรียนอย่างทั่วถึง 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นโรงเรียนบ้านน้ำหมัน จึงได้จัดทำโครงการการรับ
นักเรียน  เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยการบันทึกข้อมูล
รายงานผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาลงในโปรแกรม DMC 2563 
 
2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ปกครอง
นักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 

2.2 เพ่ือรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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ปีที่ 1 
2.3 เพ่ือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ในโปรแกรม DMC 2563 ได้ครบ 100 %  
2.4 เพ่ือจัดทำทะเบียนนักเรียน 

 
3.   เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับ 

เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามปฏิทินที่ โรงเรียนกำหนด  
  3.1.2 มีข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนระดับอนุบาล 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
เขตพ้ืนที่บริการ ตำบลน้ำหมัน หมู่ 3,5,9 
  3.1.3 มีข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพ้ืนที่บริการ 
ตำบลน้ำหมัน หมู่ 1-12 
  3.1.4 ครูผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลในโปรแกรม DMC 63 
( ลงทะเบียนนักเรียน  การย้ายเข้า  ย้ายออกออกกลางคัน ฯลฯ) 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1   บิดา / มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูล 

ข่าวสารการรับเด็กเข้าเรียนตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนด  
  3.2.2  ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษา ภาคบังคับในเขตบริการได้เข้าเรียนครบทุกคนในเขตบริการ 

 3.2.3  เพื่อติดตามการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้ครบ100%  
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.เขียนโครงการ 8 ม.ค. 63 - นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 13 ม.ค. 63 - นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
3 .แต่งตั้งคณะกรรมการ 13 ม.ค. 63 - นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
4. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 14 ม.ค. 63 - นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
5. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผน ดังนี้ 
1. ทำประกาศการรับนักเรียน 
2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
3. จัดทำใบสมัคร,แบบกรอกข้อมูลทะเบียน
นักเรียน ทำรายชื่อประจำชั้นเรียน 
  

 
17 ก.พ. 63 - 15 เม.ย.

63 
 17 ก.พ. 63 - 15 เม.ย.

63 
17 ก.พ. 63 - 15 เม.ย.

63 
  

 
 

300 
100 

- 
        - 

 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. รับสมัครนักเรียน 
 
5.กรอกข้อมูลในโปรแกรม DMC  ครั้งที ่1
ครั้งที ่2 และสิ้นปีการศึกษา 
6.จัดทำเล่มเอกสารข้อมูล 

1 มี.ค.63 - 31 มี.ค.63 
 

15 พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

10 มิ.ย.63 

 
 
 
 

100 

นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
นางสาววารุณี  สังเวียนวงศ์ 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ     
        16   พฤษภาคม 2563  –  31   มีนาคม  2564 
 
6.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  จำนวน  500  บาท  
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง    
       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12 
 
8.ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมือ 

1.โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์ 
 
2. ประกาศการรับนักเรียน 

-การสังเกต 
 

-การสังเกต 
 

- แบบบันทึก 
 

- แบบบันทึก 
 

3.นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
ระดับชั้น อ.1  ป.1  ม.1 ได้เรียน
ที่โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 100 % 

- การสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

4.ครูประจำชั้นมีเอกสารรายชื่อ
นักเรียน 

-การสังเกต 
 

- แบบบันทึก 
 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา2561 
9.2 นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น อ.1  ป.1  ม.1 ได้เรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 100 % 
9.3 มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์)                                    (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)  
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
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ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (พันโทวรพจน์  กล่อมยงค์)                              (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ( To Be Number One)  
แผนงาน   บริหารทั่วไป  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์      สพฐ.  ที่  2  
สนองมาตรฐาน  มาตรฐาน   สพฐ.  ที่  1 , 2 , 3 , 4       ตัวบ่งชี้  สมศ. ที่  1 , 2  , 3  ,  4 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์ และ นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ  16  พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

"ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก
ขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและ
ความมั่นคงของประเทศ 

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่าง
สิ้นเชิง จากเดิมท่ี "เฮโรอีน" เป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก กลายเป็น "ยาบ้า หรือสาร
เมทแอมเฟตามีน ที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศ จากข้อมูลการ
สำรวจพบว่ามีเยาวชนจำนวนกว่า 6 แสนคนหลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาด ของกรม
ราชทัณฑ์ท่ีถูกจำคุกอยู่ตาม ทัณฑสถานทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 
137,344 คน ในจำนวนนี้เปน็นักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง คือประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.05 และในจำนวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติดเหล่านี้มีจำนวนมากถึง 27,499 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
31.26 ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาว
ไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง 
จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และ
รวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
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ตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่
ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว 

รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์  

 “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับ
ยาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม และสั่งการให้มี
การกำกับติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กำหนดแนวทางใน
การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดทำแผน โครงการ กิจกรรมรองรับสถานศึกษา สำรวจ ค้นหา ข้อมูล
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีภาวะเสี่ยง เช่น โรงเรียนมัธยม อาชีวะ จัดกิจกรรมป้องกันในสถานศึกษา 
เช่น กิจกรรมทางเลือก การรวมกลุ่มของเด็กเพ่ือดูแลกันเอง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพ้ืนที่ให้ม ี- 
ตำรวจประจาโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน ครูตำรวจเพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียน นักศึกษามีพฤติการณ์เสพยา
เสพติด ส่งเข้ารับการบาบัดรักษา บรรจุหลักสูตร / ชุดวิชาดา้นยาเสพติด ในการเรียนการสอนทุกระดับ 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาของนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และกลไกทางศาสนา หรือ “บวร” 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  

โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีความตระหนักในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจ
แพร่กระจายมาในสถานศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแนวปฏิบัติในการยกระดับใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไข
ปัญหา โรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดแนวทาง
ตามโครงการ “To Be Number One” เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดหลัก “เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พ่ึงยาเสพติด” มา
ดำเนินงานกิจกรรมให้เป็นไปได้อย่างเป็นระเบียบในทิศทางเดียวกัน เป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

การดำเนินงานโรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการของชมรมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่คณะกรรมการ
อำนวยการชมรม เป็นผู้วางนโยบายหลักของการดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา และคณะกรรมการนักเรียน
ของชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยรับนโยบายจากคณะกรรมการอำนวยการไปปฏิบัติซึ่งเป็นกิจกรรม
ทุกอย่างในรอบปีที่จัดให้สำหรับนักเรียน เพื่อไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนักเรียนวางแผนการจัด
กิจกรรมและดำเนินกิจกรรม ที่สร้างสรรค์ มีการยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เขากลับมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสามารถค้นหาตัวตนเองได้ว่ามี
ความสามารถทางด้านใด  กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างเหมาะสม  

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ตามท่ีโรงเรียนนัดหมาย กรรมการในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นให้วิเคราะห์รูปแบบของกิจกรรม ปรับสภาพ
ให้เหมาะกับผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อนักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพ และพรสวรรค์ของตนเองออกมาให้มากที่สุด 
2.    จุดประสงค์ 
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1.  เพ่ือรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคมอย่าง 

ต่อเนื่อง 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. สร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด  
5. สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในกลุ่มตนเอง เพื่อให้โอกาสการกลับมาเป็น 

ส่วนหนึ่งของสังคม  
6. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่ม เยาวชน ประชาชนทั่วไป  

 
3.    เป้าหมาย 
       1. รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

      2. สนับสนุนให้เยาวชนในโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคมอย่าง  
ต่อเนื่อง 

      3. สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      4. สร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด  
      5. สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในกลุ่มตนเอง เพื่อให้โอกาสการกลับมา 

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
      6. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่ม เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
 

4.    กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/ 
2. ขั้นดำเนินการ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก่อตั้งโครงการ 
2.2 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชมรมชมรม To Be  

Number One ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
2. กิจกรรมประกาศสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด 
3. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านต่อต้านยาเสพติดและการสูบ

บุหรี่  
4. กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดสากล  
5. กิจกรรมเต้นแอโรบิค  
6. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด  

 
พ.ค .2563 

 
พ.ค. 2563 

พ.ค. 2563  - 
มี.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 
คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน  
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7. ประกวดร้องเพลง   
3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล 

สรุปผลพิจารณาปรับปรุงพัฒนางาน 
4.ขั้นสรุป/ รายงาน 
            เก็บข้อมูลต่าง ๆ รายงานการประเมินผลโครงการ 

 
พ.ค. 2563   - 

มี.ค. 2564 
 

มี.ค. 2564 
 

 
 
5.   งบประมาณ  500  บาท 
 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ  
รวม 

 
หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1.ดำเนินการประชุมสรรหา
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2.ดำเนินกิจกรรมตามมติที่ประชุม 
 3.จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน 

  - 
 
  

500 

  
 

รวม   500   

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

6.   การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 
 2. สำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการต่อต้านและหลีกเลี่ยง ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนในโรงเรียน
ได้แสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือสร้าง
เครือข่ายและพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสาร
เสพติดในกลุ่มตนเอง เพื่อให้โอกาสการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดเกิดกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 

 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์)                                        (นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย)  
        ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                        
  
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
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      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)         (พันโทวรพจน์  กล่อมยงค์)                              
         หัวหน้างานบริหารทั่วไป          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศร)ี   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
งาน/โครงการ  กิจกรรมวันสำคัญ 
แผนงาน             บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์       กลยุทธ์สพฐ.ข้อที่ 3 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐาน สพฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายชรินทร์  เกิดพุ่ม และ นายพัชรพล  สายนวล 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ  2563  (ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ กล่าวคือ รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้ง 
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่
สำคัญในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กต้องเรียนรู้ไปกับวันสำคัญ เพ่ือมุ่งให้เด็กได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการ 
กิจกรรมวันสำคัญ เพ่ือให้เด็กและครูร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน  
๓. เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการรัก 

ท้องถิ่น 
๔. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.  ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสำคัญ 
2. ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสำคัญ 
3. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 เกิดความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ 
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ท้องถิ่น 
 

4. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
๑. ประชุมคณะครูและนักเรียน เพื่อจัดทำโครงการ 
๒. ประชุมคณะครูและนักเรียน เพื่อวางแผนดำเนินงาน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๔. จัดกิจกรรมวันสำคัญ ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
๕. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 

 
 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนกำกับติดตาม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
1. กำหนดโครงการ/กิจกรรม พ.ค. 2563  
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ พ.ค. 2563  
3. แต่งตั้งคณะทำงาน มิ.ย. 2563  
4. ดำเนินการตามโครงการ มิ.ย.2563 – มี.ค. 2564  
5. ประเมินผล / สรุป / รายงานผล มี.ค. 2564  

 
6. งบประมาณ  จากแผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และจริยธรรม ในลักษณะค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงาน  รวม........4,500.........บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่ายตามรายการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบ

ลงทุน 
1. วันไหว้คร ู -    -  
3.วันเข้าพรรษา 1,000    1,000  
4.วันแม่แห่งชาติ/วันกำเนิด
อาเซียน 

500    500  

5. วันสุนทรภู ่วันต่อต้านยาเสพ
ติด 

500    500  

6. วันขึ้นปีใหม่/วันคริสต์มาส 500    500  
7. วันเด็กแห่งชาติ 1,000    1,000  
8. วันปัจฉิมนิเทศ 500    500  
9.วันประชุมผู้ปกครอง 500    500  

รวม 4,500      
รวมทั้งสิ้น 4,500 
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(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล 
 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 
วิธีวัดและประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

1. ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สังเกต แบบสังเกต  
2. นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญ 

สังเกต แบบสังเกต 

3. นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความรัก ภาคภูมิใจใน
กิจกรรม 
    ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
๒. ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ทุกคน กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวัน 

สำคัญ 
๓. ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ร้อยละ 9o เกิดความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
 
  
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายชรินทร์  เกิดพุ่ม)                                            (นายพัชรพล  สายนวล)  
        ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                        
  
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                      
         หัวหน้างานบริหารทั่วไป         
 
         
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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โครงการ              ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์  สพฐ.  ที่   2 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐาน   สพฐ.  ที่   2 , 4 , 6  ตัวบ่งชี้  สมศ.  ที่   2 , 4  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชรินทร์  เกิดพุ่ม และ นายพัชรพล  สายนวล   
ระยะเวลาดำเนินการ  16   พฤษภาคม   2563   –   31   มีนาคม   2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการออกความ
คิดเห็น เยาวชนของชาติซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไปนั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องการใช้สิทธิ ใช้
ความคิดของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การมีกิจกรรมสภา
นักเรียนจึงเป็นการมีส่วนร่วมทางอ้อมโดยนักเรียนทุกคนมีสิทธิมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมีสิทธิเสรีภาพที่
จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการทำงานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิงบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความคิดในระบอบประชาธิปไตย 
และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา 

โรงเรียนบ้านน้ำหมันมีนโยบายหลักท่ีจะปลูกฝังเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม   ระเบียบวินัย    
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำรงส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความเป็นเอกราช   
ความมั่นคงของชาติ  ให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา 

ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
สติปัญญาและลักษณะนิสัยอันดีงามแก่นักเรียนเพ่ือการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไปในภายภาคหน้า  
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 นอกจากโรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้แล้ว  โรงเรียนยังเป็นที่รวมของเด็กในวัยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ เด็กท่ีกำลังจะฝึกหัดเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความต้องการเพ่ือนที่จะอยู่รวมกลุ่มและทำตามกลุ่ม    
โรงเรียนจึงต้องสนองความต้องการนี้  และใช้โอกาสนี้หล่อหลอมปรุงแต่งให้เด็กเป็นไปในทางท่ีถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา 
2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง 
3.  ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม การเสียสละ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การ      

ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีคุณภาพ 
4.  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความ 

รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
5.  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง มีความสามัคคีต่อหมู่คณะ    

โรงเรียนและชุมชน 
6.  เพ่ือฝึกการเป็นผู้นำและส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

3 .  เป้าหมาย 
1.  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง 
3.  นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม การเสียสละ การยอมรับฟังความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีคุณภาพ 
4.  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  มีความ 

รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
5.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง มีความสามัคคีต่อหมู่คณะ    

โรงเรียนและชุมชน 
6.   การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 
7.   นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ   มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

มีทักษะการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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4.    กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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1. ขั้นเตรียมการ 
        ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ 
2.1 กำหนดให้มีสภานักเรียนในโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
2.3 จัดกิจกรรมนักเรียนตามปฏิทินกิจกรรม    ดังนี้ 
            1.  ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  

2.  รับสมัครคณะกรรมการนักเรียน  
3.  จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
4.  ประกาศรับรองการเลือกตั้งคณะกรรมการ 

นักเรียน  
5.  จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายต่าง ๆ 
6.  อบรมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

นักเรียน 
7.  ดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน 
8. จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของ 

สภา ณ   หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
3. ขั้นสรุป/ รายงาน 
            เก็บข้อมูลต่าง ๆ รายงานสรุปผลโครงการ 

 
พ.ค. 2563 

 
 

พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
 
 
 
 

พ.ค.2563-มี.ค.
2564 

พ.ค.2563-มี.ค.
2564 

 
มี.ค. 2563 

 

นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 
และ 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 

 
 
5.   งบประมาณ 

 
รายละเอียด 

งบประมาณ  
รวม 

 
หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
2.ดำเนินกิจกรรมตามมติทีป่ระชุมสภา
นักเรียน 
3.จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

500 

- 
- 
 

500 

 
 

รวม   500 500  

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

6.   การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
 2. สำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนนักเรียน

มีระเบียบวินัยในตนเอง มีลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม การเสียสละ การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีคุณภาพรู้จักการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนมี
สัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง มีความสามัคคีต่อหมู่คณะโรงเรียนและชุมชนมีลักษณะการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี 

 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายชรินทร์  เกิดพุ่ม)                                           (นายพัชรพล  สายนวล)  
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                        
  
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                 
         หัวหน้างานบริหารทั่วไป           
 
 
                   
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน  การดำเนินงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
งาน/โครงการ  ดำเนินงานพัฒนาอาคารสถานที่ พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์               กลยุทธ์ของโรงเรียน. ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนบ้านน้ำหมันข้อที่  1,2,3,4,5,6    
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ผู้รับผิดชอบ  นายฉลอง  วงษ์มุ่ย,  นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์,  นายชรินทร์  เกิดพุ่ม   
และนายเอกชัย  ทำมา 

กลุ่มที่รับผิดชอบ    ฝ่ายการบริหารงานทั่วไป 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

อาคาร สถานที่ และพลังงาน เป็นปจัจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียนดำเนินงานไปได้
โดยสะดวก อาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเช่นเดียวกับบ้านเป็น สิ่งจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของคน การให้ความสำคัญต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับความสำคัญของ
งาน อาคารสถานที ่ มีความสำคัญต่อการศึกษาคือ    ให้ความสะดวกแก่การดำเนินงานหลักของโรงเรียนคือ
งานวิชาการ ส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านต่างๆ  ของโรงเรียนเป็นไปโดยสะดวก  และมีประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อม  และพอใจในการประกอบกิจกรรมการเรียน มีส่วนเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจของบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่  ประโยชน์ของอาคารสถานที่   เป็นที่ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง    เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานต่างๆ  ของโรงเรียน  เป็นสื่อการ
เรียนที่ดีอย่างหนึ่ง  เป็นที่ประกอบกิจกรรมนอกห้องเรียนของนักเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการ
เรียนการสอน เป็นที่ประกอบกิจกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียนทุกงาน  มีส่วนในการกล่อมเกลาลักษณะ
นิสัยของนักเรียน ที่ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี      มีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  โดยการอำนวย
ประโยชน์แก่ชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด วิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ 2558  กำหนด
ไว้ว่า การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  
โดยมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอาคารสถานที่คือ ส่งเสริมการจัดที่หลากหลายเหมาะสมและได้คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค ในกลยุทธ์ข้อท่ี 6. ส่งเสริมการ
จัดที่หลากหลายเหมาะสมและได้คุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังกำหนดนโยบาย 
ปีงบประมาณ 2558 ข้อที่ 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มี
การประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วย มาตรฐานและการ
ประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านน้ำหมันได้จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
ดำเนินงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอน มีการดำเนินการดูแลอาคารสถานที่ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อันจะ
ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการ  วิธีการ และเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  มีมาตรฐาน  นักเรียนได้รับการบริการและอำนวยความสะดวก ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากข้ึน มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ   

2.2.  เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
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2.3.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม /โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2.4.  เพ่ือให้โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  จำนวน   23    คน 
๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

• ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6    จำนวน  82   คน 
• ระดับมัธยมศึกษา   ม.1 - ม.3   จำนวน  57   คน 

ด้านคุณภาพ 
1.  สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้

มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 
2.  บุลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
3.  นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
4.  ครู/นักเรียนมีความพึงพอใจในอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 
 

4. วิธีดำเนินงาน / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมการ 
❖ เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
❖ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
❖ มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
พ.ค. 63 

 

นายฉลอง  วงษ์มุย่ 

2.  ขั้นดำเนินการ  (กิจกรรม) 
     2.1  กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 
❖ สำรวจอาคารสถานที่ 
❖ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับซ่อมปรับปรุง 
❖ กิจกรรมรณรงค์ห้องเรียนสะอาด 
❖ กิจกรรมการประหยัด น้ำและไฟฟ้า 

 
 

พ.ค.63 – มี.ค.64 
 

นายฉลอง  วงษ์มุ่ย 

3.  ขั้นประเมินผล 
❖ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
❖ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
❖ รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.63 นายฉลอง  วงษ์มุ่ย 

5. ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  4,000 บาท  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงนินอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมปรับปรุง 
พัฒนา 
 

  3,500  3,500 

*  ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
7. ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 
1.  โรงเรียนปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ จัดให้มี

แหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ 

รายงานการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ 

ร้อยละ 100 

2.  บุคลากรและนักเรียน มีความตระหนักในการใช้
พลังงาน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

แบบสอบถาม ร้อยละ 80 

3.  นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาพถ่าย 

ร้อยละ 85 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่จัดให้มีแหล่งเรียนรู ้มากขึ ้น มีระบบสาธารณูปโภคที่
เพียงพอ 
2.  บุลากรและนักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
3.  นักเรียนเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4.  ครู/นักเรียนมีความพึงพอใจในอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 

                                                
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายฉลอง  วงศ์มุ่ย)                                            (นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์)                                                     
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                        ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                        
  
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายชรินทร์  เกิดพุ่ม)                                            (นายเอกชัย  ทำมา)                                                     
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                          
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                 
         หัวหน้างานบริหารทั่วไป           
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ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  การดำเนินงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
งาน/โครงการ  ดำเนินงานการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาและกีฬากลุ่มโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์               กลยุทธ์ของโรงเรียน. ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนบ้านน้ำหมันข้อที่  1,2,3,4,5,6    
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

ผู้รับผิดชอบ  นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    ฝ่ายการบริหารงานทั่วไป 
 
1.   หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๑ บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก
ระดับทุกประเภท  กลยุทธ์ที่ ๕. ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษามีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีกำหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 

ขัน้พื้นฐานเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  
๙  (๓)  ที่ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

ในมาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีหมายถึงผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กำหนดผู้เรียนที่เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่
ดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม 

 
อัตลักษณ์ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน กำหนดให้ผู้เรียน มีมารยาทดี มีคุณธรรม ภายใต้

ปรัชญาการจัดการศึกษา  คือโรงเรียนบ้านน้ำหมันมุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ 
ศาสนาและฐานะของผู้เรียน มุ่งมันที่จะสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาผู้เรียนทุกด้านให้ถึงซ่ึงความ
สมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจอารมณ์ม่ันคง มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาชองประเทศ และความต้องการของชุมชน ที่มุ่งผลิต
ผู้เรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน บรรยากาศน่าอยู่ ผู้เรียนมี
คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
แบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีและภาษาเพ่ือการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้คือ 
พันธกิจข้อที่ 1 จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มี
คุณธรรมพันธกิจข้อที่ 3 บริการชุมชนให้มีความพึงพอใจ มุ่งวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับโครงการนี้ ใน
ข้อที่ 2 คือ พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมเต็มตามศักยภาพ และในข้อที่ 5 ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับโครงการนี้
คือ เป้าหมายข้อที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เป้าหมายข้อที่ 6 โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

สอดคล้องกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ศธ.
04010/ว1409 ลว. 20 ตลุาคม 2557 และหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 2 ที่ ศธ.04181/ว3800 ลว. 7 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อที่ 4  ให้จัดกิจกรรมการ
ออกกำลังกายหรือกีฬาที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

เพ่ือการดำเนินงานตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านน้ำหมันมุ่งหวังใช้กิจกรรม
ทางการกีฬา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเล่นกีฬาเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายหรือเพ่ือความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน กีฬาเป็นกิจกรรมการเล่นทั้งที่ต้องออกแรงเพ่ือประโยชน์ของร่าง กายและจิตใจ และที่ต้องใช้สมอง
เพ่ือความเจริญของสติปัญญาทุกชนิด ส่งเสริมการเคารพในกฎ และกติกาในการเล่น นับได้ว่ากีฬาเป็นการเล่น
ที่ใช้ฝึกร่างกายให้แข็งแรง ฝึกให้รู้จักการยอมรับกฎ ยอมรับกตกิาในการเล่น ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้ รู้จัก
ชนะ และฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อันจะนำไปสู่
การเป็นผู้ที่มมีีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้กฎ กติกาการแข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออก ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน 
2.4 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
2.5 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนอื่น 

3.   เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

๓) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  จำนวน   23    คน 
๔) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

• ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6    จำนวน  82    คน 
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• ระดับมัธยมศึกษา   ม.1-ม.3   จำนวน  57     คน 
   นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เข้าร่วมกิจกรรม 100 %  

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
3.2.2 นักเรียนรู้กฎ กติกาการแข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 
3.2.3 นักเรียนกล้าแสดงออก ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน 
3.2.4 นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสารเสพติด 
 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมเสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
2)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3)  ประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

พ.ค. 2563 
 

นายณัฏฐ์ธฌานนท์  
ข้ามสาม  

 

2.  ขั้นดำเนินการ  (กิจกรรม) 
❖ จัดซื้ออุปกรณ์กฬีา 
❖ กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 
❖ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
❖ กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 

พ.ค.2563 – ธ.ค.
2563 

 

นายณัฏฐ์ธฌานนท์  
ข้ามสาม  

 

3.  ขั้นประเมินผล 
❖ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
❖ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
❖ รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 63 นายณัฏฐ์ธฌานนท์  
ข้ามสาม  

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  จำนวน  2,000 บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายละเอียด งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
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1 กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา
ภายในสถานศึกษา 
- ค่าจัดทำเอกสารการแข่งขัน 
- ค่าจัดทำสนามแข่งขัน 
- ค่าจัดเตรียมขบวนกีฬาในพิธีเปิดและปิด 
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 
- ค่าปฏิคม 
- ค่ายาและวัสดุปฐมพยาบาล 
- ค่าน้ำ และน้ำแข็ง 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

2,000   2,000 

2 กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 
- ค่าจัดเตรียมขบวนกีฬาในพิธีเปิดและปิด 
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 
- ค่ายาและวัสดุปฐมพยาบาล 
- ค่าน้ำ และน้ำแข็ง 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

-   - 

 รวม 2,000   2,000 
หมายเหตุ  ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. การดำเนินกิจกรรมสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์  

2. ร้อยละ 100 นักเรียนได้ออก
กำลังกาย มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

สังเกต  
ประเมิน 

แบบประเมินผลสำเร็จ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
8.2  นักเรียนรู้กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 
8.3  นักเรียนกล้าแสดงออก ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน 
8.4  นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสารเสพติด 
8.5  มีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนอื่นๆ 

 
 ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายณัฏฐชานนท์  ข้ามสาม)                                   (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)  
        ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
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ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน                   บริหารทั่วไป 
งาน/โครงการ  สำมะโนประชากรวัยเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์            กลยุทธ์โรงเรียน(สพฐ) ข้อที่ 4 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานสพฐ.ที่ 8  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่  12 
ผู้รับผิดชอบ  นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
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ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา  2563   (พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 
 
1.   หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการรับ
นักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้โรงเรียน 
ดำเนินการรับนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงมีการสำรวจ
ข้อมูลเด็กท่ีมีอายุ 0 – 18 ปี เพื่อติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนครบ 100 % 
และสำรวจไปถึงเด็กนักเรียน ที่จบชั้น ป.6 ที่มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อชั้น ม.1 ให้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาค
บังคับท้ังในระบบและนอกระบบ และติดตามเด็กที่จบชั้น ม.3 ที่มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อให้เรียนต่อสายอาชีพ
และสายสามัญจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน ดังนั้นโรงเรียนบ้านน้ำหมัน จึงได้จัดทำโครงการสำมะโนประชากรวัยเรียนอายุ 0 - 18 ปี ขึ้นมา 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อจัดเก็บข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีอายุก่อนวัยเรียนและนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ได้ เข้าเรียนและเรียนจนถึงอายุครบ 18 ปี 
            2.2  เพื่อติดตามเด็กท่ีจบชั้น ป.6 มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อชั้น ม.1 ให้เรียนต่อจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ 
            2.3 เพ่ือติดตามเด็กท่ีจบชั้น ม.3 ที่มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อให้เรียนต่อสายอาชีพและสายสามัญ 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน 
 
3.   เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
                       โรงเรียน มีข้อมูลประชากรอายุ 0 – 18 ปี  และมีรายชื่อโรงเรียนที่นักเรียนทำการศึกษา
อยู่ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผู้รับผิดชอบมีความสามารถติดตามเด็กที่มีอายุก่อนวัยเรียนและอายุในเกณฑ์
การศึกษา ภาคบังคับครบทุกคน  

3.2.2  ครูผู้รับผิดชอบสามารถติดตามเด็ก ป.6, ม.3 ที่เข้าเรียนและไม่ได้เข้าเรียน 
ในเขตบริการได้ครบทุกคน 

3.2.3 ครูผู้รับผิดชอบสามารถติดตามเด็กม.3 ที่เรียนต่อสายอาชีพและสายสามัญจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และท่ีไม่ได้เข้าเรียนได้ครบทุกคน 
 
4. วิธีดำเนินการ/ ขั้นตอนดำเนินงาน 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.เขียนโครงการ 8 พ.ค. 63 - นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 12 พ.ค. 63 - นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
3 .แต่งตั้งคณะกรรมการ 16 พ.ค. 63 - นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
4. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 18 พ.ค. 63 - นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
5. ดำเนินการสำมะโนประชากรวัยเรียนดังนี้ 
1. สำมะโนประชากรวัยเรียนหมู่ 3 และ 
     จัดทำรูปเล่มเอกสาร 
2. สำมะโนประชากรวัยเรียนหมู่ 5 และ 
    จัดทำรูปเล่มเอกสาร 
3. สำมะโนประชากรวัยเรียนหมู่ 9 และ 
   จัดทำรูปเล่มเอกสาร 

 
19 พ.ค.63 - 31พ.ค.63 

 
19 พ.ค.63 - 31พ.ค.63 

 
19 พ.ค.63 - 31พ.ค.63 

 

 
200 

 
200 

 
200 

 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
 
 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 
 
 
นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์ 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ         
            ปีการศึกษา 2561   
 
6.  งบประมาณที่ใช้                
            600 บาท 
 
7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง       
            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 5  หมู่ 9  และอำเภอท่าปลา 
 
8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.โรงเรียนมีข้อมูลเอกสาร 
สำมะโนประชากรวัยเรียน 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 

- แบบบันทึก 
- แบบสอบถาม 

 
 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          โรงเรียนมีข้อมูลและเอกสารสำมะโนประชากรวัยเรียนประจำปีการศึกษา 2563 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
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     (นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์)                                    (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)  
       ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
     

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  การดำเนินงานบริหารทั่วไป 
งาน/โครงการ  ดำเนินงานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์               กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนบ้านน้ำหมันข้อที่  1,2,3,4,5,6    
ผู้รับผิดชอบ  นายชรินทร์  เกิดพุ่ม , นายเดชธนู  พรหมอินทร์, นายฉลอง  วงศ์มุ่ย,  
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นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์, นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม  และนายเอกชัย  ทำมา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    ฝ่ายการบริหารงานทั่วไป 
 
 
1.   หลักการและเหตุผล 

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ข้อที่ 3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตาม 
ดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัด ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติท้ังในด้านการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ โดยประสานงานกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชน และองค์กรชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างจริงจัง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา พบปัญหาที่สถานศึกษา มีปัญหา
ของพฤติกรรมที่จัดอยู่ในระดับต้น ๆ เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ปัญหาการดื่มสุราสูบบุหรี่ ปัญหาชู้สาว ปัญหาสื่อ
ลามก ปัญหาหนีเรียน ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาติดเกมส์ ปัญหาติดการพนัน ปัญหาฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยม
เกินฐานะ จากปัญหา  ในสถานศึกษานำไปสู่ปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข คือ ปัญหายาเสพติด  
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอุบัติภัย และอีกหลากหลายปัญหาที่
เกิดจากปัจจัยเสี่ยง ต้องเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ในการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณภาพ จริยธรรม มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โรงเรียนบ้านน้ำหมันอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในสถานศึกษา เป็นหลักสำคัญและกลุ่มเพ่ือน (PEER 
GROUP) เป็นพลังสำคัญอันหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และอุบัติภัย โดยจัดให้มีโครงการห้องเรียนสีขาว โดยนักเรียนแกนนำ ถ่ายทอดความรู้ ตักเตือน 
กระตุ้นเตือนเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน เพื่อป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ และอุบัติภัย เป็นภารกิจกระบวนการใน
การดูแลช่วยเหลือดำเนินการในสถานศึกษา 

เพ่ือให้การดำเนินงานตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านน้ำหมันได้กำหนดแนวทาง
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอุบัติภัย 
และกำหนดหลักในการดำเนินงาน  2 ประการ คือ 1. การสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา และ 2.จัดกิจกรรม
ป้องกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษา โดยกำหนดภารกิจงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การจัดกิจกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน การจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น ของกิจกรรม To be number one  กิจกรรมด้านให้คำปรึกษา และ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินกิจกรรมโรงพักจำลอง 

 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ข้อ 9.3.2.2 ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง ใน
สถานศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน บังเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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2.2 เพ่ือจัดสร้างเครือข่ายและกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมทางเลือกให้นักเรียนตามบริบทของโรงเรียน 
2.5 เพื่อให้นักเรียน ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ ถูกต้องเหมาะสม 

จากผู้ที่เป็นแกนนำ และครู อาจารย์ที่ปรึกษา 
2.6 เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2.7 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด มี

นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนำประจำห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึ กษา บริหารจัดการ 

การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล 
 2.9 เพ่ือลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาท้ังหลาย  
 2.10 ครู อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
3.   เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
๕) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  จำนวน   23    คน 
๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

• ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6    จำนวน   82    คน 

• ระดับมัธยมศึกษา   ม.1 - ม.3   จำนวน   57   คน 
   นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ปลอดจากยาเสพติด 100 %  
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมันทุกคนปลอดจากยาเสพติด โรคเอดส์ ได้รับการแนะนำ ดูแลป้องกัน 

อบายมุขท่ีเป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย ได้รับการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

 
 
 
 

4.  วิธีดำเนินงาน / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

พ.ค. 2563 นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 

2 ดำเนินงานตามโครงการ  นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 
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มาตรการค้นหา  ครูประจำชั้นทุกชั้น 
        1. คัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา  2563 

มาตรการป้องกัน  
1. กิจกรรมโรงพักจำลอง 
2. กิจกรรมลูกเสือต้นยาเสพติด 
3. ดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 
4. อบรมเสริมทักษะชีวิต 

ปีการศึกษา  2563 

มาตรการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู ปีการศึกษา  2563  
     1. จัดกิจกรรมบำบัด ฟ้ืนฟู ตาม
กิจกรรมการส่งต่อ 

ปีการศึกษา  2563 นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 

มาตรการเฝ้าระวัง   
     1. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและ 
ผู้นำชุมชนจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังตาม 
แหล่งที่มีการมั่วสุม 
     2. การจัดตำรวจนักเรียนสายสืบคอย 
สังเกตนักเรียนด้วยกัน 
     3. การสุ่มตรวจปัสสาวะกับนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยงเป็นระยะ ๆ โดยไม่บอก 
ล่วงหน้า 
     4. การตรวจค้นเพื่อป้องกันการนำยา 
เสพติดเข้าไปในโรงเรียน 
     5.การจัดทำบันทึกประวัติ และความ 

ประพฤติของนักเรียน 

ปีการศึกษา  2563 นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 

3 ติดตามและนิเทศ ปีการศึกษา  2563 นายสันติภาพ ภูสมศรี 
4 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ มี.ค. 2563 นายชรินทร์  เกิดพุ่ม 

 
 
 
 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 
 
6.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  จำนวน 4,000 บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายละเอียด งบประมาณ หมวดรายจ่าย 
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ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมโรงพักจำลอง 2,000   2,000 
2 อบรมเสริมทักษะชีวิต 1,000   1,000 
3 ห้องเรียนสีขาว 1,000   1,000 
4 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน -   - 
5 กิจกรรมลูกเสือต้นยาเสพติด -   - 
 รวม 4,000   4,000 

หมายเหตุ  1. ขอถั่วจ่ายทุกรายการ  2. รายการที่ (5)  ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
7. ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

ทุกคนปลอดจากยาเสพติด อบายมุขท่ีเป็นสิ่งมัว
เมาท้ังหลาย ได้รับการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกัน
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  

สอบถาม , สัมภาษณ์ ,  
แบบบันทึก 

แบบสอบถาม 
แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 
8.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
8.2 ลดอัตราการเพ่ิมของผู้เสพรายใหม่ได้ 
8.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยา

เสพติดในสถานศึกษา 
8.4 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต มีความเข้มแข็งทางจิตใจ 
8.5 โรงเรียนมีนักเรียนเป็นเครือข่ายและกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
8.6 โรงเรียนได้มีกิจกรรมทางเลือกให้นักเรียนตามบริบทของโรงเรียน 
8.7 นักเรียน ได้รับการแนะนำ ดูแลป้องกันปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  อบายมุขท่ีเป็น

สิ่งมัวเมาท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายฉลอง  วงศ์มุ่ย)                                            (นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์)                                                     
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                        ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                        
  
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายชรินทร์  เกิดพุ่ม)                                         (นายเดชธนู  พรหมอินทร์)                                                     
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      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                        
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายฉลอง  วงศ์มุ่ย)                                            (นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์)                                                     
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                        ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                        
  
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ    
(นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม)                                            (นายเอกชัย  ทำมา)                                                     
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                            
  
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                
         หัวหน้างานบริหารทั่วไป           
 
                 
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน/โครงการ  ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
แผนงาน             บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์       กลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 2,3 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐาน สพฐ.ที่ 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่  1 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
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ผู้รับผิดชอบ  นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม, นายชรินทร์  เกิดพุ่ม และนายเอกชัย  ทำมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ  2563  (ตุลาคม  2563 - กันยายน  2564) 
 
 
1.   หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา   
และสุขภาพของนักเรียน โดยรัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เพ่ือให้คนไทยทุกคนมี
สุขภาพดี  จากโครงการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพ  โรงเรียนเป็น
จดุเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัย  ภายใต้ความตระหนักถึงความสำคัญของ
กระบวนการพัฒนาที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์  ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  
โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่  เพ่ือดำเนินงานให้ตอบสนองปัญหา 
และความต้องการด้านสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน   
 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการรักความสะอาด มีสุขนิสัยที่
ถูกต้องในการรักษาอนามัยส่วนบุคคลและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น    เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  
ทัง้มีทักษะด้านการคิดเป็น  และการแก้ปัญหาเป็น  หรือสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพแวดล้อมที่ดี 

 
3.   เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน  162 คน  ครูจำนวน 15 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขและกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  3.2.2  สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงาม 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรม 
 4.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1) ประชุมเสนอโครงการ  ขออนุมัติโครงการ 
  2)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  3)  ประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
  4)  ดำเนินการตามแผน 
  5)  ติดตามและนิเทศ 
  6)  สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ 
 4.2  กิจกรรม 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การตรวจสุขภาพครู ปีงบประมาณ  2563 นายปุณยวีร์  ตรีขำ 
2 การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีงบประมาณ  2563 นายปุณยวีร์  ตรีขำ 
3 การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  

กำจัดลูกน้ำ ยุงลายและการป้องกันโรค
ระบาด 

ปีงบประมาณ  2563 นายปุณยวีร์  ตรีขำ 

4 การจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปีงบประมาณ  2563 นายปุณยวีร์  ตรีขำ 
5 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้ 

เกี่ยวกับสุขภาพ 
ปีงบประมาณ  2563 นายปุณยวีร์  ตรีขำ 

6 การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ  2563 นายปุณยวีร์  ตรีขำ 
7 การให้บริการปฐมพยาบาล ปีงบประมาณ  2563 นายปุณยวีร์  ตรีขำ 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณ  จำนวน  3,000 บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายละเอียด งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 การตรวจสุขภาพครู -   - 
2 การตรวจสุขภาพนักเรียน -   - 
3 การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  กำจัด

ลูกน้ำ ยุงลายและการป้องกันโรคระบาด 
-จัดทำป้ายรณรงค์ 

500   500 

4 การจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 

500   500 

5 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้ทาง
สุขภาพ 

-   - 

6 การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการแปรงฟัน 

500   500 

7 การให้บริการปฐมพยาบาล 
-ค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยา 

1,500   1,500 

 รวม 3,000   3,000 
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. สภาพบริเวณ โรงเรียนและสภาพ การสังเกต แบบสอบถาม 



104 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านนำ้หมัน 

 

แวดล้อมภายในโรงเรียนมีความ 
สะอาดสวยงาม 
2. นักเรียนมีสุขภาพและ 
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  คิดเป็น 
ร้อยละ  100 

 
 
ผลการตรวจร่างกาย 

 
 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 
 

 
 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 7.2 สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงาม 
 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ             
     (นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม)                                    (นายชรินทร์  เกิดพุ่ม)                                                     
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน   
                      
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ               
         (นายเอกชัย  ทำมา)           
                                  

     
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                 
         หัวหน้างานบริหารทั่วไป           
           
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
ชื่อกลยุทธ์   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ            ส่งเสริมและจัดหาวัสดุงานอาหารกลางวัน   
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ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ข้อ ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์, นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์  

และนางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   งานบริหารทั่วไป ( ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ) 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน เพื่อให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มี
คุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อ
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย 
นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้น  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 การบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลในการอุดหนุนงบประมาณดังกล่าว การ
บริหารอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพครบทุกคนในวันเปิดภาคเรียน   และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในเขต
บริการส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจน  ขาดแคลน จึงจัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

           ๒.๑   เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงอาหารให้ถูกสุขอนามัย 
          ๒.๒   เพ่ือให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องที่มาใช้บริการบริเวณโรงอาหารมีสุขอนามัยที่ดี        

๒.๓   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน และ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับงานอาหารกลางวัน เช่น จัดซื้อไม้กวาด น้ำยาล้างจาน 
ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ด้านปริมาณ 

 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดโรงอาหาร 
๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑- ประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ 

     
 

๓.๒ คุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 ๓.๒.๒ สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงอาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 
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 ๓.๒.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดโรงอาหาร 
 
๔.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ    
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ให้การสนับสนุนงบประมาณ พ.ค.๖๓  
๒ จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ พ.ค.๖๓ น.ส.วารุณี สังเวียนวงษ์ 

นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน ๓ ดูแลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดโรง
อาหารให้สะอาดและถูกสุขอนามัย 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๔ ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน มี.ค.๖๔ 
๕.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๖.  งบประมาณ  ๔,๐๐๐ บาท  แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบอุดหนุน   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๖๒ 
         รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ  หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความ

สะอาดโรงอาหาร เช่น ไม้กวาด ไม้
ถูพ้ืน ที่ตักขยะ ถังขยะ น้ำยาล้าง
จาน ฯลฯ 

๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐  

รวม ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
 
๗. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือ 
๑.โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวัน บริหารอาหารฯให้กับ
นักเรียนทุกคน 
๒.จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
๓.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทุกคนทุก
ชั้นเรียน 
 

๑. สอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
๒. ทดสอบ/ตรวจสอบผล
การจัดทำอาหาร/รูปถ่าย 
๓. สอบถาม/รูปถ่าย 

๑. แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 
๒. แบบทดสอบ/การจัด
อาหาร 
๓. สอบถาม 

 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย  
           ๘.๒ โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียน 
           ๘.๓ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทุกคนทุกชั้นเรียน 
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ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ             
     (นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์)                                    (นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์)                                                     
      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                      ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน   
                      
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ               
  (นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน)           

                                                ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน   
 

                           
     
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                               
         หัวหน้างานบริหารทั่วไป        
           
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน/โครงการ  จัดวางระบบควบคุมภายใน 
แผนงาน             บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์       ข้อ 1 การบริหารแบบเน้นผลงาน 
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สนองมาตรฐาน  มาตรฐาน สพฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  7 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์  และนางธัญญารัตน์  งามดี 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ  2563  (ตุลาคม  2563 - กันยายน  2564) 
 
 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 5 ระบุให้หน่วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้หน่วยรับตรวจรายงาความคืบหน้าในการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยตรวจรับ (ถ้ามี) ทุก 60 วัน พร้อมส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วย เว้นแต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบุให้หน่วยรับตรวจรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงาน
ครั้งแรกให้กระทำภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ซึ่งโรงเรียนบ้านนาพู่
ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและเพ่ือให้การดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
และทันตามกำหนดเวลา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษา
ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
 2.2 เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของการเงิน 
 2.3 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้น 
 
3.   เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
- 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.1.1  มีการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 5 อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.1.2 มีการดำเนินกาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 อย่างมี

ประสิทธิภาพและประเมินผล 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรม 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 63 นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน 16 – 31 พ.ค. 63 นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 
3 ดำเนินงานตามโครงการ   
 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ในโครงการ 1 ม.ิย.63 - 31 มี.ค.

64 
นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 

 3.2 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.63 - 31 มี.ค.
64 

นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 

 3.3 ดำเนินงานตามขั้นตอน 1 มิ.ย.63 - 31 มี.ค.
64 

นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 64 นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 64 นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์ 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณ  จำนวน  1,000 บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - - - 
3 ดำเนินงานตามโครงการ       
 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุใน   

      โครงการ 
- - 600 600 - 600 

 3.2 กำหนดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

- - - - - - 

 3.3 ดำเนินงานตามขั้นตอน - -     
4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - 400 400 - 400 
 
 
 
 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
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6.1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ
การดำเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล 
รักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ
การทุจริต 
6.2 เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของ
การเงิน 
6.3 เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้น 
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 5 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

7.2 มีการดำเนินกาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประเมินผล 
 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ             
     (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                      (นางธัญญารัตน์  งามดี)                                                     
       ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                    ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน   
                      
     
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                  
         หัวหน้างานบริหารทั่วไป           
           
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศร)ี   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 
 
งาน/โครงการ  เพศวิถีศึกษา 
แผนงาน             บริหารทั่วไป 
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สนองกลยุทธ์       กลยุทธ์สพฐ.ข้อที่ 3 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐาน สพฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์  และนางธัญญารัตน์  งามดี 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ  2563  (ตุลาคม  2563 - กันยายน  2564) 
 
 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียนในความสามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลักสูตรและมีภูมิคุ้มกันการดำเนินชีวิตผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับปรุงตัวต่อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายซึ่งต้องใช้กระบวนการคิดและการตัดสินใจที่เหมาะสมจึงจะ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและก้าวล้ำในวิทยาการด้านต่าง ๆ จึงทำให้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมไทยรวมทั้งความเป็นอยู่
และส่งผลกระทบต่อนักเรียนหรือเยาวชนมีการรับรู้ความคิดทัศนคติและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
ทางสังคมและทำให้นักเรียนหรือเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมา
มากมาย  เช่น ปัญหาในเรื่องเพศ  ปัญหายาเสพติด  การทะเลาะวิวาท  ปัญหาการหนีเรียน  การเที่ยว
กลางคืน  เป็นต้น  รวมทั้งปัญหาค่านิยมในการเลียนแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเลียนแบบการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน  ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กได้มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์และเป็นเยาวชนที่ดีของพ่อแม่และสังคมต่อไป 
 ดังนั้น  โรงเรียนบ้านน้ำหมันจึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และแสดงออก
ในเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสม 
2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
 2.2  เพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตและปรับตัวด้านเพศศึกษาอยู่ในโรงเรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
3.   เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนะความเชื่อในเรื่องเพศได้อย่าง 

ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ 
 3.1.2  นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตในเรื่องเพศศึกษา  และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 3.1.3  นักเรียนทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งระหว่างเพศ  เพื่อ  คู่รัก  ครอบครัว  บนพื้นฐาน 

ของการเคารพและให้เกียรติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
 3.1.4  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดการตัดสินใจการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันความ 

ต้องการของตนเองและผู้อ่ืน 
3.2  ด้านคุณภาพ 
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 3.2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนะความเชื่อในเรื่องเพศได้ 
อย่างถูกต้อง 

 3.2.2  เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในเรื่องเพศศึกษาให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 3.2.3  เพื่อสร้างเสริมคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างเพศท้ังระหว่างเพศ  เพ่ือน  คู่รัก   

ครอบครัว  บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
 3.2.4  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดการตัดสินใจการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันความ
ต้องการ 

ของตนเองและผู้อื่น 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรม 
 4.1 กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำหมัน  ประกอบด้วย   
2  กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเรื่องเพศศึกษา 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาในเรื่องเพศศึกษา 
 4.2 การนำรูปแบบการจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติ 
  4.2.1  การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
  4.2.2  การจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการในโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษา 
  4.2.3  การจัดประชุมคณะกรรมการและนักเรียนแกนนำเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เพศศึกษา 
  4.2.4  จัดทำแผนการจัดกิจกรรมและรูปแบบของแต่ละกิจกรรม 
  4.2.5  การประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนตลอดทั้งผู้ปกครอง
นักเรียน 
  4.2.6  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการในรูปแบบต่าง ๆ 
  4.2.7  การนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาโดย
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
  4.2.8  การประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษา 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณ  จำนวน  500 บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เรื่องเพศศึกษา 

- - 500 500 - 500 

2 กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา
ในเรื่องเพศศึกษา 

- - - - - - 

 รวม - - 500 500 - 500 
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หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและ
ปรับเปลี่ยนทัศนะความเชื่อในเรื่องเพศได้
อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตในเรื่องเพศศึกษา
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
3. นักเรียนสามารถสร้างเสริมคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างเพศ เพ่ือน คู่รัก 
ครอบครัวบนพ้ืนฐานของการเคารพและให้
เกียรติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
4. นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถใน
การคิดการตัดสินใจการสื่อสารอย่างรู้เท่า
ทันความต้องการของตนเองและผู้อื่น 
 

1. สังเกตและติดตามการ
ปฏิบัติงาน   
2. การเก็บรวบรวมผลการ
ดำเนินงาน 
3. การรายงานกิจกรรมต่อ
ผู้บริหาร 
4. การสรุปผลการดำเนินงาน 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีแหล่งบริการให้คำปรึกษาและสามารถให้ความกระจ่างในเรื่องเพศได้ 
7.2 นักเรียนมีทักษะการจัดการตลอดทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ             
     (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                      (นางธัญญารัตน์  งามดี)                                                     
       ครู โรงเรียนบ้านน้ำหมัน                                    ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน   
 
                      
     
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย์)                                      
         หวัหน้างานบริหารทั่วไป           
           
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติภาพ  ภูสมศรี)   

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน 
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