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ค าน า 
 

               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า เลํมนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการใช๎งบประมาณตํางๆให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปัจจุบันของท๎องถิ่นและชุมชน  
อีกทั้งแนวนโยบาย  จุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเ พ่ือเป็นกรอบแนวทางการใช๎
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน๎นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู๎                         
        ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู  ผู๎ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์การปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการตําง ๆที่เก่ียวขอ๎งทุกภาคสํวนที่ให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูล  สํงเสริมสนับสนุนทุก 
ๆ ด๎านจนได๎รับความส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ  หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
เลํมนี้จะสํงผลที่ดีตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝุาย
ที่ให๎ความรํวมมืออยํางดียิ่ง   
 
 
 

                                                      ลงชื่อ                                         ผูบ๎ริหาร       
                                                  (นางสาวกาญจนา   สุภาศาสตร์) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  ตั้งอยูํ เลขที่  269  หมูํที่   6  ต าบลหนองหว๎า  อ าเภอเขาฉกรรจ์                 

จังหวัดสระแก๎ว  รหัสไปรษณีย์  27000  โทรศัพท์ 0-3756-1986   โทรสาร 0-3756-1986                        
E-mail : thannoppakao@hotmail.com   Website : www.thannoppakao.ac.th  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 เปิดสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีพ้ืนที่
เขตบริการ ได๎แกํ  

-   เขตบริการระดับประถมศึกษา 3 หมูํบ๎าน คือ บ๎านธารนพเก๎า (หมูํ 6) บ๎านคลองส าราญ (หมูํ 17) 
และบ๎านเกตุจ าปา (หมูํ 22)   

-  เขตบริการระดับมัธยมศึกษา 6 หมูํบ๎าน คือ บ๎านธารนพเก๎า (หมูํ 6) บ๎านเขาดิน (หมูํ 8)            
บ๎านคลองนางาม (หมูํ 12) บ๎านคลองมิตรสัมพันธ์ (หมูํ 15) บ๎านคลองส าราญ (หมูํ 17) และบ๎านเกตุจ าปา     
(หมูํ 22) 
 
ข้อมูลดา้นการบริหาร  
1.  ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
ชื่อ  นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์  

วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษา  ศ.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป   กศ.ม  วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 
ป.บัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

 
 
 

 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
1.กิจกรรมนิเทศการศึกษา 
พัฒนาบรรยากาศในช้ันเรียน  
2.กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร และ
การจัดกระบวนการเรียนรู ๎
3.กิจกรรมทะเบียนและวัดผล
ประเมนิผล 
4.กิจกรรมจดัการศึกษาตาม
นโยบายทางการศึกษา 
5.กิจกรรมประกันคณุภาพ
การศึกษา  
6.กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อการศึกษาและโครงงาน 
7.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา  
8.กิจกรรมสํงเสริมนสิัยรักการ
อํานและการแก๎ปญัหาการอําน 
9.กิจกรรมห๎องสมุดและการ
จัดการเรียนรู ๎
10.กิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียนทีม่ี
ความจ าเป็นพิเศษ 
11.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์
12.กิจกรรมวันครสิตม์าส/ปีใหม ํ
13.กิจกรรมวันภาษาไทย/วัน
สุนทรภู ํ
14.กิจกรรมสนบัสนุนการ
แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
15.กิจกรรมวันไหว๎คร ู

1.โครงการบริหารงาน
การเงินและงบประมาณ 
2.โครงการบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย ์  
3.โครงการสํวนการบริหาร 
4.กิจกรรมบริหารงาน
นโยบายและแผนงาน 
5.กิจกรรมด าเนินงาน
ควบคุมภายใน 
 

1.โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 
 

1.กิจกรรมธรรมศึกษาใน
โรงเรียน 
2.กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา 
3.กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
4.กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
5.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดนตรี 
ศิลปะและนาฏศิลป ์
6.กิจกรรมงานปฐมนเิทศ
นักเรียน  
7.กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักเรียน 
8.กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
9.กิจกรรมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
10.กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
11.กิจกรรมธนาคารขยะ 
12.กิจกรรมพัฒนาภมูิทัศนแ์ละ
สภาพแวดล๎อม 
13.กิจกรรมงานซํอมแซมและ
ปรับปรุงสาธารณูปโภค 
14.โครงการพัฒนาและ
ด าเนินการระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
15.กิจกรรมจัดหาเวชภณัฑ์และ
พัฒนาห๎องพยาบาล 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
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16.กิจกรรมวันแม ํ
17.กิจกรรมวันเด็ก 
18.กิจกรรมสํงเสรมิสนบัสนุน
การแขํงขนักีฬาภายนอก 
19.กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 
 

16.กิจกรรมสํงเสรมิพฤติกรรม
นักเรียน 
17.กิจกรรมงานปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 
18.กิจกรรมงานปูองกันอุบัติภัย
ในโรงเรียน 
19.กิจกรรมงานปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิและโรงเรียนสี
ขา 
20.กิจกรรมงานสํงเสรมิภาวะ
โภชนาการ 
21.กิจกรรมงานทันตสุขภาพ 
22.กิจกรรมงานโรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ 
23.กิจกรรมน้ าดืม่สะอาด 
24.โครงการพัฒนาด๎านการ
ประชาสมัพันธ์และความสมัพันธ์
ชุมชน 
25.โครงการด าเนินการตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
26.โครงการพัฒนาระบบงาน
สารบรรณและซํอมแซมครภุัณฑ ์
27.โครงการอาหารกลางวันเพ่ือ
นักเรียน   
28.กิจกรรม งานปูองกันโรค
โรคตดิตํอเชื้อไวรัส โคโรนา 
(COVID-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

ข้อมูลนักเรียน 
                  ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน มีดังนี้ (ข๎อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563) 
1. จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การบริการ ทั้งหมด 487 คน จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน       
ดังตาราง 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่ 2 
อนุบาลปีที่ 3 

18 
25 

22 
18 

40 
43 

รวม 43 40 83 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

22 
21 
21 
19 
16 
24 

25 
26 
22 
17 
21 
24 

47 
47 
43 
36 
37 
48 

รวม 123 135 258 
มัธยมศึกษาปีที ่1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

27 
30 
15 

23 
27 
24 

50 
57 
39 

รวม 72 74 146 
รวมนักเรียนทั้งหมด 238 249 487 
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2.  มีนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม 29 คน 
 

ที ่ ประเภท 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

1 นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเห็น - - - - 

2 นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน - - - - 

3 นักเรียนที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา - - - - 

4 นักเรียนที่มีความบกพรํองทางรํางกาย 
หรอืการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

1 1 2 6.89 

5 นักเรียนที่มีความบกพรอํงทางการเรียนรู๎ 21 5 26 89.65 

6 นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการพูดและ
ภาษา 

- - - - 

7 นักเรียนที่มีความบกพรํองทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์ 

- - - - 

8 นักเรียนออทิสติก - -   

9 นักเรียนพิการซ้ าซ๎อน 1 - 1 3.44 

รวม 23 6 29  

 
3.  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ -  คน 
4.  มีนักเรียนปัญญาเลิศ -  คน 
5.  มีนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ 1  คน 
6.  จ านวนนักเรียนตํอห๎อง (เฉลี่ย)  25  คน 
7.  อัตราสํวนครู: นักเรียน  1 : 20 
8.  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) - 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

 
 
ผู้บริหาร 
 

       ที่       ชื่อ – ชื่อสกุล    อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

  วุฒิ วิชาเอก 

1 
 
 

นางสาวกาญจนา 
สุภาศาสตร์ 
 

  48 
 
   

25 
 

 

ผู๎อ านวยการ /
ช านาญการพิเศษ 

 

ศ.บ 
กศ.ม 

ป.บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 
การบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์ 
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป. ตรี 

ป. ตรี 
สูงกว่า 
ป. ตรี 

ผู๎อ านวยการ 
ครูประจ าการ 
ครูอัตราจ๎าง 
พนักงานราชการ 
ครูพ่ีเลี้ยง 
นักการ/ภารโรง 
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 

- 
6 
1 
- 
- 
1 
- 

1 
17 
- 
2 
1 
- 
1 

1 
23 
1 
2 
1 
1 
1 

- 
- 
- 

    - 
- 
1 

- 
10 
1 
2 
1 
- 
1 

1 
14 
- 
- 
- 
- 
- 

24 
15 
1 
7 
2 
- 
- 

รวม 
8 22 30 

1 15 15  
30 30 
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         ครูประจ าการ 
ที ่

ชื่อ
 –

 ช
ื่อส

กุล
 

อา
ยุ 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ต า
แห

น่ง
/ 

วิท
ยฐ

าน
ะ 

วุฒ
ิ 

วิช
าเอ

ก 

กล
ุ่มส

าร
ะท

ี่สอ
น 

      2 นายลิขิต  เวทย์อุดม      59      40 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ  

      3 นายสมเกียรติ หาญเชิงชัย      60      36 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

      4 นางพวงเพ็ญ  ทองค าสุข      59      40 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา 
บริหารการศกึษา 

ประจ าชั้น 

      5 นางปราณี  ดวงเดือน       59       39 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา ประจ าชั้น 

      6 นางล าไพ  เวทย์อุดม       56       39 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา 
บริหารการศกึษา 

ประจ าชั้น 

      7 นางพรรุํง  หาญเชิงชัย       56       31 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

      8 นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา      56       32 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. 
ศษ.ม. 

บรรณารักษ์ 
บริหารการศึกษา 

ประจ าชั้น 

      9 นางสุพิน  สุดปัญญา      58      33 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

คหกรรมศาสตร์ 
บริการการศึกษา 

ครูประจ าชั้น 

     10 นายมิตรชัย  ชัยสาร       47       15 ครู/ 
ช านาญการ 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ฯ 

      11 นางสุทธิษา  หอมไสย      41      15 ครู/ 
ช านาญการ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย 
บริหารการศึกษา 

ปฐมวัย 

      12 นางพัชยาพร   
อินทร์ประโคน 

     58      15 คร/ู 
ช านาญการ 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

ประจ าชั้น 

1    13 นางวัชรินทร์  ท๎าวค า      47       22 ครู/ 
ช านาญการ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

ประจ าชั้น 

       14 นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ      35       10 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ภาษา 
ตํางประเทศ 
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      15 นายคณาเดช  ลายสนธิ์      42       9 คร ู ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 

1     16 นางสาวชัญญากาญจน์  
เฉลิมรัตน์ 

       38     8 คร ู ค.บ. 
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย 
บริหารการศึกษา 

ปฐมวัย 

        17 นางสาวยุรีพร  ค าล๎าน      40       7 คร ู ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ 

18 นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา      32       7 คร/ูคศ1. กศ.บ. สังคมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 

19 นางสาวร าไพ สังข์ชัยภูมิ      33     4 คร/ูคศ1. ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 
20 นายอภินันท์  หอมคง      28     3 คร/ูคศ1. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
21 นายคณิน รุํงเรือง      27     3 คร/ูคศ1. กศ.บ. การสอน

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

22 นางสาวปราณี  กรองสี      39      3 คร ู บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ป.บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์ฯ 

23 นางสาวมาลินี  ยินดี      29      3 ครูผู๎ชํวย วทบ. 
กศม. 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

24 นางสาวมะลิวรรณ รัตน์
ประภา 

   37      3 ครูผู๎ชํวย ศศ.บ. 
กศ.ม. 
กษ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
บริหารการศึกษา 
การจัดการ
ทรัพยากรปุาไม๎
และสิ่งแวดล๎อม 

สังคมศึกษาฯ 
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       1 นางบุษด ี วินากรม 
(ต าแหนํงครูผู๎สอน) 

43 8 - ค.บ. การประถมศึกษา ปฐมวัย 

       2 นางสาวเพ็ญประภา กอง
สันเทียะ 

(ต าแหนํงครูพ่ีเลี้ยง) 

38 6 - ศศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

 
         ครูอัตราจ้าง 
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      1. นางสาวศุภสุตา  ตนภู    27    4 ครูพ่ีเลี้ยง ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ าชั้น 
2. นายศักดา  จิตร์สุภา    27    2 ครูจ๎าง

สอน 
ค.บ. การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ   
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     1 นางสาวพิจิตรา  เถื่อนทุํง   41   7 เจ๎าหน๎าที่ธุรการ บช.บ. การบัญชี      - 
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 1.1 1. นายชัยวัฒน์   
เกือบกลาง 

31 1 นักการภารโรง ปวช. ไฟฟูาก าลัง     - 

 
ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก     26 คน คดิเป็นร๎อยละ 96.29  
ครทูีส่อนวิชาตามความถนัด  2   คน คิดเป็นร๎อยละ  7.40 

 
สภาพชุมชนโดยรวม 
        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทขนาดใหญํ บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ
โรงเรียนได๎แกํ วัด และสถานที่ราชการคือ องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหว๎า อาชีพหลักของชุมชน คื อ
เกษตรกรรม อาชีพเสริมคือค๎าขาย รับจ๎าง ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นท่ีเป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทางศาสนาพุทธ 

ผู๎ปกครองสํวนใหญํจบการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมต๎นร๎อยละ 70 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เชํน การท าไรํข๎าวโพด มันส าปะหลัง อ๎อย ร๎อยละ 90  เลี้ยงสัตว์ วัวนม ร๎อยละ 100  นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได๎โดยเฉลี่ยตํอปี 42,000 บาท 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1. โอกาส 
      1.1 ปั    ด๎านสังคมและวัฒนธรรม (S : Social-cultural Factors) 
 1) ชุมชนและผู๎ปกครองให๎การสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียนเป็นอยํางดี 
 2) ประชากรสํวนใหญํในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 
 3) ผ  ปกครอง   น     ป น      ก   อง รงเรียน จึงรํวมกันดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 
 4) ผู๎ปกครองมีทัศนคติที่ดีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 5) โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดงานตํางๆของชุมชน 
 6) คณ คร    ค      ค  ก บ    น ด ก ร    ร   ก  กรร ต  ง  อง    น    น ง นบ    
ง น พ ฯลฯ 
       1.2 ปั    ด๎านเทคโนโลยี (T : Technology Factors) 
 1) สื่อเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายเข๎ามามีบทบาทในสถานศึกษามากขึ้น 
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 2) มีการจัดอบรมด๎าน ICT จากหนํวยงานภายนอกมากขึ้น 
 3) การเข๎าถึงเทคโนโลยีที่งํายขึ้นและหลายชํองทางในยุคปัจจุบันท าให๎การศึกษางํายยิ่งขึ้น 
และเปิดกว๎างมากขึ้น 
      1.3 ปั    ด๎านเศรษฐกิจ (E : Economic Factors) 
  1)  โรงเรียนได๎น๎อมน า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 2) ไดร๎ับบริจาคงบประมาณจากผู๎ปกครอง ศิษย์เกํา และหนํวยงานตํางๆ  
      1.4 ปั    ด๎านการเมืองและกฎหมาย (P : Politicai Factors) 
  1) นโยบายการศึกษาของรัฐบาล จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ เพ่ือสร๎าง 
คุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ 
 2) องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชนทั่วไปเขา๎มามีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพ เชํน การทดสอบความสามารถด๎านวิชาชีพจากส านักงาน 
จัดหางานจังหวัดสระแก๎ว การแนะแนวการศึกษาจากสถาบันตํางๆ การสนับสนุนงบประมาณองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
      2. อุปสรรค 
        1.1 ปั    ด๎านสังคมและวัฒนธรรม (S : Social-cultural Factors) 
            1) การแพรํระบาดของวัฒนธรรมที่ไมํเหมาะสมผํานสื่อสํงผลตํอการเลียนแบบ 
  2) การย๎ายถิ่นที่อยูํของผู๎ปกครองนักเรียน บิดามารดามักไปท างานที่อ่ืน 
  3) ปัญหาครอบครัวของนักเรียน ผู๎ปกครองสํวนใหญํเป็นปูุ ยํา ตา ยาย บิดามารดามักหยํา                                               
 รา๎งกันสูง  
  4) ปัญหายาเสพติดที่แพรํระบาดในชุมชน 
  5) คํานิยมการสํงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในตัวเมือง 
        1.2 ปั    ด๎านเทคโนโลยี (T : Technology Factors) 
  1) อุปกรณ์ ICT ไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 
  2)  ระบบ ICT ที่ยงัล๎าสมัย  
  3)  ขาดงบประมาณในซํอมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
        1.3 ปั    ด๎านเศรษฐกิจ (E : Economic Factors) 
  1) ฐานะทางการเงินของผู๎ปกครองท าให๎นักเรียนขาดโอกาส เนื่องจากผู๎ปกครองมีอาชีพ 
เกษตรกร  และรับจ๎าง จึงมีฐานะยากจน 
 2) งบประมาณที่ได๎รับมจี ากัดในการบริการจัดการ 
       1.4 ปั    ด๎านการเมืองและกฎหมาย (P : Politicai Factors) 
 1) นโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยูํบํอยครั้ง 
 2) การเมืองระดับท๎องถิ่นไมํเห็นความส าคัญของการศึกษาเทําท่ีควร 
 3) อ ตร ก  ล งคร ท  มาทดแทนกรณีครูย๎ายหรือเกษียณอายุราชการ 
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 4) ก ร  ด รรงบปร   ณด  นก ร  ก   
สภาพแวดล้อมภายใน 
 1. จุดแข็ง 
        1.1 ปั    ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (S1 : Structure and Policy) 
 1) โรงเรียนมีการจัดโครงสร๎างการบริหารงานที่ชัดเจน 
 2) โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 3) โรงเรียนมกีารจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 
 4) โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายของโรงเรียนที่ชัดเจน 
 5) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
 6)  รง ร  นบ๎านธารนพเก๎าเป นโรงเรียนแกนน าในการจัดท าหลักสูตรอาเซียนปฐมวัย และ 
จัดท าหลักสูตรที่สํงเสริมพัฒนาการเด็กและสนองความต๎องการของชุมชน 
 7) โรงเรียนมีการจัดแหลํงเรียนรู๎หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กให๎มีพัฒนาการที่สมวัย 
         1.2 ปั    ด๎านการบริการและคุณลักษณะของผู๎เรียน (S2 : Service and Product) 
           1) จัดการเรียนการสอนยึดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
  2) เน๎นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  และคุณธรรม 12 ปร ก ร 
  3) สํงเสริมความรู๎ด๎าน ICT  ล   ง  ร  ง นอ   พ 
        1.3 ปั    ด๎านบุคลากร (M1 : Man) 
  1) ผู๎บริหารมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 
  2) โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความสามารถตรงตามสาขาวิชาสอดคล๎องกับความ 
ต๎องการของโรงเรียน 
  4) ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู๎เรียน 
  5) ครูมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        1.4 ปั    ด๎านการเงิน (M2 : Money) 
  1) โรงเรียนมีแผนการจัดสรรงบประมาณอยํางชัดเจน 
  2) ชุมชนมีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากร 
          1.5 ปั    ด๎านวัสดุอุปกรณ์  (M3 : Material) 
    1) โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่ท่ีเพียงพอตํอจ านวนนักเรียน 
             2) โรงเรียนสามารถให๎บริการด๎านสถานที่แกํชุมชนได๎ 
           1.6 ปั    ด๎านการบริหารจัดการ  (M4 : Management) 
        1) โรงเรียนมีระเบียบสถานศึกษาชัดเจน 
                 2) โรงเรียนมีโครงสร๎างการบริหารงานที่ชัดเจน 
        3) โรงเรียนมีการระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นระบบและชัดเจน 
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 2. จุดอ่อน 
    2.1 ปั    ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (S1 : Structure and Policy) 
                 1) นโยบายโรงเรียนไมํสามารถคัดเลือกนักเรียนในกรณีพิเศษได๎ตามความสามารถ ความ 
           สนใจที่แท๎จริง ต๎องเป็นไปตามความต๎องการของผู๎ปกครอง 
       2)  มีการเสนอนโยบายในการปฏิบัติงาน แตํขาดการติดตาม 
    2.2 ปั    ด๎านการบริการและคุณลักษณะของผู๎เรียน (S2 : Service and Product) 
       1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
       2) การสอนให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบระดับชาติ 
       3) การสํงเสริมด๎านคุณธรรม จริยธรรม ที่สํงผลถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
     2.3 ปั    ด๎านบุคลากร (M1 : Man) 
          1) ครูใช๎กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎น๎อย 
          2) ครูจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎น๎อย 
                   3) บุคลากรไมํได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
                   4) ครูขาดการบูรณาการในการสอน ท าให๎นักเรียนมีภาระงานมากเกินไป 
      2.4 ปั    ด๎านการเงนิ (M2 : Money) 
          1) งบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัดไมํเพียงพอตํอความต๎องการในการพัฒนาโรงเรียน 
          2) โรงเรียนขาดการระดมทุนจากภายนอก 
          3) งบปร   ณ   งพ ฒน  รง ร  น  กก   พ ฒน น ก ร  น 
      2.5  ปั    ด๎านวัสดุอุปกรณ์  (M3 : Material) 
           1) โรงเรียนขาดอุปกรณ์และห๎องปฏิบัติการตํางๆ เชํนห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
              ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 
  2) วัสดุอุปกรณ์ด๎าน ICT     พ  งพอ 
      2.6  ปั    ด๎านการบริหารจัดการ  (M4 : Management) 
           1) ภาระงานอื่นท่ีมีมากสํงผลตํองานด๎านการสอนของครู 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
อาคารเรียน ป 1 ก. พื้นปูน      1  หลัง 

 อาคารเรียน สปช.102/26 พ้ืนปูน  จ านวน 4 ห๎องเรียน   1  หลัง 
 อาคารเรียน สปช.105/29 จ านวน 6 ห๎องเรยีน    3  หลัง 

อาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26 พ้ืนปูน     1  หลัง 
อาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26 พ้ืนปูน     1  หลัง 

          อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 5ห๎องเรียน(ชั้นลําง 1 ชั้นบน 4)       1 หลัง 
          สนามบาศมาตรฐาน FIBA                                                               1 สนาม 
 บ๎านพักครู กรมสามัญ       1  หลัง 
 ส๎วม  สปช.601/26  4  ที่นั่ง  3  หลัง     12  ห๎อง 

ส๎วม  สปช.602/26  4  ที่นั่ง  1  หลัง     12  ห๎อง 
จ านวนห๎องเรียนทั้งหมด 22 ห๎องเรียน แบํงเป็น 
ชั้นอนุบาลปีที่  2            จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่  3   จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  2  ห๎องเรียน 
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ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
งบประมาณ ปี 2563 
 

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ  ( รายหัว ) 1,244,860 งบด าเนินการ   906,860 

เงินนอกงบประมาณ   - งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 338,000 

เงินบริจาค            

  รวม     1,244,860   รวม   1,244,860 
 
ปริมาณสื่อ 

ห๎องท่ีจัดไว๎ใช๎กิจกรรมเฉพาะมทีั้งหมด 2 ห๎อง ได๎แกํ ห๎องสมุด 1 ห๎อง ห๎องพยาบาล - ห๎อง พ้ืนที่ปฏิบัติ
กิจกรรม / นันทนาการ ได๎แกํ สนามกีฬาอเนกประสงค์    สนามบาสเกตบอล  สนามเด็กเลํน ห๎องประชุม 
แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการใช๎ผลการด าเนินงานที่ผํานมา 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ปรัชญา  
“วิริเ น ทุกฺขมจฺเจติ” 
บุคคลลํวงทุกข์ได๎เพราะความเพียร 

วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพชั้นน าตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คูํเคียงความเป็นไทยภายใต๎การบริหารจัดการอยํางมีธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  

พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู๎เรียนสามารถน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิต มีทักษะด๎านอาชีพ มีความรู๎คูํคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

       เป้าประสงค์ 

1. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
3. ผู๎เรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ 
“ยิ้มงําย  ไหว๎งาม” 

              ยิ้มงําย – นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีอัธยาศัยและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 ไหว๎งาม – นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีความอํอนน๎อมถํอมตน มีสัมมาคาราวะ แสดงความ

เคารพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย 
เอกลักษณ์ 

กีฬาเดํน เป็นคนดี มีความเกํงกล๎า รําเริง และแข็งแรง 
สีประจ าโรงเรียน 

“มํวง-ขาว” 
มํวง  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม 
ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 

นโยบาย ปีการศึกษา 2563 
“ท าให๎โรงเรียนนําอยูํ  ครูสอนดี  นักเรียนมีมาตรฐานผลักดันนักเรียนให๎จบหมด” 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
     มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

       ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

    ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1)  มีความสามารถในการอําน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก๎ปัญหา 

ดีเลิศ 

3)  มีความสามารในการสร๎างนวัตกรรม ดี 
4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
2)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ดีเลิศ 
4)  สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  การมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
2.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

ดี 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ 
 
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

ดีเลิศ 

3.2    3.2  ใช๎สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎       ดีเลิศ 

3.2    3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       ดีเลิศ 

        3.4  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน      ดี 

๓.     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
ก      การจัดการเรียนรู๎ 

     ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา     ดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1.ศึกษาข๎อมูลเดิม  ผลการประเมินตําง ๆ ที่ผํานมา  เพ่ือเป็นข๎อมูลฐานในการก าหนดคําเปูาหมาย 
2.การก าหนดคําเปูาหมาย  แตํละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให๎
สอดคล๎องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
     ระดับ  ดีเลิศ 
     ระดับ  ด ี

ระดับ  ปานกลาง 
     ระดบั  ก าลังพัฒนา 
3.การก าหนดคําเปูาหมาย  ในแตํละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   
เป็นร๎อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1  มีการพัฒนาด๎านรํางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได๎ 

ดีเลิศ 

1.2  มีการพัฒนาด๎านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได๎ ดีเลิศ 
1.3  มีการพัฒนาการด๎านสังคม  ชํวยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
1.4  มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา  สื่อสารได๎  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู๎ได๎ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน  สอดคล๎องกับบริบทขอองท๎องถิ่น ดีเลิศ 
2.2  จัดครุให๎เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.3  สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎  อยํางปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5  ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีการพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

3.2  สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง  เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข ดีเลิศ 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1.ศึกษาข๎อมูลเดิม  ผลการประเมินตําง ๆ ที่ผํานมา  เพ่ือเป็นข๎อมูลฐานในการก าหนดคําเปูาหมาย 
2.การก าหนดคําเปูาหมาย  แตํละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให๎
สอดคล๎องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3.การก าหนดคําเปูาหมาย  ในแตํละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   
เป็นร๎อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรสถานศึกษาและสํงเสริมความสามารถด๎าน 

เทคโนโลยี 
2. ปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร๎างทักษะทางสังคมควบคูํไปกับความรู๎ทาง 

 วิชาการ  
3. ปลูกฝังความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริมอาชีพด๎านการเกษตร 

อันเป็นอาชีพของชุมชนและบรรพบุรุษ  
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมี 

ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย / กลยุทธ์ระดับองค์กร 
เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. พ ฒน คุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร
สถานศึกษาและสํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยี 

2. ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม 

2. ปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร๎าง
ทักษะทางสังคมควบคูํไปกับความรู๎ทางวิชาการ 

3. ผู๎เรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ปลูกฝังความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริมอาชีพด๎านการเกษตรอันเป็น
อาชีพของชุมชนและบรรพบุรุษ 

4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย / ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนที่มีระดับผลการเรียนผํานเกณฑ์
การประเมินทุกรายวิชา 
2. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนที่มีทักษะกระบวนการในระดับดี
ขึ้นไป 
3. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
4. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนที่รํวมกิจกรรมด๎านดนตรี กีฬา 
ศิลปะ 
5. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนสามารถระบุอาชีพสุจริตใน
ท๎องถิ่นได๎ 

2. ผู๎เรียนมีความรู๎คูคํุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม 

1. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนที่ปฏิบัติอยูํในระเบียบข๎อบังคับ
ของสถานศึกษา 
2. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนที่มีระดับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูํในระดับดีขึ้นไป 
3. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนที่มีระดับผลการประเมิน
สมรรถนะอยูํในระดับดีขึ้นไป 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. ผู๎เรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนที่ผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ชิ้นงานหรือผลงานเชิงประจักษ์ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูํในระดับดี
มาก 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถ
จัดการเรียนการสอนได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 

1. ร๎อยละ 90  องคร และบุคลากรทางการศึกษา
 ด พ ฒน ตน องตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามุํงม่ัน
ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร / ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1. พ ฒน คุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและสํงเสริม
ความสามารถด๎านเทคโนโลยี 

- กิจกรรมนิเทศการศึกษาและพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎ 
- กิจกรรมทะเบียนและวัดผลการศึกษา 
- โครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
- โครงการธุรการระดับปฐมวัย  
- โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 
- โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน๎อย  

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ชือ่โครงการ/กิจกรรม 

 -งานสํงเสริมนิสัยรักการอํานและการแก๎ปัญหาการอําน  
-งานห๎องสมุดและการจัดการความรู๎ 
-งานพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ  
- โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา  
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม ํ
- กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภูํ 
- กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมวันไหว๎ครู 
- กิจกรรมวันแมํ 
- กิจกรรมวันเด็ก 
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- โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ อ.2-3 
- โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ป.1-3 
- โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ป.4-6 
- โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ม.1-3 
- โครงการคํายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 
- โครงการคํายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 
- โครงการพัฒนาและด าเนินการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดนตรีศิลปะและนาฏศิลป์ 
- โครงการอนามัยโรงเรียนและสํงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม 
- กิจกรรมงานซํอมแซมและปรับปรุงสาธารณูปโภค 
- กิจกรรมสํงเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน  
- กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬาภายนอก                       
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม. 3 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ  
- โครงการอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมงานปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 - โครงการ สายสัมพันธ์บัณฑิตน๎อย 

- กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด 
- โครงการอาหารกลางวันเพ่ือนักเรียน  

2. ปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์และสร๎างทักษะทางสังคมควบคูํ
ไปกับความรู๎ทางวิชาการ  

 

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู๎เรียน                                                                                                    
- กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน 
- กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา  
- โครงการคํายคุณธรรม ป.4-6 
- โครงการคํายคุณธรรม ม.1-3 
- กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมธนาคารขยะ 

3. ปลูกฝังความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริม

- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
- โครงการด าเนินการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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อาชีพด๎านการเกษตรอันเป็นอาชีพของ
ชุมชนและบรรพบุรุษ  

- กิจกรรมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

- กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
-  โครงการความสัมพันธ์ชุมชน 
- โครงการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
- โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
- โครงการบริหารงานนโยบายและแผนงาน 
- กิจกรรมด าเนินการควบคุมภายใน 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
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ล าดับที่ เงินจัดสรร ผู้รบัผิดชอบ
1 ส ารองการบริหาร  ร๎อยละ 10
2 ส ารองการบริหารงานบคุลากร (เบี้ยเล้ียง , จ๎างบคุลากร ) ร๎อยละ 5
3 ประมาณการคําสาธารณูปโภค ตลอดปกีารศึกษา 250,000     

40,000      นางสุทธษิา  หอมไสย 
1 20,000      นางสุทธษิา  หอมไสย 
2 5,000        นางสุทธษิา  หอมไสย 
3 โครงการธรุการระดับปฐมวยั 10,000      นางสุทธษิา  หอมไสย 
4 โครงการสายสัมพนัธบ์ณัฑิตน๎อย 5,000        นางสุทธษิา  หอมไสย 

120,000     นายลิขติ เวทยอ์ดุม 

1.1 กจิกรรมนิเทศการศึกษา พฒันาบรรยากาศในชั้นเรียน 60,000      ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์
1.2 กจิกรรมพฒันาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนร๎ู 15,000      นางสาวมาลินี  ยนิดี
1.3 กจิกรรมทะเบยีนและวดัผลประเมินผล 10,000      นางสาวหนูพนิ ยาตะกาศ/นายคณิน/น.ส.ยรีุพร
1.4 กจิกรรมจัดการศึกษาตามนโยบายทางการศึกษา 20,000      นายลิขติ เวทยอ์ดุม 
1.5 กจิกรรมประกนัคุณภาพการศึกษา 10,000      นางสาวมาลินี  ยนิดี , นางสุทธษิา หอมไสย , นายคณาเดช 
1.6 กจิกรรมสํงเสริมสนับสนุนการวจิัยเพือ่การศึกษาและโครงงาน 5,000        ร าไพ สังขช์ยัภมูิ  / นางสาวมะลิวรรณ รัตน์ประภา

2 45,000      นางสาวยรีุพร   
40,000      นางสุพนิ สุดปญัญา  

3.1 กจิกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอาํนและการแกป๎ญัหาการอาํน 5,000        นางสุพนิ สุดปญัญา
3.2 กจิกรรมหอ๎งสมุดและการจัดการเรียนร๎ู 10,000      นางสาวกมลรัตน์ คอมเหลา  , นางพชัยาพร
3.3 กจิกรรมพฒันาผ๎ูเรียนท่ีมีความจ าเปน็พเิศษ 5,000        นางพวงเพญ็  ทองค าสุข/นางสาวศุภสุตา

53,000      นางพรรํุง หาญเชงิขยั 
4.1 กจิกรรมวนัวทิยาศาสตร์ 7,000        นางสาวยรีุพร   นางสาวร าไพ
4.2 กจิกรรมวนัคริสต์มาส/ปใีหมํ 7,000        นายอภนิันท์   หอมคง
4.3 กจิกรรมวนัภาษาไทย/วนัสุนทรภูํ 10,000      นายคณาเดช ลายสนธิ์
4.4 กจิกรรมสนับสนุนการแขงํขนัทักษะทางวชิาการ 14,000      นายลิขติ   เวทยอ์ดุม
4.5 กจิกรรมวนัไหวค๎รู 5,000        นางพวงเพญ็  ทองค าสุข
4.6 กจิกรรมวนัแมํ 10,000      นางปราณี  ดวงเดือน
4.7 กจิกรรมวนัเด็ก 10,000      นางพรรํุง หาญเชงิขยั 

5 80,000 นายมิตรชยั   ชยัสาร
5.1 กจิกรรมสํงเสริมสนับสนุนการแขงํขนักฬีาภายนอก นายมิตรชยั   ชยัสาร
5.2 กจิกรรมกฬีาภายในโรงเรียน นายมิตรชยั   ชยัสาร

117,700     

3

4

1

โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานวชิาการ  ประกอบด้วย

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

                                 แผนงานวชิาการ    (526,045  บาท)

รายการแผนงานในการจัดสรรวงเงิน

ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์

                       แผนงานอนุบาล    (80,000  บาท )
โครงการสํงเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั
โครงการบา๎นนักวทิยาศาสตร์

โครงการส่งเสรมิการแสดงศักยภาพของผู้เรยีน

โครงการสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้  ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนด้านกีฬา ประกอบด้วย

ส่วนที่  3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

กรอบเงินรายหัว  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ปีการศึกษา 2563 
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20,000      น ง   อ  รร ตน    งื อ ผ   
6.1 ก  กรร ธรร   ก   น รง ร  น น ง   อ  รร ตน    งื อ ผ   
6.2 ก  กรร      น  ตอ   น ง   อ  รร ตน /น ง     ล  รรณ/น ง     ล น  
6.3 ก  กรร   น   ค  ท งพร พ ทธ   น น ง   อ  รร ตน /น ง     ล  รรณ/น ง     ล น  

45,000      น ง   ร   พ    ง     ภ     
7.1 ก  กรร ปร   ธ ป ต  น รง ร  น 3,000        น ง     ล  รรณ ร ตน ปร ภ 
7.2 ก  กรร พ ฒน   ก ภ พดนตร    ลป  ล น ฏ  ลป์ 20,000      น  อภ น นท     อ คง
7.3 ก  กรร ง นปฐ น  ท น ก ร  น 2,000        น  คณ น  ร  ง รือง
7.4 ก  กรร ป ัฉ  น  ท น ก ร  น 10,000      น ง    น พ น , น  อภ น นท 
7.5 ก  กรร ง นธน ค ร รง ร  น 5,000        น ง   ก ลร ตน  คอ   ล   , น งพ    พร , น  อภ น นท 
7.6 ก  กรร ง นอน ร ก    ฒนธรร  ท 5,000        น ง     ล  รรณ ร ตน ปร ภ 

161,860     น    ตร          ร  
8.1 ก  กรร พ ฒน อ ค ร ถ นท  น    ตร          ร  
8.2 ก  กรร ธน ค ร   น ง     ล  รรณ  , น  คณ  ด  
8.3 ก  กรร พ ฒน ภ   ท  น  ล  ภ พ  ดล อ น    ตร          ร  / น ง     ก   น 
8.4 ก  กรร ง นซ อ  ซ  ล ปร บปร ง  ธ รณ ป ภค น  อภ น นท     อ คง

9 15,000      น ง   ปร ณ   กรอง  
      90,000 น งล   พ    ท  อ ด   

10.1 ก  กรร   ด     ภ ณฑ  ล พ ฒน   องพ  บ ล น ง    พ ็ปร ภ  , น งบ  ด 
10.2 ก  กรร   ง  ร  พฤต กรร น ก ร  น น งพรร  ง       ง   
10.3 ก  กรร ง นปอ้งก น รค    ลือดออก น ง     ภ  ต  ตนภ 
10.4 ก  กรร ง นปอ้งก นอ บ ต ภ   น รง ร  น น    ตร          ร  
10.5 ก  กรร ง นปอ้งก น ก   ป ั      พต ด ล  รง ร  น     น  อภ น นท     อ คง
10.6 ก  กรร ง น  ง  ร  ภ    ภ น ก ร น งล   พ    ท  อ ด   
10.7 ก  กรร ง นท นต   ภ พ น งล   พ    ท  อ ด   
10.8 ก  กรร ง น รง ร  น  ง  ร     ภ พ น ง   ปร ณ  กรอง  /น ง     ล น    นด 
10.9 ก  กรร น   ดื    อ ด น ง     ล  รรณ ร ตน ปร ภ 
10.1 ก  กรร ปอ้งก น รคต ดต อ  ื อ  ร    ค รน  (COVID-19) 20,000      น ง     ภ  ต  ตนภ 

11 10,000      น งปร ณ   ด ง ดือน  , น ง        ก   น 
12 10,000      น    ตร         ร/น ง        ก   น /น    กด ด์ 
13  ครงก รพ ฒน ร บบง น  รบรรณ ล ซ อ  ซ คร ภ ณฑ 70,000      น ง    น พ น    ต ก    (    น ครงก ร)
14  ครงก รอ   รกล ง  น พื อน ก ร  น 438,000     น ง   อ  รร ตน    งื อ ผ   

โครงการพัฒนาอนามัยโรงเรยีนและโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ ประกอบด้วย

 ครงก รพ ฒน ด  นก รปร      พ นธ  ล ค      พ นธ     น
 ครงก รด   น นก รต   ล ก องปร      ร ฐก  พอ พ  ง

                                    แผนงานบรหิารทัว่ไป   (381,000 บาท) 

7

6

โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมผู้เรยีน  ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีน

8

70,000      
10

โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่ประกอบด้วย  20%

 ครงก รพ ฒน  ล ด   น นก รร บบด  ล      ลือน ก ร  น

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

กรอบเงินรายหัว  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ปีการศึกษา 2563 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

กรอบเงินรายหัว  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ปีการศึกษา 2563 
 

15 50,000      น ง   อ  รร ตน    งื อ ผ   

16  ครงก รบร   รง นก ร ง น ล งบปร   ณ 10,000      น  คณ  ด   ล   นธ  ์ 
17  ครงก รบร   รง นพ  ด  ล   นทร พ  15,000      นางวชัรินทร์  ท๎าวค า  , นางสาวชญัญากาญจน์ , นางสาวร าไพ
18 5,000        น ง   ร   พ   ง     ภ    

18.1 ก  กรร บร   รง นน  บ   ล  ผนง น 4,000        น ง   ร   พ   ง     ภ     
18.2 ก  กรร ด   น นง นค บค  ภ   น 1,000        น ง     ล  รรณ ร ตน ปร ภ 

148,371 น ง   อ  รร ตน    งื อ ผ   
ก  กรร ท  น  ก  ร ด บปฐ    30,000 น ง  ทธ      อ     
ก  กรร ท  น  ก    ล ง ร  นร   ป.1 - 3 30,000      น งปร ณ   ด ง ดือน 
ก  กรร ท  น  ก    ล ง ร  นร   ป.4 - 6 40,000      น งพ ง พ ็  ทองค       
ก  กรร ท  น  ก    ล ง ร  นร    .1 - 3 50,000      น ง   อ  รร ตน    งื อ ผ   

59,348.40  น  ล   ต   ท  อ ด   
ก  กรร ค   ล ก  ือ- นตรน ร        30,000      น  ล   ต   ท  อ ด   , น  คณ  ด 
ก  กรร ค   ล ก  ือ -  นตรน ร      ร  น     70,000      น  อภ น นท    อ คง
ก  กรร ค   ค ณธรร  ป.4-6 9,000        น ง   อ  รร ตน    งื อ ผ   
ก  กรร ค   ค ณธรร   .1-3 9,000        น ง    น พ น 

21  ครงก รก  กรร     ก ร 10% 29,674.20  …….
22  ครงก รพ ฒน ร บบ ICT  พื อก ร  ก   ล ซ อ บ  ร งร ก  คอ พ   ตอร   20% 59,348.40  น    ตร          ร  , น ง   ปร ณ   กรอง  

ร  

                แผนงานบรหิารงานบคุคล   (80,930 บาท) 10%

               แผนงานบรหิารการเงินและงบประมาณ  (40,465  บาท) 5%

 ครงก รพ ฒน บ คล กรท งก ร  ก  

โครงการส่วนการบรหิาร

                         กรอบวงเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (296,742  บาท) 

19 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรยีนรู้  50%

   20   โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี โครงการค่ายคุณธรรม
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
           แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสํงมอบผลผลิต     การ
ให๎บริการการศึกษา ที่เชื่อมโยงสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 จึงได๎ก าหนดกระบวนการน าแผนสูํการปฏิบัติและ
ปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
           1. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 และสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. 2563 
           2. การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับสถานศึกษา 

2.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพ่ือใช๎บริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้ ได๎พิจารณา 
จัดสรรเป็นคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ คําสาธารณูปโภค และงานเรํงดํวนตามนโยบาย   
      2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ เพ่ือให๎สถานศึกษาด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน๎นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลยุทธ์ของสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
           3. จัดสรรงบประมาณให๎กลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการเรํงยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
           5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให๎น ากลยุทธ์สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  
           6. สร๎างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสูํสาธารณชน 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ปัจจัยความส าเร็จ 
           1.  ผู๎รับผิดชอบโครงการและผู๎เกี่ยวข๎องให๎ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และการท างานแบบมีสํวนรํวมที่เอ้ือตํอการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

 2. สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ 
 3. การบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม และยึดหลักธรรมาภิบาล และ 

สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา 
  4. สร๎างความเข๎าใจเกีย่วกับทิศทางการจดัการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให๎บุคลากรทุก
ระดับ และผู๎เกี่ยวข๎องรับรู๎ เข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง 
  5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อให๎การน ากลยุทธ์สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก๎าวหน๎ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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   6. สร๎างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสูํสาธารณชนและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
   7. หนํวยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2563  อยํางเครํงครัด 
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ส่วนที่ 5 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
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แผนงานอนุบาล 
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โครงการ                                    สํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.               ข๎อที่ 1,2,4,5  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1,3  
ลักษณะโครงการ                          โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                     16 พ.ค. 2563 -30 มี.ค. 2564     
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสุทธิษา  หอมไสย   นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์        
                                               นางบุษดี  วินากรม   นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทียะ                                  
 
 1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถํายทอด
ความรู๎ การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร๎างสรรค์ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ  การสร๎าง
องค์ความรู๎อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล๎อม  สังคมแหํงการเรียนรู๎และปัจจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  อีกทั้งรัฐบาลด าเนินกลยุทธ์เรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ โดยการจัดสรร
งบประมาณให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนจ านวน  4  กิจกรรม หนูน๎อยวัยสดใสรํางกายแข็งแรง 
หนูน๎อยวัยสดใสอารมณ์และจิตใจเบิกบาน หนูน๎อยวัยสดใส 
ใสํใจบุคคลรอบข๎าง หนูน๎อยสมองไวใสํใจทุกกิจกรรม 
         ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ จะต๎องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคูํกับการให๎การศึกษา โดยต๎อง
ค านึงถึงความสนใจและความต๎องการของเด็กทุกคน เพื่อให๎เด็กพัฒนาทุกด๎านทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาอยํางสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผํานการเลํนและเป็นกิจกรรมที่เด็กได๎
เรียนรู๎โดยการใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎า เหมาะสมกับวัย และค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล   โรงเรียน
บ๎านธารนพเก๎าในระดับการศึกษาปฐมวัย จึงได๎จัดท าโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎ทุกคนได๎รับโอกาส
ทางการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพของแตํละบุคคล โดยก าหนดให๎ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง และมีความสุขกับการเรียนรู๎ ตรง
ตามท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยต๎องการ 

2.วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกายเหมาะสมตามวัย 
          2. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย 
          3. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสังคมเหมาะสมตามวัย 
          4. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย          
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3.เป้าหมาย    
          นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 84 คน มีพัฒนาการด๎านรํางกาย  ด๎านอารมณ์  ด๎านสังคม  
ด๎านสติปัญญาเหมาะสมตามวัยตรงตามท่ีหลักสูตรต๎องการ คณะครู จ านวน 4 คน มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อในการ
จัดการเรียนการสอน 
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           - 
         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ผลผลิต(Output) 
                      1. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกายเหมาะสมตามวัย 
                      2. ผู๎เรียนมพัีฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย 
                      3. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสังคมเหมาะสมตามวัย 
                      4. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
                   ผลลัพธ์(Outcomes) 
                       1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีพัฒนาการด๎านรํางกายเหมาะสมตามวัย  
              2. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีพัฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมตามวัย 
                       3. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีพัฒนาการด๎านสังคมเหมาะสมตามวัย 
                       4. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีพัฒนาการด๎านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
                   ผลกระทบ(Impact) 
                         นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีพัฒนาการด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์-จิตใจ ด๎าน
สติปัญญาและด๎านคณุธรรมจริยธรรมเหมาะสมตามวัยตรงตามท่ีหลักสูตรต๎องการ 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ (Kpls) 
       นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจ านวน 84 คน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน คิดเป็นร๎อยละ 90  
5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

สถานทีด่ าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาด๎านรํางกาย 
อารมณ์-จิตใจ ด๎านสังคม ด๎าน
สติปัญญา ได๎แกํกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรมประจ าวัน 

เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุมวางแผนจัดซื้อ
อุปกรณ์ ด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินผล  

16  พ.ค. 2563  ถึง 

30 มี.ค. 2564 



39 

 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน  40,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ โครงการ/รายงานการใช้งบประมาณ
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก
งบประ
มาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1.  กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4  
ด๎าน ด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์-จิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา 
คําแปรงสีฟัน (82 คน *20 บาท 
คนละ 2 ด๎าม 
1.2 คํายาสีฟันเด็ก 
(4 ห๎องเรียน 1 ห๎อง * 20 หลอด *) 
1.3 คําผ๎าขนหนู (82 คน * 35 บาท) 
1.4 คําแก๎วน้ า (82 คน * 10 บาท) 
1.5 สบูํเหลวล๎างมือ อุปกรณ์ท าความ
สะอาดพ้ืน ห๎องน้ า 
กิจกรรมสร๎างสรรค์ 
กระดาษ สีเทียน สีน้ า ดินน้ ามัน 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
จัดซื้อเครื่องเลํนตามมุมประสบการณ์
ตําง ๆ เชํน มุมหนังสือ มุมบทบาท
สมมุติ มุมบ๎าน   
มุมพลาสติกสร๎างสรรค์ เกมการศึกษา  

  
 
 
 
3,800 
1,500 
 
2,870 
2,000 
4,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 
 
20,830 

 
 
 
 
3,800 
1,500 
 
2,870 
2,000 
4,000 
 
 
5,000 
 
20,830 
 
 
40,000 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          - นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได๎ ด๎านอารมณ์-จิตใจนักเรียนสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได๎ ด๎านสังคมนักเรียนสามารถ
ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได๎ และด๎านสติปัญญานักเรียนสามารถสื่อสารได๎และมีทักษะ
ความคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 
 

                                            ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอโครงการ 
                                                                 (นางสุทธิษา  หอมไสย) 
                                                             ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
                  
                                                   ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัตโิครงการ  

                           ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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โครงการ                                   บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 
แผนงาน                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ               ข๎อที่ 1,2,4,5  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1,3  
ลักษณะโครงการ                          โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                     16 พ.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสุทธิษา  หอมไสย    นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์        
                                               นางบุษดี  วินากรม   นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทยีะ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

                        โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยเป็นโครงการที่ได๎รับการสํงเสริมจากส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในน ากิจกรรมในโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข๎ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน ระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  และยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็น
การปลูกฝังให๎นักเรียนกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ รอบตัว มีความใฝุรู๎ใฝุเรียนเพ่ิมมากขึ้นอีกทั้งกิจกรรม
ดังกลําวยังสามารถสํงผลให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์-จิตใจ ด๎านสังคม และดา๎นสติปัญญา
เพ่ือให๎บรรลุตรงตามเปูาหมายการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยทั้งภายในและภายนอกและ
มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรได๎ก าหนดไว๎ 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถมีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

          5. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
3.เป้าหมาย 
           นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 82 คน ได๎รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมในโครงการบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย สํงผลให๎นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เหมาะสมตามวัยตรง
ตามท่ีหลักสูตรต๎องการ คณะครู จ านวน 4 คน มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อในการจัดการเรียนการสอน 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          - 
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  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ผลผลิต(Output) 

    1. ผู๎เรียนมีทักษะพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    2. ผู๎เรียนมีทักษะในการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ 
    3. ผู๎เรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด๎าน 
    4. ผู๎เรียนสามารถมีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

              5. ผู๎เรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
            ผลลัพธ์(Outcomes) 

    1. ผู๎เรียนร๎อยละ  80  มีทักษะพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    2. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีทักษะในการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ 
    3. ผู๎เรียนร๎อยละ  90  มีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 
    4. ผู๎เรียนร๎อยละ  90 มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

              5. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
             ผลกระทบ(Impact) 
                 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีทักษะกระบวนการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด๎านเหมาะสมตามวัยตรงตามที่หลักสูตรต๎องการ 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ(Kpls) 
       นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจ านวน 82 คน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน คิดเป็นร๎อยละ 90  
5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. - กิจกรรมการทดลองในโครงการ
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศ
ไทย จ านวน 20 กิจกรรม 
-กิจกรรม 1 ห๎องเรียน 1 โครงงาน 

เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ ประชุมวางแผน
จัดซื้ออุปกรณ์ ด าเนินการ
จัดกิจกรรม ประเมินผล 

16 พ.ค. 2563 

ถึง 

30 มี.ค. 2564 



43 

 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน  10,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วย
และอัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
หมีก  กระดาษ เครื่องพิมพ์   
วัสดุอุปกรณ์ในการท าโครงงาน 

- - 6,000 6,000 - 6,000 

2 กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 
(อุปกรณ์ใช๎ในการทดลอง) 

- - 4,000 4,000 - 4,000 

รวม - - 10,000 10,000 - 10,000 
ในการใช๎จํายสามารถถัวจํายทุกรายการ 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           นักเรียนระดับระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและด๎านสติปัญญา มีทักษะในการ
คิดพ้ืนฐานและมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดรวบยอด มีทักษะทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได๎เหมาะสมตามวัย ตรงตามที่หลักสูตรต๎องการ 
 
 
 
 
 

                ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอโครงการ 
                                                                 (นางสุทธิษา  หอมไสย) 
                                                               ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
                  
                                                     ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัตโิครงการ  

                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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โครงการ                                    ธุรการระดับปฐมวัย 
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.               ข๎อที่ 1,2,4,5  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1,3  
ลักษณะโครงการ                          โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                     16 พฤษภาคม 2563 – 30 มีนาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสุทธิษา  หอมไสย   นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ 
                                               นางบุษด ีวินากรม   นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทียะ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน๎าที่หลักในการรวบรวมข๎อมูล
และรายงานข๎อมูลที่ถูกต๎องสํงไปยังต๎นสังกัด ด๎วยระดับอนุบาลจะมีการจัดท าเอกสารข๎อมูลตําง ๆ หลายด๎าน
ทั้งด๎านผู๎เรียน ครู ผู๎บริหาร และชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดทั้งสิ้นการเชํนการด าเนินงาน
จัดท าแผนปฎิบัติการ จัดท ารายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดท าผลการ
พัฒนาตนเองปฐมวัย SAR  และงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นจะน าสํงตํอไปยัง
ธุรการของโรงเรียนเพ่ือรายงานไปยังต๎นสังกัดตํอไป ด๎วยเหตุนี้จึงได๎จัดท าโครงการธุรการระดับปฐมวัย 
2.วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นระบบที่สะดวกและงํายตํอการน าไปใช๎งาน 
       2. เพื่อจัดเตรียมข๎อมูลตําง ๆ เพื่อน าสํงให๎ธุรการโรงเรียนได๎น าสํงไปยังต๎นสังกัดตํอไป 
       3. เพื่อเป็นการรองรับการซํอมบ ารุงเก่ียวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ  
3. เป้าหมาย 
   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          -        
      เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
              ผลผลิต(Output) 
                    1.ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานชาติ  ผลการพัฒนาตนเอง SAR   
                    2.จัดท ารายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เอกสารประจ าชั้นเรียนและงานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับ
มอบหมาย  
 
              
               ผลลัพธ์(Outcomes) 
                    1. การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีระบบ  ถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพตรวจสอบ
ได๎ 
           2. บุคลากรที่เก่ียวข๎องได๎รับการบริการและการอ านวยความสะดวกอยํางเหมาะสม  
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                ผลกระทบ(Impact) 
                        โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานชาติ  ผลการพัฒนาตนเอง SAR   
รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เอกสารประจ าชั้นเรียน ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับการประเมินทั้งภายใน
และภายนอก  
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ(Kpls) 
            โรงเรียนมีการรายงานสํงตํอข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ ไปยังหนํวยงานต๎นสังกัดตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ด๎วยความถูกต๎อง 
5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน  10,000 บาท 
 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กระดาษ A4  กระดาษโฟโต๎ 
กระดาษปกสี  น้ าหมึก  
งบซํอมแซมและจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

- 5,000 
 
 

5,000 
 

10,000 - 
 
 

 

 
รวม 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. -จัดท ารายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 แบบประเมินพัฒนาการ 
-จัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
-มาตรฐานชาติการศึกษาปฐมวัย 
-จัดท าผลการพัฒนาตนเองปฐมวัย SAR 
-งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ ประชุมวางแผน
จัดซื้ออุปกรณ์ 
ด าเนินการจัดกิจกรรม  
ประเมินผล  

16  พ.ค. 2563 
ถึง 
30 มี.ค 2564 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            มีระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวงานธุรการระดับปฐมวัยเป็นปัจจุบัน มีวัสดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอ
กับการบริหารจัดการ มีคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู๎ปกครอง   องค์กรตําง ๆ ได๎รับการบริการ 
สนับสนุน การอ านวยความสะดวกอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว  มีการรวบรวมงานข๎อมูลและเอกสาร 
ตําง ๆ ที่ส าคัญสํงตํอไปยังงานธุรการโรงเรียนเพ่ือด าเนินการ  ตํอไปอยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
   

 
 
    

                                         ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอโครงการ 
                                                            (นางสุทธิษา  หอมไสย) 

                      ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 

                                 ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                   ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 

                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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โครงการ                                   สายสัมพันธ์บัณฑิตน๎อย 
แผนงาน                                    กิจการนักเรียน 
สนองนโยบายระดับ สพฐ               ข๎อที ่1,2,4,5  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1,3  
ลักษณะโครงการ                          โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                     สัปดาห์สุดท๎ายของปีการศึกษา 2563 ( 15 มีนาคม 2564) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสุทธิษา  หอมไสย   นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์        
                                               นางบุษดี  วินากรม   นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทียะ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
             การจัดการเรียนการสอนต๎องให๎ความส าคัญกับผู๎เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต๎องสอดคล๎องกับลักษณะ
ธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต๎องการของผู๎เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน๎อยถือเป็นประสบการณ์
ส าคัญที่จะชํวยพัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู๎เรียนระดับปฐมวัยมี
ความส าคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐานของพัฒนาการก๎าวตํอไป ในแตํละปีการศึกษาจะมีผู๎เรียนจบหลักสูตรใน
แตํละระดับชั้น จึงมีพิธีรับมอบใบสัมฤทธิ์บัตรและรางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร๎อย เพื่อให๎ผู๎เรียนมีขวัญ
และก าลังใจในความส าเร็จของตนสืบตํอไป 
2.วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุบาล           
            2. เพ่ือเป็นการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหวํางบ๎านและโรงเรียน 
            3. เพ่ือสํงเสริมการกล๎าแสดงออก 
            4. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
            5. เพ่ือสํงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมกลุํมของเด็กปฐมวัย 

  6. เพ่ือเป็นการสรุปกิจกรรมของระดับชั้นอนุบาล 
3.เป้าหมาย 
          เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               - 
          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         ผลผลิต(Output) 
                       1. ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรม” วันบัณฑิตน๎อย” 

            2. ผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรม” วันบัณฑิตน๎อย” 
            3. ผู๎เรียนรู๎สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
            4. มีสถานที่จัดงานที่สวยงาม 
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                    ผลลัพธ์(Outcomes) 
                        1. ผู๎เรียน ร๎อยละ 100   เข๎ารํวมกจิกรรม” สายสัมพันธ์บัณฑิตน๎อย” 
                         2. ผู๎ปกครอง ร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรม” สายสัมพันธ์บัณฑิตน๎อย” 
                     ผลกระทบ(Impact) 
                            ผู๎ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ส าเร็จการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมสาย
สัมพันธ์บัณฑิตน๎อยโดยพร๎อมเพียงกัน  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง สถานที่จัดงานมี
ความเรียบร๎อยสวยงาม               
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ(Kpls) 
            นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน ตรงตามท่ีหลักสูตร
ต๎องการ มีความพร๎อมที่จะศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ตํอไป 
5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 

 
 

 

 

 
สถานที่

ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน  10,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมวันสายสัมพันธ์บัณฑิต
น๎อยประจ าปีการศึกษา 2563 
-คําดอกไม๎ใช๎เพื่อการตกแตํง 
-คําปูาย แฟูมเกียรติบัตร 
-คําอาหาร เครื่องดื่ม 

 
 
 
 

5,000 

- 
 

 

- 

5,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 5,000 
 

 

5,000 

รวม 5,000 - 5,000  - 10,000 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

1. -ฝึกซ๎อมบัณฑิตน๎อย  
-จัดท าใบเกียรติบัตร 
-เรียนเชิญครู ผู๎ปกครอง 
-จดัตกแตํงสถานที่ 

 เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ ประชุมวางแผน
จัดซื้ออุปกรณ์ ด าเนินการ
จัดกิจกรรม  ประเมินผล  

สัปดาห์สุดท๎าย 
ของปีการศึกษา 2563 
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ในการใช๎จํายสามารถถัวจํายทุกรายการ 
 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        - นักเรียนอนุบาลและผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมโดยพร๎อมเพียงกัน เป็นการประสานสัมพันธ์ความ
รํวมมือจากทํานผู๎ปกครองได๎เป็นอยํางดี เด็กและผู๎ปกครองจะรู๎สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองและของ
บุตรหลาน อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังใช๎เป็นการสรุปกิจกรรมทั้งหมดในภาพรํวมของระดับชั้นอนุบาลได๎เป็นอยํางดี 
 
 

 

                                               ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอโครงการ 
                                                                 (นางสุทธิษา  หอมไสย) 

                                ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 

                                             ลงชื่อ                                     ผู๎อนุมัติโครงการ 
                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 

                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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แผนงานวิชาการ 
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กิจกรรม                                      นิเทศการศึกษาพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียน 
แผนงาน                   วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                 ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1,2,3 
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                   1 กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ 
 
1.หลักการและเหตุผล        
         ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ต๎องยึด
หลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนา การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต๎องเน๎นความส าคัญท้ังความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎
และบูรณาการตามความเหมาะสม  และทักษะด๎านคณิตศาสตร์ และด๎านภาษา เน๎นการใช๎ภาษาไทยอยําง
ถูกต๎อง สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
          โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให๎การศึกษาแกํเยาวชน เพ่ืออบรมบํมนิสัยให๎ทุกคนเป็นคนดี มีความรู๎   มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยูํ ในสังคมได๎อยํางมีความสุข    ครูจ าเป็นต๎องสร๎างองค์ความรู๎เพ่ือพัฒนาเด็กท้ัง
ด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  การจัดสภาพแวดล๎อมของห๎องเรียนและรอบ บริเวณห๎องเรียนก็
เป็นสํวนส าคัญสํวนหนึ่งที่ท าให๎การพัฒนาด๎านตําง ๆของนักเรียนได๎พัฒนาอยํางสมบูรณ์ทั้งยังเอ้ือให๎การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดตํอนักเรียนและทางราชการ    
เพราะสภาพแวดล๎อมดี มีผลตํอการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางมากตลอดจนมีผลตํอการพัฒนาการทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูพัฒนาการเรียนการสอนให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพ 
2. เพ่ือชํวยเหลือครูแก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎เข๎าสูํมาตรฐานตามที่ก าหนด  
4. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 
5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

3. เป้าหมาย 
   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           นิเทศติดตามในด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู จ านวน 28 คน 
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            เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                          1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้น
ไป มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 75 ขึ้นไปและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการด าเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
                    ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                          1. ครูมีความรู ความเข๎าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เนน๎ผู๎เรยีนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช๎ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร๎อยละ 75 ขึ้นไป 
                    ผลกระทบ (Impact) 
                                 1. ครูผู๎สอนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได๎
อยํางมี 
                    ประสิทธิภาพ  
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียนมีระดับผลการเรียนที่นําพึงพอใจในระดับมาก 

5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 

สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ประชุมวางแผน
จัดท าโครงการ 
 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช๎และตกแตํง
บรรยากาศห๎องเรียน 
กิจกรรมการนิเทศ  
- ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
- นิเทศการสอน 
ประเมินผล 

ก.ค. 63 
 

ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 

ส.ค. 2563 – เม.ย.2564 
ส.ค. 2563 – เม.ย. 2564 
ส.ค. 2563 – เม.ย. 2564 
ต.ค. 2563 / เม.ย. 2564 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 60,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช๎และ
ตกแตํงบรรยากาศห๎องเรียน 

- - 60,000 60,000 - - 

2. ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน       
3. ประเมินผล       
4. ประเมินผล       
 รวม       

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. ครูได๎รับการพัฒนาในด๎านตําง ๆ และสามารถน ามาใช๎ในด๎านการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

                                                ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                       (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

                                                          ลงชื่อ                                      ผูเ๎สนอกิจกรรม 
                                       (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 

                                         ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                    พัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                ข๎อที่ 2    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,2,3 
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1 มิถุนายน 2563 – 15 เมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นางสาวมาลินี  ยินดี 
 
1.หลักการและเหตุผล    

หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแมํบทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให๎ผู๎เรียนบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนด  การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต๎องมี่การด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน
ตํอเนื่องกันไป  ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุํงหมายในการด าเนินงานนี้จะต๎องค านึงถึงหลักสูตรตําง ๆ ที่สร๎างขึ้นมา
ใหมํต๎องมีประสิทธิภาพมากกวําหลักสูตรเดิม  จะต๎องสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น  และ
น าไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ครูและผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
หลักสูตรจึงจ าเป็นต๎องมีความรู๎  ความเข๎าใจในเปูาหมายของการพัฒนา  โดยค านึงถึงประโยชน์ในด๎านการ
พัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด๎วย  การด าเนินงานจึงต๎องได๎รับความรํวมมือและการประสานงานอยํางดี
จากเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎องในทางด๎านหลักสูตรทุก ๆ ด๎าน และต๎องมีผู๎น าที่ช านาญมีความสามารถในหน๎าที่การ
งานเป็นอยํางดี  การหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู๎เรียน  โรงเรียนจึงต๎องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ไปพร๎อมกัน 
2.วัตถุประสงค์    
       1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีความทันสมยั สนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน   
       2. เพื่อสํงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายแลtตอบสนองตามศักยภาพผู๎เรียนรายบุคคล 
       3. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุงปี 2560) 
3.เปา้หมาย   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            1. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนร๎อยละ 100 
                2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า กลุํมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) 
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              ผลผลิต (Output) 
                    1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
บริบทของโรงเรียน สนองตอบความแตกตํางระหวํางบุคคล 

    ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนมีความสุขจากการเรียนรู๎ 
2. นักเรียนมีทักษะอาชีพ 

          ผลกระทบ (Impact)  
- 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข๎นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีหลักสูตรสถานศึกษา สนองตํอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ

สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา 
5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. จัดประชุม 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และก าหนดหน๎าที่รับผิดชอบ 
2. จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 

1 มิถุนายน 2563 
 

 
2. 
 

กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการการ
เรียนรู๎ 
 

1. ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎วิเคราะห์และปรับปรุง
หลักสูตรของกลุํมสาระ 
2. ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จัดพิมพ์หลักสูตรที่
ปรับปรุงใหมํและน าสํงตํอฝุายวิชาการ 
3. ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎น าหลักสูตรไปใช๎ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
4. ประเมินผลการใช๎หลักสูตร 

15 มิถุนายน 2563 -
10 เมษายน 2564 

3. 
 

กิจกรรม
ประเมินผล 

1. ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

15 เมษายน 2564 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 15,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและอัตรา

ต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. กระดาษ A จ านวน 5 กลํอง 
(1กลํองมี 5 รีม) 

- 4,500 - 4,500 - - 

2. หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 4 สี - 3,500 - 3,500 - - 
3. คําเย็บเลํม - 1,000 - 1,000 - - 
4. คําถํายเอกสาร - 3,000 - 3,000 - - 
5. อาหารและเครื่องดื่มบุคลากร - 3,000 - 3,000 - - 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. โรงเรียนใช๎หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ 
  2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนได๎อยํางมีคุณภาพ 
 

 

 
                                                     ลงชื่อ                                         ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                                  ( นางสาวมาลินี  ยินดี ) 
                                                               ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  
 
                                                     ลงชื่อ                                         ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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ชื่อกิจกรรม     งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
แผนงาน       งานวิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.   ข๎อที่ 1    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 กรกฎาคม  2563  -  30 เมษายน  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ 
  
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาพัฒนาการเรียน
การสอนให๎มีประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียนในแตํ
ละระดับการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ได๎กลําววํา สถานศึกษาต๎องสํงเสริมให๎มีการ
วิจัยโดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และจากการประเมิน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2549 พบวํา สื่อนวัตกรรมงานวิจัย การนิเทศอยูํในระดับที่ยังไมํนําพอใจ ปัจจุบัน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนต๎องพัฒนาและสํงเสริมให๎มีการใช๎สื่อสร๎างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตํอ
การเปลี่ยนแปลงของความเจริญก๎าวหน๎าในสังคม ประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเป็น
บุคคลแหํงการเรียนรู๎ โรงเรียนต๎องมีหลักสูตรที่ทันสมัย ผู๎สอนต๎องพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน จัดหา จัดสร๎างจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เอ้ือประโยชน์ตํอผู๎เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนให๎สูงขึ้นจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎มีเอกสารวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารหลักฐานจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 และม.
3 และเอกสารปพ. ตําง ๆ  

2. เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมาย  
 - สามารถจัดท าเอกสารหลักฐานจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 และม.3 เอกสาร ปพ.ตํางๆ เป็นไป
ด๎วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              ร๎อยละ 100 ของผู๎รับบริการ มีความพึงพอใจตํองานวิชาการ งานทะเบียนและวัดผลใน ระดับมาก
ขึน้ไป และครูผู๎สอนสามารถด าเนินการได๎ถูกต๎องตามระเบียบการวัดผลและ ประเมินผล 

         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ผลผลิต (Output) 
                      1. เพื่อให๎มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน – วัดผล  
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                      2. เพ่ือให๎การด าเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียน – วัดผลด าเนินไปอยํางถูกต๎อง เป็น
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
                 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                         เพ่ือให๎บริการแกํผู๎ที่มาติดตํอใช๎บริการได๎อยํางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
         ผลกระทบ (Impact) 
                        เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการให๎มีประสิทธิภาพตามขอบขํายภารกิจงาน
วิชาการ 
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPLs) 
           วิชาการและทะเบียนวัดผลด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพถูกต๎องตามระเบียบ วําด๎วยการวัดผลและ
ประเมินผล   

5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1 จัดท าเอกสารปพ.ตํางๆ -เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ

อนุมัติ 
-ประชุมวางการท างานและ
แตํงตั้งคณะท างาน 
-ด าเนินงานกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

1 กรกฎาคม  2563  -  
 30 เมษายน  2564 

 

สถานที่ด าเนินการ  
                  โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ    
งบประมาณจ านวน 10,000  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม  

1 จัดซื้อเอกสารปพ. 1และปพ.2 - - 3,800 - - 3,800 
2 จัดท าปพ.5 - - 6,200 - - 6,200 

รวม - - 10,000 - - 10,000 
 
7.ผลท่ีคาดว่านักเรียนจะได้รับ 
        1. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการด าเนินงานของงานทะเบียนได๎อยํางครบถ๎วนและมีประสิทธิภาพ  
        2. สามารถด าเนินการออกเอกสารทางการศึกษาให๎กับนักเรียนได๎อยํางรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 

 

                                                     ลงชื่อ                                  ผู๎เสนอกิจกรรม  
                                                         (นางสาวหนูพิน   ยาตะกาศ) 
                                                           ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 

                         ลงชื่อ                                  ผู๎อนุมัตกิิจกรรม 

                   ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                    จัดการศึกษาตามนโยบายทางการศึกษา  
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,2,3  
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1 กรกฎาคม 2563 -  เมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นายลิขิต  เวทย์อุดม 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในระดับหนํวยงานต๎นสังกัดได๎มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอยูํเสมอ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา ครู และนักเรียน เพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา  ตามมาตราที่ 25 ระบุวํารัฐต๎อง
สํงเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได๎แกํ ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ แหลํงข๎อมูล และแหลํงการเรียนรู๎อื่นอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
  ดังนั้นการด าเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงต๎องเป็นไปตามนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด โดยมี
แผนงานการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ของ
นักเรียนให๎ครบทุกด๎านทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   
 กิจกรรมนี้จึงมีข้ึนเพ่ือสํงเสริมและสนองนโยบายการจัดการศึกษาของหนํวยงานต๎นสังกัดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ  เพ่ือพัฒนาความรู๎ คุณธรรม การบวนการเรียนรู๎ ชํวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน  และให๎บริการงานด๎านวิชาการส าหรับนักเรียน ครู และผู๎ปกครอง ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อจัดกิจกรรมตามนโยบายการจัดการศึกษา 
  2. เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน 
  3. เพ่ือให๎บริการงานวิชาการ แกํ ชุมชน สถานศึกษาอ่ืน ครู และนักเรียน  
3.เป้าหมาย 
           เป้าหมายเชิงปริมาณ   
      1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายการจัด 
                   การศึกษา 
      2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
      3. ชุมชน สถานศึกษาอ่ืน ครู และนักเรียน ได๎รับการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ 
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           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                        1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายการ
จัดการศึกษา 
                    ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                         1. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถท่ีดีขึ้น 
               2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
                    ผลกระทบ (Impact)  
                         1. โรงเรยีนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถตามนโยบายการจัดการศึกษา 
          2. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานที่ด าเนินงาน  
 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    
 

  - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
  - ประชุมวางแผนการท างานและ
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

1 ก.ค. 2563 
 

2 2.ขั้นด าเนินการ (Do) ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม  กันยายน 2563 

3 
 

3.ขั้นประเมินผล 
   

  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 เมายน  2564 

4 4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะห์และปรับปรุง
แผนการท างาน 

  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการ
ท างาน 

  เมษายน 2563 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 20,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. คําวัสดุฝึก  
   - กระดาษถํายเอกสาร 
   - กระดาษชาร์ด 
   - อุปกรณ์ 

   
14,000 

 14,000   

2. ปูายประชาสัมพันธ์/ปูายนิเทศ   6,000  6,000   
 รวม  20,000  20,000   

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถตามนโยบายการจัดการศึกษา 
         2. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
                                                          ลงชื่อ                                  ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                                   (นายลิขิต  เวทย์อุดม) 
                                                                 ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                         ลงชื่อ                                    ผู๎อนมุัติกิจกรรม 
                                                               (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
 
 
 
 



63 

 

กิจกรรม                                     ประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน                                     วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                 ข๎อที่ 1      
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1, 2, 3 
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1 ก.ค.2563 - เม.ย. 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                  นางสาวมาลินี  ยินดี   นางสุทธิษา  หอมไสย      
                                                นายคณาเดช   ลายสนธิ ์
 
1.หลักการและเหตุผล    

ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542   หมวด 6    มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรา ๔๘  บัญญัติไว๎วํา  “ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
และเปดิเผยตํอสาธารณชน เพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก”  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะ
เป็นระบบที่สร๎างความมั่นใจให๎ทั้งผู๎บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู๎ปกครอง ชุมชนและ
สังคมเชื่อม่ันได๎วําสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให๎มีคุณภาพมาตรฐานอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎ส าเร็จ
การศึกษาต๎องมีความรู๎ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต๎องการ  
ฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให๎เกิดความตํอเนื่องและเป็นการสนองนโยบายดังกลําว 
2.วัตถุประสงค์    

        1. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
        2. เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
และน ามาใช๎ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
         3.  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชน 
         4.  เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  เพ่ือน าไปสูํการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 
3.เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                1. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา 
                 2. บุคลากรในโรงเรียนและผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎ทราบความก๎าวหน๎าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ผลผลิต (Output)    
                       1. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
การศึกษา 
                  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
               1. นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
                  ผลกระทบ (Impact)  
      - 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  

1. ร๎อยละของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจในการ ด าเนินโครงการ 
2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ฯ 
3. บุคลากรได๎ทราบความก๎าวหน๎า 
4. รายงานประจ าปี (SAR) 

5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. ประชุม - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ 

1 มิถุนายน 2563 
 

 
2. 
 

ประชุม - แตํละชํวงชั้นจัดท ามาตรฐาน 
- จัดท ามาตรฐานในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

15 มิถุนายน 2563 
 

3. 
 

ประเมินผล - ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 1  กรกฎาคม 2563 ถึง 
5 พฤษภาคม 2564 

4. วิเคราะห์
ปรับปรุง 

- วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 10 พฤษภาคม 2564 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 10,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. อุปกรณ์ท าเลํม 
-กระดาษ - หมึก 

- 5,000 - 5,000 - - 

2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คณะท างาน 

- 2,000 - 2,000 - - 

3. ถํายเอกสาร - 2,000 - 2,000 - - 
4. อ่ืน ๆ - 1,000 - 1,000 - - 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนทุกคนได๎รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โรงเรียนมีความพร๎อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 

 

 

 
                                                     ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                                 ( นางสาวมาลินี  ยินดี ) 
                                                              ครู โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                           ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                    สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการศึกษาและโครงงาน 
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                ข๎อที่   2    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1 ก.ค.63 - 15 เม.ย 64 
ผู้รับผดิชอบกิจกรรม                      นางสาวร าไพ   สังข์ชัยภูมิ , นางสาวมะลิวรรณ รัตน์ประภา 
 
1.หลักการและเหตุผล    

       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได๎ให๎ความส าคัญกับ
การน าวิจัยในชั้นเรียนไปใช๎ในกิจกรมการเรียนการสอน  โดยก าหนดให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง
ด าเนินการสนับสนุนให๎ผู๎สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวก  เพื่อให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎  และใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ทั้งนี้ผู๎สอนและผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไป
พร๎อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลํงวิทยาการตําง ๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ  โดยสํงเสริมให๎ผู๎สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
ผู๎เรียนในแตํละระดับการศึกษา  วิจัยในชั้นเรียน นอกจากจะท าให๎ครูผู๎สอนจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางสอดคล๎องกับ
สภาพความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียนกํอให๎เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียนแล๎ว  ยังเป็นเครื่องมือที่
แสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด๎วย   
2.วัตถุประสงค์    
        1.เพ่ือสํงเสริมให๎ครูใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
        2.เพ่ือน าผลมาใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน                                    
        3.เพ่ือรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
3.เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1.บุคลากรครู  จ านวน  30    คน 
        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ผลผลิต (Output)    
                         1.ครูร๎อยละ 100 ใช๎กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และ
จัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยํางเป็นระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง     
                  ผลลัพธ์ (Outcomes)    
                         1.ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช๎ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแกํ       
ผู๎เรียน 
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                 ผลกระทบ (Impact)  
                  1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพได๎ตามมาตรฐาน 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
           1. ครูร๎อยละ 100 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
           2. ครูร๎อยละ 80 จัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยํางเป็นระบบ 
 
5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

  สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 15,000  บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 วัสดุการศึกษา 
-กระดาษ A4   - กระดาษโฟโต๎  
-หมึก -แล็คซีน – กระดาษแข็ง 

-ปกใส 

- - 3,000   3,000 

2 จัดซื้อบอร์ดโครงงาน 2 อัน   2,000   2,000 

รวม   5,000   5,000 

ที ่ กิจกรรมหลกั 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ขั้นเตรียมการ 

 

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
 - ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

1 ก.ค. 2563 
 

2 ขั้นด าเนินการ - ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 15 ก.ค. 2563 

3 

 

ขั้นประเมินผล 
 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 

- ประเมินความพึงพอใจ 

1 เม.ย. 2563 
 

 4 ขั้นปรับปรุง - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 14 เม.ย. 2563 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1. ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็นระบ 
        2. ครูน าผลการวิจัยมาปรับใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพ 
        3. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความประพฤติดีข้ึน 
 

 

 
                                                     ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                            ( นางสาวร าไพ   สังข์ชัยภูมิ ) 
                                                             ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                           ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                         ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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โครงการ                                   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
แผนงาน                                   วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.               ข๎อที่  1,2,4,5    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,2,3 
ลักษณะโครงการ                          โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน             1 ก.ค.63 -  เม.ย 64 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     นางสาวยุรีพร  ค าล๎าน 
 
1.หลักการและเหตุผล 
         เพ่ือให๎สอดคล๎องตามนโยบายของโรงเรียน วําด๎วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน๎น 
วิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล๎องกับมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานข๎อที่ 5 ที่เน๎นผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีผล 
การทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู๎เรียนสามารถสื่อความคิดผํานการพูด เขียน 
หรือน าเสนอผลงานด๎วยวิธีตําง ๆ ได๎ผู๎เรียนมีความสามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช๎เทคโนโลยี เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู๎ได๎ คณะกรรมการฝุายวิชาการโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ อัน
จะเกิดตํอผู๎เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการ เรียนรู๎
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนทุกวิชา ทุกระดับชั้นให๎สูงขึ้นและตอบสนองตํอนโยบาย ของ
โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์  
         1.เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนทุกระดับชั้นให๎สูงขึ้น 
         2.เพ่ือสร๎าง ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตํอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุก
ระดับชั้น  
         3.เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ด๎านการจัดการเรียน การ
สอนสูํเปูาหมายในการสอน และพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ หลักสูตร           
3.เป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             1.ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของผู๎เรียนระดับชั้น ป.6 ม.3  
เพ่ิมสูงขึ้นไมํน๎อยกวํา 0.5 ในทุกกลุํมสาระ 
            2.ร๎อยละ 87 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 ผลผลิต (Output)    

           1.นักเรียนร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 
                     2.นักเรียนร๎อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด 

           3.นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุํมสาระ 
                 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
                     1.นักเรียนสามารถอํานออก เขียนได๎ และมีความรู๎ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  
           2.นักเรียนมีคุณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม  
            3.นักเรียนมีสุขนิสัย และสุขภาพอนามัยที่ดี  
                 ผลกระทบ (Impact)  
                     1.นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีคุณภาพและศักยภาพ และสามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ใน
กระบวนการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1.ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของผู๎เรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3  
เพ่ิมสูงขึ้นไมํน๎อยกวํา 0.5 ในทุกกลุํมสาระ 
          2.ร๎อยละ 87 ของครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

3.นักเรียนร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

     ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ  
- ครูรับทราบผลการสอบ O – NET 
กลุํมบริหาร วิชาการและกลุํมสาระฯ  
ขั้นด าเนินการ  
- ประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางและวาง 
แผนการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการ  
- ทุกกลุํมสาระวิเคราะห์หาสาระการ 
เรียนรู๎ที่นักเรียนได๎คะแนนน๎อย 
- ครูแก๎ไขแผนการจัดการเรียนรู๎โดย 

-เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
 
 
 
-ประชุมวางแผนการท างานและ
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 
 
 
 
 

1-2 ก.ค. 63 
 

     
      ก.ค. 63 

 
 
 
 

ส.ค. 2563 
ส.ค. 2563 



71 

 

 

6. ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 45,000บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้
งบประมาณ 

(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1        
2        
3        

 

สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
4 

สอดแทรกแนวข๎อสอบ O-NET 
- ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการ 
จัดการเรียนรู๎  
-จัดสอนเพิ่มเติมเนื้อหา O-NET ใน 4 
วิชา 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  
-นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ  
ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง  
-รายงานผลการจัดท าโครงการ  
-ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการ
ท างาน 

 
  ส.ค. 2563 -  
มี.ค. 2564 

 
 

เม.ย. 2564 
 

เม.ย. 2564 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนสามารถอํานออก เขียนได๎ และมีความรู๎ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
        2. นักเรียนมีคุณคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม จริยธรรม  

 
 
 
 

                           ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอโครงการ 
               (นางสาวยุรีพร   ค าล๎าน) 
               ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
                             ลงชือ่                                      ผู๎อนุมัตโิครงการ 

               (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                            สํงเสริมนิสัยรักการอํานและการแก๎ปัญหาการอําน  
แผนงาน                   วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                 ข๎อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1,3 
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน               ตลอดปีการศึกษา (16 พ.ค.2563 – 31 มี.ค. 2564) 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นางสุพิน  สุดปัญญา 
 
1. หลักการและเหตุผล  
            จากการทดสอบของส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการวัดผลประเมินผล การอํานการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  ผลการทดสอบการอํานออก เขียนได๎ 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการอํานคลํองเขียนคลํองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
ของโรงเรียนบ๎านบ๎านธารนพเก๎า ปรากฏวํา มีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่อํานหนังสือไมํออกเขียนไมํถูกต๎อง และ
บางสํวนอํานไมํคลํอง เขียนไมํคลํอง ถึงแม๎วําจะมีจ านวนน๎อย แตํก็สํงผลกระทบถึงนักเรียนสํวนใหญํในเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อ่ืน ๆลดต่ าลงด๎วย   ที่ส าคญัมีผลตํอการประเมินผล NT และ O- NET ของนักเรียนกลุํมดังกลําวลด
ต่ าลงไปด๎วย  
             ดังนั้นเพื่อเป็นการแก๎ปัญหานักเรียนอํานไมํออก เขียนไมํถูกต๎อง และอํานไมํคลํองเขียนไมํคลํอง ของ
นักเรียน โรงเรียนบ๎านบ๎านธารนพเก๎า จึงไดก๎ าหนดให๎มีโครงการการอํานออกเขียนได๎  เพ่ือแก๎ปัญหาการอําน
ไมํออก เขียนไมํถูกต๎อง อํานไมํคลํอง เขียนไมํคลํอง ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านบ๎านธารนพเก๎า เพ่ือสํงเสริม ให๎
นักเรียนเกิดการพัฒนาในการอําน และการเขียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู๎ตํอไป  
2. วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือแก๎ปัญหาการอํานไมํออก เขียนไมํถูกต๎อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการอํานไมํ
คลํองเขียนไมํคลํองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
        2. เพ่ือยกระดับ NT และ O- NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให๎สูงขึ้น  
3. เป้าหมาย  
          เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อํานออกเขียนได๎ถูกต๎อง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 
อํานคลํองเขียนคลํอง ผํานเกณฑ์  
                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้น  
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                3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่6 มี คะแนนการประเมินผล NT และ 
O- NET สูงขึ้น 
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                    ผลผลิต (Output)    
                       1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ๎านบ๎านธาร
นพเก๎า ปลอดจากการอํานออกเขียนได๎ถูกต๎อง และอํานคลํองเขียนคลํอง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
                    ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                        1.ครูผู๎สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมและพัฒนาการแก๎ปัญหาด๎านการอําน
และการเขียน ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามศักยภาพและวัยของ
ผู๎เรียน ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู๎ของ
ตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
                    ผลกระทบ (Impact) 
                       1.นักเรียน โรงเรียนบ๎านบ๎านธารนพเก๎า อํานออกเขียนได๎ถูกต๎อง และอํานคลํองเขียนคลํอง 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
           1. ร๎อยละ 100 สํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียนอํานออก  เขียนได๎ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 แตํงตัง้ ครูรับผิดชอบ แตํงตั้ง ครูรับผิดชอบนักเรียน ที่มีปัญหา
การอําน การเขียน 

พฤษภาคม 

2 ครูประจ าชั้น/ ครูที่
ปรึกษาจัดท าข๎อมูล 
สารสนเทศ  

ครูประจ าชั้น/ ครูที่ปรึกษาจัดท าข๎อมูล 
สารสนเทศนักเรียนที่มีปัญหา การอํานไมํ
ออก เขียนไมํถูกตอ๎ง และอํานไมํคลํอง 
เขียนไมํคลํอง ทุกชั้นเรียน  

มิถุนายน 

3 ครูประจ าชั้น/ ครูที่
ปรึกษาจัดท าข๎อตกลง
เพ่ือแก๎ปัญหานักเรียน  

ครูประจ าชั้น/ ครูที่ปรึกษาจัดท าข๎อตกลง
เพ่ือแก๎ปัญหานักเรียน อํานไมํ ออก เขียน
ไมํถูกต๎อง และอําน ไมํคลํอง เขียนไมํ
คลํอง 

มิถุนายน 

4 เยี่ยมบ๎านนักเรียน  เยี่ยมบ๎านนักเรียน ที่อํานไมํออก เพ่ือ
กระตุ๎นให๎ผู๎ปกครองทราบ และเห็น
ความส าคัญของการเรียน  

มิถุนายน 

5 สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม มิถุนายน-มีนาคม 
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ผลิตสื่อ นวัตกรรม การ 
  

การแก๎ปัญหา นักเรียนอํานไมํออก เขียน
ไมํ ถูกต๎อง อํานไมคํลํอง เขียนไมํ คลํองให๎
เหมาะสม   ฝึกกิจกรรมดังนี้  
   - อํานเป็นค า  
   - กิจกรรมคัดลายมือ  
   - เขียนตามค าบอก  
   - อํานจับใจความ ทุกชั้น  

6 สอนซํอมเสริม สอนซํอมเสริม มิถุนายน-มีนาคม 
7 ประเมินผลการอําน

ออกเขียนได๎และ
รายงานผล(E-MES) 

ประเมินผลการอํานออกเขียนได๎และ
รายงานผล(E-MES) 

ครั้งที่ 1มิถุนายน 
ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 

 
สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณจ านวน 7,000  บาท 
    รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 คําวัสดุอุปกรณ์ 
เอกสาร 
กระดาษA4และหมึก
ถํายเอกสาร 

  5,000 5,000   

รวม 5,000   
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1.นักเรียนเห็นคุณคําของการอํานและมีนิสัยรักการอําน ปลอดจากการอํานไมํออกเขียนไมํได๎ และอํานไมํ
คลํองเขยีนไมํคลํอง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
       2.นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าทุกระดับชั้นอํานออกเขียนได๎  มีทักษะการอําน – การเขียน 
มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการใช๎ภาษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
                                                       ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                            ( นางสุพิน   สุดปัญญา ) 
                                                                 ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                  ลงชื่อ            ผู๎อนุมัตกิิจกรรม 
                                                            ( นางสาวกาญจนา     สุภาศาสตร์ ) 
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                      ห๎องสมุดและการจัดการเรียนรู๎ 
แผนงาน                                      วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                  ข๎อที่  2,6  
สนองมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานข๎อที่ 1 
ลักษณะกิจกรรม                             กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                16 พฤษภาคม  2563-  31  มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                        นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา , นางพัชยาพร อินทร์ประโคน  
 
  1.หลักการและเหตุผล    

ตามพระราชด ารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม       ราช
กุมารีที่วํา “อํานเทําไหรํ ไมํส าคัญ ขอให๎เป็นคนรักการอําน” พระองค์ทรงให๎ความส าคัญในเรื่อง        ของการ
อํานอยํางยิ่ง และการอําน ให๎ประโยชน์กับเราได๎อยํางมากมาย พระองค์จึงเปรียบเสมือนเป็น               “เจ๎า
ฟูานักอําน” ของประชาชนคนไทย  

ห๎องสมดุจึงเป็นแหลํงวิทยาการที่จะชํวยให๎การเรียนการสอนบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ที่
ส าคัญ เพ่ือเป็นการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน   ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และสามารถ
พัฒนาทักษะทางด๎าน การฟัง การพูด การอําน และการเขียน  เพื่อใช๎ในการติดตํอสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ 
การอํานการเขียน จึงเป็นทักษะ ที่มีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับนักเรียนเพราะ             การอําน
การเขียนเป็นรากฐานส าหรับการเรียนรู๎ทุกวิชา โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎ตระหนักถึงความส าคัญนี้จึงได๎จัดท า  
กิจกรรมห๎องสมุดและการจัดการเรียนรู๎ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค๎นคว๎า ให๎เป็นแหลํงความรู๎ที่
รวบรวมทรัพยากรประกอบการศึกษาของผู๎ใช๎ บริการเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู๎และการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง  
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให๎ห๎องสมุดเป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎ของนักเรียน ครูและชุมชน  
2.2 เพ่ือใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2.3. เพ่ือสํงเสริมลักษณะนิสัยรักการอํานของนักเรียนและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  

3.เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาล- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนิสัยรักการอําน เรียนรู๎ด๎วยตนเอง    3.2 
เชิงคุณภาพ  
            3.2.1 ผลผลิต (Output)   
                      1. นักเรียนทุกคนใช๎ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ เพื่อศึกษาค๎นคว๎าและท ากิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอน  
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                         3.2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                                  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
                         3.2.3 ผลกระทบ (Impact)   
                                  1. นักเรียนมีนิสัยรักการอํานและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
          4.1 ร๎อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอํานเข๎าไป ใช๎บริการในห๎องสมุด เพื่อศึกษาค๎นคว๎า                   
และท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

4.2 ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
4.3 ร๎อยละของนักเรียนที่สามารถอํานออก เขียนได๎ 

5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        ห๎องสมุดโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

1. วางแผน - ประชุมเพ่ือเสนอโครงการ  
- ขออนุมตัิโครงการ  
- แตํงตั้งคณะท างาน  

16  พ.ค. 63 

2. ด าเนินงานตามโครงการ - ส ารวจรายชื่อหนังสือตาม ความ
ต๎องการของผู๎เรียน 
   และ กิจกรรมตําง ๆ  
- ด าเนินการจัดซื้อหนังสือ  

 
16  พ.ค. 63-31 มี.ค. 64 

 

3.  นิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน  16  พ.ค. 63-31 มี.ค. 64 
 

4. 
 

สรุปและประเมินผลและ 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตาม โครงการ 

สรุปและประเมินผลและ รายงาน
ผลการด าเนินงานตาม โครงการ  

31 มี.ค. 64 
 

5. ขั้นปรับปรุง -  31  มี.ค. 64 
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6. งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน   10,000  บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กระดาษและอุปกรณ์แตํงห๎อง - - 4500 4500 - 4500 
2. ซํอมคอมพิวเตอร์ - 3000 - 3000 - 3000 
3. ซํอมเครื่องปริ้น - 1000 - 1000 - 1000 
4. หมีกเครื่องปริ้น - - 1500 1500 - 1500 
 รวม     - 10,000 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอํานเพ่ิมขึ้นสามารถศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง โดยใช๎ห๎องสมุด 
เป็นแหลํงเรียนรู๎  
          7.2 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนให๎มีหนังสือใหมํ ทันสมัยที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎          
          7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
                                                  ลงชื่อ                                        ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                           (นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา) 

                         ครูโรงเรยีนบ๎านธารนพเก๎า 
 

                                                  ลงชื่อ                   ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                       ( นางสาวกาญจนา     สุภาศาสตร์ ) 
                                                         ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                           พัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ   
แผนงาน                          วิชาการ  
สนองนโยบายระดับ สพฐ                   ข๎อที่  2      
สนองมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะโครงการ                            กิจกรรมตํอเนื่อง   
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                1 กรกฎาคม  2563  -  30 มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                        นางพวงเพ็ญ  ทองค าสุข 
 
1.หลักการและเหตุผล    
          พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได๎ก าหนดให๎รัฐต๎องจัดการศึกษาให๎แกํบุคลที่พิการหรือด๎อยโอกาส กลุํมตําง ๆให๎บุคล
ดังกลําวมีสิทธิ และได๎รับโอกาสใน 

การศึกษาตั้งแตํแรกเกิด หรือเมื่อพบความพิการจนตลอดชีวิตและไมํเสียคําใช๎จําย อีกทั้งสามารถเลือก
รับบริการทางการศึกษาจากสถานศึกษาในรูปแบบตําง ๆ โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 
และความต๎องการจ าเป็นพิเศษของบุคลนั้น    

การจัดการเรียนรํวมระหวํางเด็กที่มีความต๎องการพิเศษกับเด็กปกติ จึงนับได๎วําเป็นบทบาทส าคัญของ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรํวมที่ต๎องการด าเนินการให๎เด็กที่มีความต๎องการพิเศษได๎เข๎าศึกษาในระบบ
การศึกษาทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ โดยเตรียม ครู บุคลากร สภาพแวดล๎อม รวมถึงสื่อเทคโนโลยีและ
สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความชํวยเหลืออ่ืนใดในทางการศึกษา เพ่ือให๎สามารถรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ ให๎เขาได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ 
2.วัตถุประสงค์    

2.1. เพ่ือให๎นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ   
2.2. เพ่ือผลิต และพัฒนาเทคนิควิธีการ /สื่อการเรียนการสอน และแก๎ไขปัญหา ให๎สอดคล๎อง 

เหมาะสมกับสภาพความบกพรํองของนักเรียนแตํลํะบุคคล      
2.3. เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการศึกษาให๎เด็กตามความ

ต๎องการพิเศษอยํางมีคุณภาพ         
           2.4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ในการจัดการเรียนรํวมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความต๎องการพิเศษ   
3.เป้าหมาย   
        เชิงปริมาณ   
                 1. นักเรียนในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได๎เข๎าเรียนในโรงเรียน   
                  2. นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
                  3. เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให๎มีความสามารถในการจัดการศึกษาให๎เด็กตามความ
ต๎องการพิเศษอยํางมีคุณภาพ         
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                  4. สํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนทุกโรงเรียนได๎รับการประกันคุณภาพการศึกษา  
         เชิงคุณภาพ    

      ผลผลิต (Output)   
                        1. ส ารวจนักเรียนที่ความบกพรํองทางการเรียนรู๎โดยใช๎แบบประเมินประเภทตํางๆ แล๎ว
จัดท าแผนการสอนเด็กกลุํมนี้โดยใช๎สื่อการสอนที่หลากหลาย            

      ผลลัพธ์ (Outcomes)    
             1. นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
             2. เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียน ให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการศึกษาให๎แกํ

เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษอยํางมีคุณภาพ 
                  ผลกระทบ (Impact)  
                      1. ผู๎ปกครองบางคนไมํให๎ความรํวมมือ  
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
            1. นักเรียนในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได๎เข๎าเรียนในโรงเรียนทุกคนและเรียนรู๎พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ   
5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 

สถานที่ด าเนินการ  
            โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 
กิจกรรมเสริมวิชาการส าหรับ
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู๎ 

1.ประชุมผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเสนอโครงการ 
2.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎องเพ่ือก าหนดบทบาท
หน๎าที่ความรับผิดในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

ก.ค.- มี.ค. 64 
 

2 

กิจกรรมพัฒนาครู /บุคลากร ใน
การรับการอบรม/สัมมนาจาก
หนํวยงานตําง ๆหรือโรงเรียนจัด
ให๎ 

1.ประชุมผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเสนอโครงการ 
2.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎องเพ่ือก าหนดบทบาท
หน๎าที่ความรับผิดในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

ก.ค.- มี.ค. 64 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 5,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ โครงการ/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้

สอย 
วัสดุ รวม  

1. จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ท าสื่อการสอน - - 5,000 5,000 - - 
 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
      2. เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียน ให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการศึกษาให๎แกํเด็กท่ีมีความ
ต๎องการพิเศษอยํางมีคุณภาพ 
 
 

 

 
                                                     ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                                (นางพวงเพ็ญ  ทองค าสุข)    
                                                               ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                        ผู๎อนมุัตกิิจกรรม 
                                                            ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                    วันวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1-23 สิงหาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นางสาวยุรีพร  ค าล๎าน , นางสาวร าไพ  สังข์ชัยภูมิ   
 
1.หลกัการและเหตุผล 

 เนื่องจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ”เพ่ือน๎อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ซึ่งทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาที่
ต าบลหว๎ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2411  โดยไมํคลาดเคลื่อนแม๎แตํวินาทีเดียว  
ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่นําภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะ
มีการจัดกิจกรรมตําง ๆเพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ น าเสนอ
ความรู๎และนันทนาการตําง ๆ  และจากการจัดกจิกรรมที่ผํานมาพบวํานักเรียนให๎ความสนใจและอยากให๎มี
กิจกรรมดังกลําวมีการจัดขึ้นอีกกลุํมสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า จึงจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาตําง ๆ พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิดรเิริ่ม
สร๎างสรรค ์ ท าให๎นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกลและน าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎จริง  
2.วัตถุประสงค์   

             1. เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงความรู๎และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด๎านวิทยาศาสตร์    
             2. เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูํกับการได๎รับความรู๎ในสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
             3. เพื่อฝึกให๎นักเรียนได๎รํวมกันคิดอยํางมีระบบ คิดอยํางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 
3.เป้าหมาย   
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                  1. นักเรียนจ านวน 480 คนเข๎ารํวมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถของนักเรียน  
                  2. นักเรียนจ านวน  480 คน เข๎ารํวมกิจกรรมทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ 
             เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                        1. สํงเสรมินักเรียนเข๎ารํวมแขํงขัน และใช๎ทักษะทางวิทยาศาสตร์                   
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                     ผลลัพธ์ (Outcomes)  
                        1. นักเรียนมีความชื่นชอบ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง                
                         2. นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูํกับการได๎รับความรู๎ในสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
                        3. นักเรียนได๎รํวมกันคิดอยํางมีระบบ คิดอยํางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 
                     ผลกระทบ (Impact)  
                        1. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และให๎ความรํวมมือกับกิจอ่ืน ๆ   
เพ่ิมข้ึน 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1. นักเรียนร๎อยละ 95 เข๎ารํวมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู๎และผลงาน ความสามารถของ  
นักเรียน ด๎านวิทยาศาสตร์ 
          2. นักเรียนร๎อยละ 95 เข๎ารํวมกิจกรรมทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ 

5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 

สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

     ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1  
-วางแผนเตรียมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

-เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
-ประชุมวางแผนการท างานและ
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

1-2 ส.ค. 63 

2 
 

-จัดนิทรรศการแสดงความรู๎และผลงาน 
ความสามารถของนักเรียน ด๎าน
วิทยาศาสตร์ 

-เตรียมสถานที่ 
-น าผลงานออกมาแสดง 

16-18 ส.ค.63 

3 
 

-ประเมินผลกิจกรรม 
 

-ประเมินผลการด าเนินงาน 
-ประเมินความพึงพอใจ 

19-21 .ค. 63 

4 -ปรับปรุงข๎อผิดพลาดของกิจกรรม -วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการ
ท างาน 

22-23 ส.ค. 63 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 7,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. จดันิทรรศการแสดงความรู๎และผลงาน 
ความสามารถของนักเรียน ด๎าน
วิทยาศาสตร์ คํากระดาษ 3 รีม รีมละ
110 บาท  (3 รีม * 110 บาท) 

- - 330 330 - - 

2. จัดนิทรรศการแสดงความรู๎และผลงาน 
ความสามารถของนักเรียน ด๎าน
วิทยาศาสตร์ คําสารเคมี  

- - 4,000 4,000 - - 

3. คําวัสดุอ่ืน ๆ - - 2,670 2,670 - - 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู๎ ผลงานและความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์ 
            2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร์ 
            3. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 

 

 
                                                 ลงชื่อ                                        ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                            ( นางสาวยุรีพร  ค าล๎าน) 
                                                           ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  
 
                                                 ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                        ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                  วันคริสต์มาส/ปีใหมํ 
แผนงาน                  วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  2     
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   1, 2, 3 
ลักษณะกิจกรรม                    กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        3 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม         นายอภินันท์  หอมคง 
 
1.หลักการและเหตุผล  
           การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให๎มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ในชั้นเรียนแล๎ว จะต๎องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคูํกันไปด๎วย โดยเฉพาะกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ เพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ วัฒนธรรม ประเพณีของเจ๎าของภาษา ซึ่งปรากฏในหลักสูตรตามมาตรฐานที่ 3.1 สาระที่ 3 
วัฒนธรรม  
ดังนั้น กิจกรรมคริสต์มาส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัดเพ่ือสํงเสริมใหผ๎ู๎เรียน ได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษา และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางกับวัฒนธรรมไทย แล๎วนามาใช๎อยํางมีวิจารณญาณ ด๎วย
เหตุผลนี้ทางกลุํมสาระภาษาตํางประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  
2.วัตถุประสงค์  
           1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนฝึกทักษะทางภาษาในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และสื่อที่
หลากหลาย  
           2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกตํางระหวําง
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  
3.เป้าหมาย 
           เชิงปริมาณ 
                   1. ผู๎เรียนเข๎าใจถึงประเพณวีัฒนธรรม และความส าคัญของวันคริสต์มาส 
                   2. ผู๎เรียนและครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และการแสดง บน
เวทีตํางในวันวันคริสต์มาส / ปีใหมํ ร๎อยละ 95 
           เชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                       1. ผู๎เรียนและครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และการแสดง   
บนเวทีตําง ๆใน วันวันคริสต์มาส / ปีใหมํ 
                   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                       1. ผู๎เรียนทุกระดับ มีสํวนรํวมในกิจกรรมเข๎าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม และความส าคัญของ
วันคริสต์มาส 
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                   ผลกระทบ (Impact)  
                       1. นักเรียนชอบวิชาภาอังกฤษมากข้ึนและให๎ความสนใจกับวัฒนธรรมตํางชาติ 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
         1. นักเรียนทุกระดับ มีสํวนรํวมในกิจกรรมวันคริสต์มาส 
         2. นักเรียนและครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบน เวทีตําง ๆ
ใน วันวันคริสต์มาส / ปีใหมํ 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- เสนอกจิกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

3 พฤศจิกายน 2563 
 

นายอภินันท์  หอมคง 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
-ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
-การจัดนิทรรศการให๎ความรู๎เกี่ยวกับวันคริสต์มาส-
และวันขึ้นปีใหมํ 
-การประกวดวาดภาพ ระบายสี 
-การท าการ์ดวันคริสต์มาส 
-การท าตุ๏กตา Snowman 

25 ธันวาคม 2563 
 

นายอภินันท์  หอมคง 
 

3.ขั้นประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
-ประเมินความพึงพอใจ 

27 ธันวาคม 2563 
 

นายอภินันท์  หอมคง 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

1 มกราคม 2564 นายอภินันท์  หอมคง 

 
สถานที่ด าเนินการ  
          อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ  
   งบประมาณจ านวน 7,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะทางภาษาในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎และสื่อที่หลากหลาย 
        2. ผู๎เรียนเข๎าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  
 
 
 
 
 
                                                     ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                          ( นายอภินันท์  หอมคง ) 
                                                            ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                           ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. อุปกรณ์ตกแตํงสถานที่ จัดบอร์ดให๎
ความรู๎เกี่ยวกับวันคริสต์มาสและปี
ใหมํ 

1,000 - 1,000   

2. ของขวัญส าหรับจับฉลากแจกรางวัล 4,500 - 4,500   
3. การวาดภาพระบายสี  700 700   
4. เกียรติบัตรผู๎ได๎รับรางวัล และของ

รางวัล 
800 - 800   

รวม 7,000   7,000   
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กิจกรรม                                    วันสุนทรภูํ/วันภาษาไทย 
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  1,2    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1 ,2,3 
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1-23 สิงหาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นายคณาเดช   ลายสนธิ ์
 

1.หลักการและเหตุผล 
            คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได๎ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให๎
วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแหํงชาติ เพ่ือกระตุ๎นจิตส านึกให๎คนไทยตระหนักถึงคุณคําและ
ความส าคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญอยํางหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่น ๆ 
ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญตําง ๆ ทางเทคโนโลยี 
กลุมํสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎ตระหนักถึงความส าคัญจึงได๎จัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหํงชาติขึ้น    และด๎วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภูํยอดกวีเอกของ
ไทยรวมทั้งยังถือเป็นวันภาษาไทยด๎วยเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพรํผลงานของสุนทรภูํให๎นักเรียนเห็น
ถึงความส าคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให๎นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  อันเป็นการชํวยสํงเสริมวิชา
ภาษาไทยให๎ด าเนินไปอยํางได๎ผลฝุายกิจการนักเรียนเห็นถึงความส าคัญดังกลําวจึงก าหนดให๎มีโครงการวัน
สุนทรภูํขึ้นมา 
2.วัตถุประสงค์   
            1. เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภูํกวีเอกของไทยและของโลก 
            2. เพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนให๎กล๎าแสดงออกในทางสร๎างสรรค์และมีศิลปะในการใช๎ภาษาไทย 
            3. เพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนให๎รักษาภาษาไทย  เกิดความซาบซึ้ง  มีความภาคภูมิใจ  และน าภาษามา
ประยกุต์ใช๎ ในชีวิตประจ าวัน 
            4. เพ่ือสํงเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภูํ  ให๎เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข๎าใจและ
ตระหนักถึงคุณคําของวัฒนธรรม 

3.เป้าหมาย  
            เชิงปริมาณ 
                   1. ร๎อยละ 80 นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันสุนทรภูํ  
                   2. ร๎อยละ 80 นักเรียนมีความรู๎จากการเข๎าชมนิทรรศการสุนทรภูํ 
                   3. ร๎อยละ 80 นักเรียนสํงผลงานเข๎ารํวมการประกวดกิจกรรมในวันสุนทรภูํ   
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           เชิงคุณภาพ 
                      ผลผลิต (Output)    
                           1. นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของวันสุนทรภูํและเข๎ารํวกิจกรรม 
                     ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                           1. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการรํวมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย   
และศิลปะวัฒนธรรมไทย 
                           2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได๎ 
                           3. นักเรียนรักการเรียนรู๎และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  
                       ผลกระทบ (Impact) 
                           1. นักเรียนได๎รับความรู๎และมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาไทย 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1. ร๎อยละนักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 
          2. ร๎อยละนักเรียนมีความรู๎จากการเข๎าชม นิทรรศการวันภาษาไทยแหํงชาติ 
          3. ร๎อยละนักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันสุนทรภูํ  
          4. ร๎อยละนักเรียนมีความรู๎จากการเข๎าชมนิทรรศการสุนทรภูํ 
          5. ร๎อยละนักเรียนสํงผลงานเข๎ารํวมการประกวด   
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
    5.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 มิ.ย. 63 

 
นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 

2.แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 3 มิ.ย.  63 นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 
ขั้นด าเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงท าความเข๎าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
6  มิ.ย.  63 

 
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย 
4. ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ 10 -21 มิ.ย. 63 ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย 
5. จัดกิจกรรมวันสุนทรภูํ 
   - ตอบปัญหาวันสุนทรภูํ 
   - ระบายสี 
    - ประกวดแตํงกลอนสุภาพ 
   - นิทรรศการกิจกรรมวันสุนทรภูํ 

 
26  มิ.ย.  63 
20 มิ.ย.  63 
20  มิ.ย.  63 
26  มิ.ย.  63 

ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 
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ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
ตลอดภาคเรียน 

 
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย 
7. สรุปผล / รายงานผลการจดัท าโครงการ ตลอดภาคเรียน นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล๎วใช๎เป็นต๎นแบบของโครงการตํอไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย 
 
5.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 ก.ค. 63 

 
นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 

2.แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 3 ก.ค.  63 นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 
ขั้นด าเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงท าความเข๎าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
6  ก.ค. 63 

 
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย 
4.ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ 7 -15 ก.ค. 63 ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย 
5.จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 
   - ตอบปัญหาวันภาษาไทยแหํงชาติ 
   - ระบายสี 
    - ประกวดแตํงกลอนสุภาพ 
   - นิทรรศการกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 

 
16 -27 ก.ค. 63 

ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
29 -31 ก.ค. 63 

ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

7.สรุปผล / รายงานผลการจดัท าโครงการ 29 -31 ก.ค. 63 นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8.น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล๎วใช๎เป็นต๎นแบบของโครงการ
ตํอไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

    

สถานที่ด าเนินการ  
         อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ  
งบประมาณ 10,000 บาท (ใช๎ในกิจกรรมวันสุนทรภูํและกิจกรรมวันภาษาไทย) 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช   

มหาราช ที่ได๎ทรงแสดงความหํวงใยและพระราชทานแนวคิดตําง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย  
          2. นักเรียนสามารถแสดงออกด๎านความคิดสร๎างสรรค์ และมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม 
          3. นักเรียนสามารถสํงเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภูํ ให๎เยาวชนและบุคคล 

 
 

                                ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                      (นายคณาเดช   ลายสนธิ์) 
                                                      ครูโรงเรียนบา๎นธารนพเก๎า 

 
                           ลงชื่อ                                     ผูอ๎นุมัติกิจกรรม 

                                  (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. อุปกรณ์ตกแตํงสถานที่ จัดบอร์ดให๎

ความรู๎เกี่ยวกับวันภาษาไทยและ
สุนทรภูํ 

- 2,000 2,000 

2. ของส าหรับแจกรางวัล - 3,000 3,000 
3. กระดาษวาดภาพระบายสี - 1,000 1,000 
4. เกียรติบัตรผู๎ได๎รับรางวัล  4,000 - 4,000 

รวม    10,000 
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กิจกรรม                                    กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  1,2,4,5    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,2,3 
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1 ก.ค.63 -  เม.ย 64 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นายลิขิต   เวทย์อุดม 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มี
ความรู๎และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตาม
ศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ท าเป็น  แก๎ปัญหา
เป็น และเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ด๎วยหลักการและเหตุผลข๎างต๎นโรงเรียนจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมเพ่ือ
สํงเสริมให๎เหมาะสมกับสติปัญญา และความสามารถของนักเรียนเพ่ือพัฒนาด๎านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิต
พิสัย  น าไปสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นตามเปูาหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมสํงเสริม
สนับสนุนให๎นักเรียนมีความเป็นเลิศด๎านวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี  กีฬา  
ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค๎นนวัตกรรมใหมํ ๆ  ในการเตรียมพร๎อมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ที่มีความพร๎อม
ด๎วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ใช๎ความรู๎  
ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยํางเต็มความสามารถ  โดยสํงผู๎เรียนเข๎าประกวดในโครงการ
แขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่นทั้งในระดับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และระดับประเทศ  และสํงนักเรียน
เข๎าประกวดในงานมหกรรมทางวิชาการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศตํอไป 
2. วัตถุประสงค์   
       1. เพ่ือสํงนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข๎าประกวดในหนํวยงานสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
หนํวยงานอื่น 
       2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนที่มีความสามารถได๎มีโอกาสแสดงความสามารถและสร๎างชื่อเสียงให๎แกํโรงเรียน
และวงศ์ตระกูล 
       3. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูและนักเรียนมีการค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎านวิชาการอยูํเสมอ 
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3. เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกซ่ึงความสามารถในด๎านวิชาการ ด๎านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรีการ
แสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
            2. เพ่ือเผยแพรํชื่อเสียงผลงานด๎านการศึกษาของครู นักเรียน  
        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             ผลผลิต (Output)    
                  1. นักเรียน และครูผู๎ฝึกสอน ได๎รํวมแขํงขันทักษะด๎านตําง ๆ             
             ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                  1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการ
แขํงขันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
              ผลกระทบ (Impact)  
                   1. นักเรียนมีความกล๎าแสดงออกและมั่นใจในการเข๎ารํวมแขํงขันเวทีตําง ๆ 
4. ตวัชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
         1. นักเรียน และครูผู๎ฝึกสอน ไดร๎ํวมแขํงขันทักษะด๎านตําง ๆ             
         2. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแขํงขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
5. กจิกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
2.จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 
3.แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบ 
4.ด าเนินงาน 
 - สํงนักเรียนแขํงขันในงานมหกรรมทางวิชาการ
ในระดับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือ
ระดับประเทศ 
 5.ประเมินผล/สรุปรายงานผล 

มิ.ย. 63 
มิ.ย. 63 
มิ.ย. 63 
 
ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
 
เม.ย. 64 

นายลิขิต   เวทย์อุดม 

 
สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 14,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช๎
งบประมาณ 

(แสดงรายการจ านวนหนํวย
และอัตราตํอหนํวย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช๎สอย วัสดุ รวม  

1.        
2.        
3.        

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1. นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพอยํางเต็มท่ี เพ่ือเป็นแบบอยํางที่ดี 
ในการแสดงออกของนักเรียนอยํางสร๎างสรรค์เป็นการน าชื่อเสียงมาสูํโรงเรียน 
       2. นักเรียน และครู ได๎รับประสบการณ์จากการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ อยํางหลากหลาย 
เป็นการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพให๎บุคลากรและผู๎เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 
 
 

                                                      ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                     (นายลิขิต    เวทย์อุดม) 
                                                   ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
                         ลงชื่อ                                     ผู๎อนุมัติกิจกรรม 

                               (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม              วันไหว๎ครู  
แผนงาน              กิจกรรมนักเรียน 
สนองนโยบายระดับ สพฐ            ข๎อที่ 1,6    
สนองมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1,2,3 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   23-24 กรกฎาคม 2563  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     นางพวงเพ็ญ  ทองค าสุข 
 
1.หลักการและเหตุผล    

ประเพณีการไหว๎ครูเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให๎ความเคารพเทิดทูน
คุณครู ศิษย์ในฐานะผู๎สืบทอดมรดกทางวิชาการพร๎อมใจกันปวารณาตนรับการถํายทอดวิชาความรู๎ด๎วยความ
วิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งใจไว๎ การไหว๎ครู จึงเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ ตํอครูผู๎มีพระคุณ ผู๎ที่รู๎จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู๎ที่เจริญรุํงเรืองในชีวิต สิ่งที่ต๎องเตรียม
ในการไหว๎ครู คือ พานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครู การท าพานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครูนั้น นักเรียนควรท าด๎วย
ความสามารถของนักเรียนเอง ซึ่งเป็นทักษะด๎าน งานฝีมือ นักเรียนได๎ฝึกการท างานเป็นทีม ความสามัคคี 
ความคิดสร๎างสรรค์ การกล๎าแสดงออก และมีความรู๎สึก ภูมิใจกับผลงานของตนเอง ทางกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเล็งเห็นความส าคัญ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือ สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีความรู๎
และทักษะด๎านงานฝีมือ สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ในอนาคต 
2.วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎ตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของไทย                                                                                                                         
2. เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณตํอคุณครู                                                                                             
3. เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในการจัดท าพานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครู                                                                                 
4. เพ่ือให๎นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการจัดท าพานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครู  

3.เป้าหมาย   
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1. พานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครู จ านวน 22 พาน 
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

          ผลผลิต (Output)    
                          1. พานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครู จ านวน 22 พาน  

               2. นักเรียนมีความรู๎และทักษะในการจัดท าพานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครู 
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                   ผลลัพธ์ (Outcomes)  
                          1. นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
                          2. นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ รู๎จักประหยัดและสามารถเลือกใช๎วัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น 
                  ผลกระทบ (Impact)  
                         1. ปีนี้ตอ๎งจัดกจิกรรมวันไหว๎ครูให๎นักเรียนทั้งหมด 2 รอบ เพื่อลดความแออัดในการจัด
กิจกรรม 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  

1. คณะครูและนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 100% 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        หอประชุมโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
1. จัดฝึกซ๎อมกจิกรรมกํอน

วันไหว๎ครูให๎กับนักเรียน
ทุกคน 

1.ประชุมวางแผนการจัดงานระหวํางครูและ
นักเรียน                              
2.จัดสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม  
3.ด าเนินการตามโครงการก าหนด 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน  
5.สรุปผลการด าเนินงาน ในที่ประชุม 

8.30 – 11.30 

2. ท าพานประจ าห๎อง แบํงกลุํมท าพานในแตํละห๎อง 14.30 – 16.30 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 5,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบ
ประ 
มาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้
สอย 

วัสดุ รวม  

1. คําจัดสถานที่ - - 1,000 1,000 - - 

2. ท าปูายวันไหว๎ครู - - 1,500 1,500 - - 

3. รางวัลการท าพาน 2,000 - - 2,000 - - 

4. หนังสือสวดมนต์ - - 500 500 - - 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1. นักเรียนมีความตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของไทย                                                                                                                                                                     
   2. นกัเรียนได๎แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณตํอคุณครู                                                                                                                                                         
   3. นักเรียนมีความรู๎และทักษะในการจัดท าพานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครู                                                                                                                         
   4. นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการจัดท าพานดอกไม๎ส าหรับไหว๎ครู 

 

 

 
                                                   ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                            (นางพวงเพ็ญ  ทองค าสุข) 
                                                            ครูโรงเรยีนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                  ลงชื่อ                                     ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                       ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                      อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                    วันแม ํ
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              12 สิงหาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นางปรานี  ดวงเดือน  
 
1. หลักการและเหตุผล 
            วันแมํ เป็นวันที่ส าคัญวันหนึ่ง ในหลายประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมวันแมํข้ึนเพ่ือให๎เกียรติแกํผู๎เป็นแมํ
และความเป็นแมํ ในประเทศไทยก าหนดวันแมํแหํงชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนารถ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได๎
จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกท้ังจัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติให๎ลูกๆ ได๎
แสดงออกซ่ึงความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวทีตํอแมํและผู๎มีพระคุณ การจัดกิจกรรมดังกลําวหนํวยงานตําง ๆ 
ทัง้ภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินงานกันอยํางตํอเนื่อง  
           โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า เป็นอีกหนํวยงานหนึ่งที่ให๎ความส าคัญในการจัดงานวันแมํแหํงชาติอยําง
ตํอเนื่องทุกปี เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูตํอบิดา มารดา และผู๎มีพระคุณ และ
เพ่ือปลูกฝังคํานิยมที่ดีงาม ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎วางแผนการจัดกิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีตํอสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนารถ และเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎
แสดงออกซ่ึงความรัก ความกตัญญูตํอมารดา และผู๎มีพระคุณ โดย จัดปูายนิทรรศการเกี่ยวกับการเทิดพระคุณ
แมํ จัดประกวดเรียงความวันแมํ  ประกวดวาดภาพพระคุณแมํ    จัดพิธีระลึกพระคุณแมํ เป็นต๎น 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าฯ  พระบรมราชินีนาถ  
           2. เพื่อสํงเสริมให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู๎ปกครอง โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
               ได๎แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  และแสดงความจงรักภักดีตํอสมเด็จพระนางเจ๎าฯ  
               พระบรมราชินีนาถ 
           3. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน ได๎ระลึกถึงพระคุณของแมํผู๎ให๎ก าเนิดซึ่งเป็นผู๎มีพระคุณอยํางสูง                
              เป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งตํอสถาบันครอบครัวและสังคม 
3.  เป้าหมาย 
               เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                       1. นักเรียนมีความตระหนัก ส านึกในคุณงามความดีของแมํ 
                       2. คร-ูผู๎ปกครอง  เข๎ารํวมประชุมอยํางพร๎อมเพรียง 
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              เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                         1. นักเรยีนจ านวน 480 คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันแมํ 

                   ผลลัพธ์ (Outcomes)       
         1. นักเรียน 80% รํวมกันจัดบอร์ดเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ 
         2. ครู – นักเรียน 100%  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมระลึกถึงความดีของแมํ 
         3. ผู๎ปกครองนักเรียน (แมํ) เข๎ารํวมกิจกรรมวันแมํและเข๎ารํวมประชุมผู๎ปกครอง 80 % 

                    ผลกระทบ (Impact)  
                         1.โรงเรียน  ชุมชน มีความสามัคคีเพ่ิมข้ึน 
4.ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
         1. นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันสุนทรภูํ 
         2. นักเรียนมีความรู๎จากการเข๎าชมนิทรรศการสุนทรภูํ 
         3. นักเรียนสํงผลงานเข๎ารํวมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ 

25 กรกฎาคม 2563 
 

นางปรานี  ดวงเดือน 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
- ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

 สิงหาคม 2563 
และพฤศจิกายน 2563 

คณะครู 
โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

สิงหาคม  2563 
 
 

นางปรานี  ดวงเดือน 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

มี.ค. 2562 นางปรานี  ดวงเดือน 

สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 1,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 คําวัสดุ  
   - กระดาษถํายเอกสาร 

   - อุปกรณ์อ่ืนๆ 

   2,000 -         2,000 

2 คําอาหารส าหรับผู๎ปกครอง 2,000 - 2,000 

รวม 4,000 - 4,000 

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ 

                                                       
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
             1. นักเรียนสามารถแสดงออกด๎านความคิดสร๎างสรรค์  และมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม 

   2. นักเรียนมีสํวนรํวมสํงเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
   3. นักเรียนสามารถสํงเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภูํ ให๎เยาวชนและบุคคล 

 ทั่วไปเข๎าใจและตระหนักถึงคุณคําของวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
                                                    ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                                (นางปรานี   ดวงเดือน) 
                                                               ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                    ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                           ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                      วันเด็กแหํงชาติ 
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  5  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกจิกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              มกราคม 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นางพรรุํง   หาญเชิงชัย  
 
1.หลักการและเหตุผล 
              พํอแมํผู๎ปกครองทั่ว ๆ ไป  มักปรารถนาที่จะเห็นบุตรหลานของตน  เติบโตขึ้นมาเป็นผู๎ที่มีความรู๎
ความสามารถชํวยให๎เขาประกอบอาชีพหารายได๎ได๎มาก ๆ อยํางไรก็ตาม  ในศตวรรษนี้  เป็นยุคแหํงข๎อมูล
ขําวสาร  ใคร ๆ ก็สามารถหาความรู๎ได๎  อยํางภายในเวลาอันรวดเร็ว  ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต๎องมีวิจารณญาณใน
การเลือกรับข๎อมูลและใช๎ข๎อมูลที่ได๎นั้นอยํางเหมาะสมมีคนเกํงคนฉลาดหลายคนที่ใช๎ความรู๎ความสามารถของ
ตนในทางท่ีเห็นแกํประโยชน์ของตนเอง  แตํในปัจจุบันสังคมของเราต๎องการคนที่ท าหน๎าที่ตําง ๆ ของตนโดย
ปราศจากความเห็นแกํตัว  คนที่มีแตํความรับ  ความเมตตา  คอยรับใช๎ชํวยเหลือผู๎ที่ตกทุกข์ได๎ยาก  โดยมิได๎
หวังผลตอบแทนเราต๎องการคนที่ชํวยให๎เกิดความสามัคคีมิใชํความแตกแยกในสังคม  เราต๎องการให๎เด็ก ๆ ของ
เรามีความสุขในชีวิตซึ่งหมายความวําพวกเขาจะต๎องค๎นพบความสงบสุขในตนเองเสียกํอน  เด็กไมํใช๎เครื่องจักร  
เด็กก็มีชีวิตจิตใจ  เหมือนกับผู๎ใหญํพวกเขาต๎องการความรับความเอาใจใสํเพื่อจะได๎เติบโตขึ้นมาสูํความเป็นเลิศ
ของมนุษย์หากเราต๎องการพัฒนามนุษย์  เราต๎องหลํอหลอมให๎เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีอุปนิสัยที่ดี
งาม  สํวนใหญํเด็กจะเรียนรู๎จากตัวอยํางผู๎ใหญํ  ดังนั้น  ผู๎ใหญํจึงต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับเด็ก  และควร
ปลูกฝังให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตลอดเวลา  ทางฝุายกิจการนักเรียนจึงได๎จัดงานวันเด็กข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนกล๎าคิด กล๎าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เพ่ือจะได๎ เติบโต
เป็นผู๎ใหญํที่ดี มีแนวคิดที่ถูกต๎อง  
        2. เพ่ือกระตุ๎นและสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองได๎ปฏิบัติตํอเด็กด๎วยความเมตตากรุณา ให๎ความรัก ความเอาใจ
ใสํตํอเด็กและเยาวชน และชํวยกันสํงเสริมให๎เด็กไทยเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํที่มีคุณภาพ  
        3. เพ่ือให๎สังคมตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ในฐานะที่จะเป็นพลเมืองที่มีคําของ ชาติ
และเป็นผู๎ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํ ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต  
       4. เพ่ือกระตุ๎นให๎เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส าคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให๎เด็กมีสํวน รํวมใน
สังคม เตรียมพร๎อมให๎ตนเองเป็นก าลังของชาติ 
3.เป้าหมาย      
        เป้าหมายเชิงปริมาณ   
              1.นักเรยีนและปููปกครองทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานรื่นเริง ร๎อยละ 90  
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           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                     ผลผลิต (Output)    
                          1.นักเรยีนปฏิบัติตนเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีในการท ากิจกรรม (ร๎อยละ 90 ) 
                    ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                          1.นักเรยีนผู๎ปกครองได๎รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล๎าแสดงออกในทางสร๎างสรรค์ 
ตระหนักในสิทธิหน๎าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม และเป็นการสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางรํางกาย อารมณ์  สติปัญญา สังคม สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และ
หํางไกลจากสิ่งเสพติด 
                     ผลกระทบ (Impact)  
                          1.นักเรียนมีความกล๎าแสดงออกอยํางถูกวิธี 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
           1. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีในการท ากิจกรรม 
           2. นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสนุกสนานรื่นเริง   
5. วิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 
ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครูวางแผน  พฤศจิกายน 2563 ผู๎อ านายการ 
2 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ  พฤศจิกายน2563 ครูพรรุํง 
3 ประชุมครูในโรงเรียน  ชี้แจง  มอบหมาย  แตํงตั้ง

ผู๎รับผิดชอบ 
  ธันวาคม  2563 ผู๎อ านวยการ 

4 ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ธันวาคม  2563 ครูพรรุํง 
5 จัดงานวันเด็กแหงํชาติ  มกราคม  2564 ครูพรรุํง 
6 ติดตาม  ก ากับ  แก๎ปัญหา  เพ่ือให๎การปฏิบัติงาน

เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 

 มกราคม  2564 ผู๎อ านวยการ 

7 สรุป  รายงานผลการปฏิบัติงานตํอผู๎อ านวยการ  
ตามล าดับ 

 มกราคม  2564 ครูพรรุํง 

 
สถานทีด่ าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 10,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
          1.นักเรียนเข๎ากิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ   ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นด๎วยความสนุกสนานรื่นเริง  มีภาวะผู๎น า
และผู๎ตามที่ดี  
 
 

                                        
 

              ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอกิจกรรม 
              (นางพรรุํง หาญเชิงชัย) 

            ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า    
      

 
                  ลงชื่อ                                    ผู๎อนุมัติกิจกรรม 

                (นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ) 
                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
 

 

 

 
 

ล าดับ รายการ/กิจกรรม ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. วัสดุอุปกรณ์  4,000 1,000 
2. อาหาร 6,000  6,000 
 รวม   10,000 
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กิจกรรม                                      สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬาภายนอก 
แผนงาน                            วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  2,5  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,3 
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                      พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นายมิตรชัย ชัยสาร 
 

1.หลักการและเหตุผล 
          ในการด าเนินนโยบายด๎านการกีฬาและนันทนาการของรัฐบาลที่ต๎องการให๎เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได๎ออกก าลังกาย เลํนกีฬา และรํวมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจ า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยก าหนด
เปูาหมายและกรอบแนวทางการด าเนินงานจ าแนกตามกลุํมเปูาหมาย ไว๎คือ บุคคลและสถาบันครอบครัวได๎รับ
ข๎อมูล   ขําวสาร องค์ความรู๎ด๎านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข๎ารํวมกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถจัดกิจกรรมภายในครอบครัว และสามารถน าความรู๎ ด๎าน
กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และสถานศึกษามีหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ด๎านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา มีสนามกีฬา และจัดการ
แขํงขันกีฬาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 โรงเรียนท าหน๎าที่ สํงเสริม สนับสนุนการฝึกกีฬาและเลํนกีฬาขั้นพ้ืนฐานในกลุํมนักเรียนและเยาวชน
เพ่ือน าไปสูํกีฬาเพ่ือการแขํงขันและกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สํงเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบตําง ๆ ให๎มี
ความหลากหลายจัดหาและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการกีฬาให๎เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวก 
จากปีการศึกษาที่ผํานมานี้พบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนได๎
แสดงออกในสํวนที่ตนเองมีหน๎าที่รับผิดชอบอยํางถูกต๎องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
 2.วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถทางการกีฬาอยํางถูกต๎องเหมาะสม 
ตามกาลเทศะ 
         2. เพ่ือสนับสนุนให๎นักเรียนได๎แสดงออกด๎านกีฬาและพัฒนาให๎ก๎าวหน๎าทางด๎านการกีฬาตํอไป 
         3. เพ่ือสํงเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู๎มีวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ  
รู๎อภัย  
3.เป้าหมาย 
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                  1. นักเรียนร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันกีฬา   
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           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                          1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีทักษะในการเลํนกีฬาหลายประเภทตามความสามารถของ
ตนเองมากข้ึน 
                   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                          1. นักกีฬาของโรงเรียนพัฒนาความสามารถด๎านการกีฬาสูงขึ้นและได๎รับรางวัลจากการ
ไปแขํงขันภายนอก 
                    ผลกระทบ (Impact)  

               1. ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพสูงขึ้นและรักการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น 
               2. ผู๎เรียนใสํใจตํอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองมากขึ้น 
               3. ผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความม่ันใจ และแสดงออกอยํางเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
            1.นักเรียนมีทักษะในการเลํนกีฬาหลายประเภทตามความสามารถของตนเองมากข้ึน 
5. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียม / วางแผน   
1. ประชุมครูสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 วางแผนก าหนด
เปูาหมายการด าเนินงานใน ปีงบประมาณ 2563 

2. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับด าเนินกิจกรรม
โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 

สิงหาคม 2563 นายมิตรชัย ชัยสาร 

เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา สิงหาคม 2563 นายมิตรชัย ชัยสาร 

ด าเนินกิจกรรม 

1. ด าเนินการซ๎อมนักเรียนแตํละประเภท 

2. ด าเนินการจัดท าตารางการแขํงขันกีฬา 

3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง เพื่อท า
หน๎าที่ในกิจกรรมโครงการ 

4. ด าเนินการแขํงขัน 

 

 

พฤศจิกายน – 

มกราคม 2564 

 

 

นายมิตรชัย ชัยสาร 

 

 

สถานที่ด าเนินการ  

 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 40,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 

 

 

 

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. สามารถสํงเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ได๎จากการออกก าลังกายและเลํนกีฬาได๎ 
     2. สามารถสร๎างความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหวํางนักเรียนในทุกระดับ 
     3. สามารถเสริมสร๎างให๎นักศึกษามีน้ าใจนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 
     4. สามารถเสริมสร๎างสมรรถภาพทางรํางกายและจิตใจ และสนับสนุนให๎นักเรียนออกก าลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                          ( นายมติรชัย  ชัยสาร ) 

                         ครูโรงเรยีนบ๎านธารนพเก๎า 
 

                                        ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติกิจกรรม                       
                                                           (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ รวม 
 คําอุปกรณ์กีฬา 20,000 - 20,000 
 คําจัดกิจกรรม 20,000 - 20,000 
รวม       40,000 
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กิจกรรม                                     กีฬาสีภายในโรงเรียน 
แผนงาน                            วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  2,5  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,3 
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                       พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นายมิตรชัย ชัยสาร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให๎นักเรียน มีระเบียบวินัย ฝึกการท างานรํวมกัน 
สํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาพดี ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ฝึกการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
           จากการสรุปประเมินผลการด าเนินการตามโครงการตามโครงการ/ในรอบปีที่ผํานมา ปรากฏวํา การ
จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและกีฬากลุํมโรงเรียน  เป็นที่นําพอใจและประสบผลส าเร็จด๎วยดี เพื่อเป็นการ
ขยายผลและให๎กิจกรรมดังกลําวตํอเนื่อง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสํงเสริมความสามัคคีของนักเรียน 
 2. เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งรํางกายและจิตใจ 
 3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 4. เพ่ือสํงเสริมการเรียนในวิชาพลศึกษา  
3. เป้าหมาย 
          เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                  1. นักเรียนทุกคนรํวมกิจกรรม ทางด๎านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด๎าน กีฬา-
กรีฑา ประจ าปีการศึกษา 2563 ร๎อยละ 90 
          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    

1.นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจและเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านกีฬา 
                   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                          1. ผู๎เรียนได๎มีโอกาสรํวมกันท ากิจกรรมทางด๎านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถ
ทางด๎านกีฬา-กรีฑา ที่ตนเองถนัดได๎เป็นอยํางดี 
                   ผลกระทบ (Impact)  
                           1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องกีฬา  
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4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
         1. นักเรียนทุกคนรํวมกิจกรรม ทางด๎านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด๎าน กีฬา-กรีฑา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ร๎อยละ 90 

5.วิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 ธ.ค. 63 นายมิตรชัย   ชัยสาร 
2 แตํงตั้งคณะท างาน 5 – 7 ม.ค. 64 นายมิตรชัย   ชัยสาร 
3 ด าเนินงานตามโครงการ   
 - ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 8 -10 ม.ค.64 นายมิตรชัย   ชัยสาร 
 - จัดซื้อวัสดุในโครงการ 11 -12 ม.ค.64 นายมิตรชัย   ชัยสาร 
 - ด าเนินงานตามขั้นตอน 13 -15 ม.ค.64 นายมิตรชัย   ชัยสาร 
4 ประเมินผล 18  ม.ค. 64 นายมิตรชัย   ชัยสาร 
5 สรุป รายงานผล 25 ม.ค. 64 นายมิตรชัย   ชัยสาร 

 

สถานที่ด าเนินการ  
           โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ  40,000 บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ รวม 

 คําอุปกรณ์กีฬา 20,000 - 20,000 
 คําจัดกิจกรรม 20,000 - 20,000 
                   รวม       40,000 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ 
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7. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและกีฬากลุํมโรงเรียนทุกคน 
 2. นักเรียนมีความสามารถและทักษะในด๎านกีฬาเพ่ิมขึ้น 
 
 

 

                                         ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                          ( นายมติรชัย  ชัยสาร ) 

                         ครูโรงเรยีนบ๎านธารนพเก๎า 
 

                                        ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                           (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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แผนงานบริหารทั่วไป 
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กิจกรรม                                        ธรรมศึกษาในโรงเรียน  
แผนงาน                                        บริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                  ข๎อที่  1,2    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะกิจกรรม                              กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                 ตลอดปีการศึกษา (1ก.ค.2563 – 31 มี.ค. 2564) 
ผู้รับผดิชอบในกิจกรรม                      นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           ด๎วยสังคมไทยในปัจจุบันความเจริญทางด๎านวัตถุกับความเจริญทางด๎านจิตใจไมํสมดุลและเหลื่อมล้ า
ตํอกัน  ท าให๎สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นสังคมที่เน๎นวัตถุมากกวําจิตใจ  สํงผลให๎นักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติมีหลงใหลในด๎านวัตถุนิยมตามสื่อสารเทคโนโลยีที่ก๎าวไกล  ท าให๎เยาวชนไมํมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ ขาดความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือปลูกฝัง
คํานิยมจิตส านึก  สํงเสริมความเข๎าใจอันดีและสมานฉันท์ระหวํางศาสนิกชนของทุกศาสนา  น าหลักธรรมพุทธ
ศาสนามาใช๎สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  สร๎างแรงจูงใจให๎นักเรียนน ามาใช๎ในการด ารงชีวิต  เพ่ือความสงบสุข
ในสังคม  ดังนั้นโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจึงได๎จัดท าโครงการธรรมศึกษาขึน้  เพื่อเป็นการปลูกฝังทางด๎านจิตใจ  
สํงเสริมให๎นักเรียนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช๎ในการด าเนินชีวิต   
 2. วัตถุประสงค์ 
         2.1. เพ่ือให๎นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและมีความรู๎ความเข๎าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต๎อง 
          2.2. เพ่ือนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าในหลักธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ 
และน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
          2.3. เพ่ือน าความรู๎ไปสอบธรรมศึกษา 
          2.4. เพ่ือให๎นักเรียนปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาได๎อยํางถูกต๎อง 
3. เป้าหมาย 
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                1. นักเรียนร๎อยละ 100 มีมารยาทที่ดีงามและมีความรู๎ความเข๎าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์และน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมีวินัย มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ 
                 2. นักเรียนร๎อยละ 90  สอบธรรมศึกษาได๎ 
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             เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             ผลผลิต (Output)  
                   1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคํานิยมอันพึงประสงค์  มีทักษะในการเขียน
กระทู๎ธรรมอยํางถูกรูปแบบ 
             ผลลัพธ์ (Outcomes)    
                    1. มีทักษะในการเขียนกระทู๎ธรรมอยํางถูกรูปแบบ  เข๎าใจในหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 
             ผลกระทบ (Impact)  
                     1. นักเรียนมีความสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
1. นักเรียนร๎อยละ 80 ที่เข๎าสอบธรรมศึกษาสามารถสอบผําน 

2. นักเรียนร๎อยละ  100  เข๎าสอบธรรมศึกษา 

5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 
ที ่ โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 งานธรรมศึกษาใน

โรงเรยีน 
พ.ค.63 – มี.ค.64 20,000 

2,000 
 
5,000 

นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 

2 งานเยาวชนจิตอาสา พ.ค.63 – มี.ค.64 นางสาวอุไรรัตน์ 
 นางสาวมะลิวรรณ 
นางสาวมาลินี 

3 งานวันส าคัญทางศาสนา พ.ค.63 – มี.ค.64 นางสาวอุไรรัตน์ 
 นางสาวมะลิวรรณ 
 นางสาวมาลินี 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 12,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กระดาษสอบธรรมศึกษา - - 5,000 5,000 
2 คําอาหารถวายพระ - 5,000 - 5,000 
3 คําอาหารกรรมการคุมสอบ  2,000 - 2,000 
รวม - 7,000 5,000 12,000 
ในการใช๎จํายสามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรยีนเปลี่ยนพฤติกรรมตนอยูํในระเบียบมากข้ึนมีสัมมาคารวะ 
7.2 มีนิสัยใฝุเรียนรู๎มากข้ึน รู๎จักค๎นคว๎าจากแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ มากขึ้น เชํน อินเตอร์เน็ต ฯ 

          7.3 นักเรียนปฏิบัติตนในศาสนพิธีได๎ถูกต๎อง เชํน นักเรียนกล๎าที่จะถวายภัตตาหารพระด๎วยตนเอง    
          7.4 เป็นคนกล๎าแสดงออก   บอกให๎ไหว๎พระสวดมนต์ก็ท ากันอยํางพร๎อมเพียง 
          7.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคํานิยมอันพึงประสงค์  
 
 
 
  

                                    ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 

                                            ( นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา)  
                                                         ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
  

     ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                      ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร)์  
                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                       เยาวชนจิตอาสา   
แผนงาน                                       บริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                  ข๎อที่  1,2    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะกิจกรรม                              กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                 ตลอดปีการศึกษา (1ก.ค.2563 – 31 มี.ค. 2564) 
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรม                      นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด๎วยสังคมไทยในปัจจุบันความเจริญทางด๎านวัตถุกับความเจริญทางด๎านจิตใจไมํสมดุลและเหลื่อมล้ าตํอกัน  
ท าให๎สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นสังคมที่เน๎นวัตถุมากกวําจิตใจ  สํงผลให๎นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของ
ชาติมีหลงใหลในด๎านวัตถุนิยมตามสื่อสารเทคโนโลยีที่ก๎าวไกล  ท าให๎เยาวชนไมํมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คํานิยมอันพึงประสงค์     ขาดความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือปลูกฝังคํานิยม
จิตส านึก  สํงเสริมความเข๎าใจอันดีและสมานฉันท์ระหวํางศาสนิกชนของทุกศาสนา  น าหลักธรรมพุทธศาสนา
มาใช๎สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  สร๎างแรงจูงใจให๎นักเรียนน ามาใช๎ในการด ารงชีวิต  เพ่ือความสงบสุขใน
สังคม  ดังนั้นโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจึงได๎จัดท าโครงการธรรมศึกษาขึ้น  เพื่อเป็นการปลูกฝังทางด๎านจิตใจ  
สํงเสริมให๎นักเรียนน าหลักธรรมทางพระพุทธศานาไปใช๎ในการด าเนินชีวิต   
 2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีจิตสาธารณะ ชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจ 
         2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  คํานิยมอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิต 
3.  เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                         1. นักเรียนร๎อยละ 100 มีจิตสาธารณะ   มีความรู๎ความเข๎าใจ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คํานิยมอันพึงประสงค์และน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมีวินัย มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
          2. นักเรียนร๎อยละ 100  นักเรียนมีจิตอาสา รู๎จักชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจ 
          3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                   ผลผลิต (Output)   
                        1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคํานิยมอันพึงประสงค์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
                  ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                        1. นักเรียนมีน้ าใจ  ชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
                  ผลกระทบ (Impact)  
                        1. นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs)  
1. นักเรียนร๎อยละ 80 ที่เข๎าสอบธรรมศึกษาสามารถสอบผําน 
2. นักเรียนร๎อยละ  100  เข๎าสอบธรรมศึกษา 
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคํานิยมอันพึงประสงค์ 

5.  กิจกรรมการด าเนินงานและงบประมาณ 

 6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 2,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         7.1 นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม  รู๎จักชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจ 
         7.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ท่ีดีในการด าเนินชีวิต 
         7.3 นักเรียนฝึกนิสัยในการชํวยเหลือผู๎อื่น มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํตํอคนรอบข๎าง 

                                       

 
                                                ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอกิจกรรม 

        ( นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา)  
                   ครูโรงเรียนบา๎นธารนพเก๎า 

       ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                       ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานเยาวชนจิตอาสา ก.ค.63 – มี.ค.64 2,000 นางสาวอุไรรัตน์  
นางสาวมะลิวรรณ 
 นางสาวมาลินี 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
                            งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 อุปกรณ์กิจกรรม/คําการเดินทาง - 2,000 - 2,000 
รวม - 2,000 - 2,000 
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กิจกรรม                                       วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
แผนงาน                                       บริหารงานทั่วไป 
นองนโยบายระดับ สพฐ.                    ข๎อที่  1,2    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะกิจกรรม                              กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                 ตลอดปีการศึกษา (1ก.ค.2563 – 31 มี.ค. 2564) 
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรม                      นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 
 
1.หลักการและเหตุผล 

 ด๎วยสังคมไทยในปัจจุบันความเจริญทางด๎านวัตถุกับความเจริญทางด๎านจิตใจไมํสมดุลและเหลื่อมล้ า
ตํอกัน  ท าให๎สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นสังคมที่เน๎นวัตถุมากกวําจิตใจ  สํงผลให๎นักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติมีหลงใหลในด๎านวัตถุนิยมตามสื่อสารเทคโนโลยีที่ก๎าวไกล  ท าให๎เยาวชนไมํมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์     ขาดความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อปลูกฝัง
คํานิยมจิตส านึก  สํงเสริมความเข๎าใจอันดีและสมานฉันท์ระหวํางศาสนิกชนของทุกศาสนา  น าหลักธรรมพุทธ
ศาสนามาใช๎สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  สร๎างแรงจูงใจให๎นักเรียนน ามาใช๎ในการด ารงชีวิต  เพ่ือความสงบสุข
ในสังคม  ดังนั้นโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจึงได๎จัดท าโครงการธรรมศึกษาขึ้น  เพ่ือเป็นการปลูกฝังทางด๎านจิตใจ  
สํงเสริมให๎นักเรียนน าหลักธรรมทางพระพุทธศานาไปใช๎ในการด าเนินชีวิต   
 2.วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและมีความรู๎ความเข๎าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต๎อง 

2.2 เพ่ือนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าในหลักธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ 
และน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

2.3 เพ่ือให๎นักเรียนปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาได๎อยํางถูกต๎อง 
3. เป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1.นักเรียนร๎อยละ 100 มีมารยาทที่ดีงามและมีความรู๎ความเข๎าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามี
คุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์และน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมีวินัย มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต๎นของศาสนาที่ตนนับถือ 
   2.นักเรียนร๎อยละ 100  ได๎เข๎ารํวมในวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     ผลผลิต (Output)    
         1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคํานิยมอันพึงประสงค์  หน๎าที่ชาวพุทธ 
   ผลลัพธ์ (Outcomes)    
        1.นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมค าสอน  การปฏิบัติตนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
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   ผลกระทบ (Impact)  
        1.นักเรียนสามารถรู๎ข้ันตอนของศาสนพิธี 

4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs)  
           1. นักเรียนร๎อยละ 100  ได๎เขา๎รํวมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
           2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคํานิยมอันพึงประสงค์ 

5.  กิจกรรมการด าเนินงานและงบประมาณ 
ที ่ โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 งานวันส าคัญทาง
ศาสนา 

ก.ค.63 – มี.ค.64 

 

นางสาวอุไรรัตน์  
นางสาวมะลิวรรณ 
 นางสาวมาลินี 

 
สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.การใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 วันมาฆบูชา - - 1,000 1,000 
2 วันวิสาขบูชา - - 1,000 1,000 
3 วันเข๎าพรรษา/ถวายเทียนพรรษา - - 4,000 4,000 
รวม - - 6,000 6,000 
ในการใช๎จํายสามารถถัวจํายได๎ทุกรายการ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        7.1 นักเรียนปฏิบัติตนในศาสนพิธีได๎ถูกต๎อง เชํน การตักบาตร การถวายเทียนพรรษา   
การเวียนเทียน    
        7.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคํานิยมอันพึงประสงค์  
        7.3 นักเรียนได๎ท าหน๎าที่ชาวพุทธ  
 

 

                                       ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอกิจกรรม 

        ( นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา)  
                   ครูโรงเรียนบา๎นธารนพเก๎า 

 

       ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                       ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม         ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน         บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ    ข๎อที่  1     
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม        กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน      เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา 
 

1.หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร๎อมผู๎เยาว์ให๎เป็นผู๎ใหญํที่
ดีในสังคม  การสร๎างลักษณะนิสัยให๎นักเรียนรู๎จักระเบียบ  ข๎อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู๎จัก
รับผิดชอบหน๎าที่ท่ีตนพึงมีตํอหมูํคณะ ชุมชน  และสังคมได๎อยํางเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช๎ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให๎ดีขึ้นและรู๎จักปฏิบัติตนให๎ถูกต๎อง
ตามหน๎าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให๎สามารถด ารงตนให๎อยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข 

2.วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน๎าที่ 
ตาม ระบบประชาธิปไตย 
          2. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบรํวมกันในการรกัษาไว๎ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
          3. เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
3. เป้าหมาย     
           เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                     1. นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎และฝึกฝนตนเองเก่ียวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพตามระบอ
ประชาธิปไตย                   
                     2. นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมประชาธิปไตย 
            เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                     ผลผลิต (Output)   
                              1. นักเรียนจ านวน 480 คน  ได๎ลงคะแนนเลือกตั้ง             
                    ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                             1. นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย 
                             2. นักเรียนเคารพสิทธิของผู๎อ่ืนและน าประชาธิปไตยไปใช๎ประโยชน์ในชีวิต 
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                    ผลกระทบ (Impact)  
                         1. นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับการใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง  
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1. นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย 
          2. นักเรียนเคารพสิทธิของผู๎อื่นและน าประชาธิปไตยไปใช๎ประโยชน์ ในชีวิต 

5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

10 กรกฎาคม 2563 
 

นางสาวมะลิวรรณ    
รัตน์ประภา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

31 กรกฎาคม 2563 นางสาวมะลิวรรณ    
รัตน์ประภา 

3.ขั้นประเมินผล 
 - ประเมินผลการด าเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

7  สิงหาคม 2563 นางสาวมะลิวรรณ    
รัตน์ประภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

21 สิงหาคม 2563 นางสาวมะลิวรรณ    
รัตน์ประภา 

 
สถานที่ด าเนินการ  
    โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
5. งบประมาณ   
   งบประมาณ จ านวน  3,000  บาท 
   รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. อุปกรณ์ท าบัตรเลือกตั้ง 
-กระดาษสี   - หมึก 

 1,300 - 1,300   

2. อุปกรณห์าเสียง  800 - 800   
3. เกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน  300 - 300   

 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ 
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6.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

         1. นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได๎ตามวิถีประชาธิปไตย 
         2. นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเอง และตํอสํวนรวม 
         3. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางมีความสุข 
         4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอยํางเหมาะสม 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                        ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                            (นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา) 

                                      ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 

                   
                              ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัตกิิจกรรม 
                                            (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม    พัฒนาศักยภาพทางดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์    
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ    ข๎อที่  1,2,4,    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1, 2, 3 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 กรกฎาคม 2563  – 30 เมษายน 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายอภินันท์  หอมคง 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได๎ก าหนดประเด็นส าคัญในการปฏิรูป โดยมุํงที่ผู๎เรียนจะต๎องพัฒนาศักยภาพตนเอง เรียนรู๎จนเป็นผู๎ที่
เกํง ดี และมีความสุข การพัฒนาครบทุกด๎าน โดยเฉพาะสภาวะทางอารมณ์ การจัดกิจกรรมที่มํุงเน๎นให๎
นักเรียนเป็นผู๎มีสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์คือให๎เป็นผู๎มีความชื่นชม มีใจรักในงานศิลปะ รัก
ดนตรีและนาฏศิลป์ โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า จึงจัดโครงการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะดนตรี –นาฏศิลป์ 
ขึ้นเพ่ือสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน และจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด๎านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์เพิ่มเติม 
เพ่ือให๎เพียงพอตํอผู๎เรียน 
2. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในวงดุริยางค์และนาฏศิลป์ 
  3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู๎ทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  4. นักเรียนมากกวําร๎อยละ 70 มีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3.เป้าหมาย 
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1. นักเรียนกลุํมเปูาหมายเข๎ารํวมกิจกรรมตามท่ีตนเองถนัด สนใจ ในด๎านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ผลผลิต (Output)   
                        1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน มีใจรักศิลปะ 
                 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                         1. ผู๎เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี (สามารถเลํนเครื่องดนตรีได๎อยํางน๎อย 1 
ชิ้น) 
                 ผลกระทบ (Impact)  
                         1. นักเรียนรําเริงสดใส มีความสุขในการเลํนดนตรี 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
         1. ผู๎เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี (สามารถเลํนเครื่องดนตรีได๎อยํางน๎อย 1 ชิ้น) 
5.วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

1 กรกฎาคม 2563 
 

นายอภินันท์  หอมคง 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
- จัดกิจกรรมชุมนุมดนตรี 
- จัดหาอุปกรณ์ดนตรีดุริยางค์ ศิลปะ และนาฏศิลป์
เพ่ิมเติม 

23 กรกฎาคม 2563 
 

นายอภินันท์  หอมคง 
 

3.ขั้นประเมินผล 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
-ประเมินความพึงพอใจ 

22 มีนาคม 2564 
 

นายอภินันท์  หอมคง 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

29 มีนาคม 2564 
 

นายอภินันท์  หอมคง 

 
สถานที่ด าเนินการ  
                โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
6.งบประมาณ 20,000 บาท 
งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดหาอุปกรณ์ดนตรีดุริยางค์ ศิลปะ และ
นาฏศิลป์เพิ่มเติม 

15,000 - 15,000  

2. เงินสนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ 5,500 - 5,000  
รวม   20,000  
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7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมความรู๎ด๎าน ศิลปะ ดนตรี –นาฏศิลป์ 
 2. ผู๎เรียนทุกคน มีความคิดสร๎างสรรค์มีจิตใจอํอนโยน รักการเลํนดนตรีมีสุขภาพที่ดี 
 3. ผู๎เรยีนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี –นาฏศิลป์ 
 4. โรงเรียนมีอุปกรณ์ดนตรีในวงดุริยางค์ 
 
 
 
 
 
                                                     ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                          ( นายอภินันท์  หอมคง ) 
                                                            ครู โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                        ผู๎อนมุัติกิจกรรม 
                                                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม     กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักเรียน 
แผนงาน     บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ    ข๎อที่ 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   23 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นายคณิน  รุํงเรือง 
 
1.หลักการและเหตุผล   

นักเรียนใหมํที่เข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาและผู๎ปกครองควรได๎รับความรู๎และข๎อมูลตํางๆที่
เกีย่วข๎องกับนักเรียน ทั้งในด๎านการเรียน ความประพฤติ เชํน การประเมินผลการเรียน การแตํงกาย การเข๎า
รํวมกิจกรรมตําง ๆเป็นต๎น การปฐมนิเทศจึงเป็นการให๎ข๎อมูลตําง ๆดังกลําวเบื้องต๎น 
2.วัตถุประสงค์    

1.เพ่ือให๎นักเรียนใหมํได๎ทราบข๎อมูลตําง ๆที่เก่ียวกับโรงเรียน 
2.เพ่ือให๎นักเรียนใหมํได๎เข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนและการปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามระเบียบของโรงเรียน 

3.เป้าหมาย   
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
               1.นักเรียนใหมํมีความรู๎ในข๎อมูลการศึกษาและการปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎อง 

              2.นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 
                   ผลลัพธ์ (Outcomes)                                               
                         1.นักเรียนปฎิบัติตามกฎอยํางถูกต๎อง 

              2.ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
         ผลกระทบ (Impact)  
              1.ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนเป็นอยํางดี 

4. ตวัชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
1.นักเรียนใหมํร๎อยละ 90 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
2.นักเรียนใหมํร๎อยละ 90 รู๎ระเบียบข๎อปฏิบัติในโรงเรียนและสามารถปฏิบัติตนถูกต๎องตามระเบียบ

ของโรงเรียน 
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5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        - หอประชุม โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 2,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมา 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้

สอย 
วัสดุ รวม  

1. แอลกอฮอล์ล๎างมือ  500    500 
2. คําอาหารวําง  1,500    2,000 
 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. 1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
  

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างาน
และแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

2. 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนใหมํ 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

3. 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- นักเรียนใหมํมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
- นักเรียนใหมํรู๎ระเบียบข๎อปฏิบัติในโรงเรียนและสามารถปฏิบัติตนถูกต๎องตามระเบียบของโรงเรียน 

 

 

 
                                                     ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                               (  นายคณิน   รุํงเรือง  ) 
                                                              ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                    ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                          ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม             ปัจฉิมนิเทศ            
แผนงาน             บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                    ข๎อที่ 1      
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,2,3 
ลักษณะกิจกรรม              กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน           กรกฎาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผู้รับผดิชอบกิจกรรม            นายอภินันท์ หอมคง / นางสาวหนูพิน ยาตะกาศ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ปีการศึกษา 2563  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จะได๎ศึกษาส าเร็จ  ซึ่งเป็นจบหลักสูตรชํวงชั้น
และการก๎าวสูํการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความภาคภูมิใจกับนักเรียน
ที่ส าเร็จการศึกษา  และจัดกิจกรรมที่เสริมสร๎างความพร๎อมในการศึกษาตํอ ประกอบกับการจัดกิจกรรมอ าลา
อาลัยให๎กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมถึงเป็นการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีระหวํางนักเรียน รุํนพ่ี รุํน
น๎องคณาจารย์ และโรงเรียนตํอไป    

 2.วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
           2. เพื่อเตรียมความพร๎อมในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตํอไป 
           3. เพื่อให๎นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองและภูมิใจในสถาบัน 
           4. เพื่อให๎นักเรียนมีความผูกพันตํอคณาจารย์ ตํอเพ่ือน และนักเรียนรุํนพ่ีรุํนน๎อง    
           5. เพื่อให๎ผู๎ปกครองนักเรียนได๎รํวมกิจกรรมกับโรงเรียนฯ  

3.เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563   
จ านวน 39 คน 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  จ านวน  30  คน 
     เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
          ของตน 
                    2. นักเรียนมีขวัญ และกาลังใจในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
           1. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ ของตน 
           2. นักเรียนมีขวัญ และกาลังใจในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

ก.ค. 2563 
 

ครูประจ าชั้นม.3 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

มี.ค. 2564 
 

ครูประจ าชั้นม.3 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2564 
 

ครูประจ าชั้นม.3 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

มี.ค. 2564 
 

ครูประจ าชั้นม.3 
 

สถานที่ด าเนินการ  
           โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 10,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ 

ล าดับ รายการ/กิจกรรม ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  

ส าหรับนักเรียน  
1,000   - 1,000   

2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 ส าหรับผู๎บริหาร ครู 

1,000 - 1,000 

3. คําอุปกรณ์ในพิธีผูกข๎อมือ  1,000 1,000 
4. คําวัสดุตกแตํงสถานที่ และซุ๎มถํายรูป                                                                       1,000 1,000 

   5 คําของที่ระลึกตําง ๆ   6,000 6,000 
 รวม 2,000 8,000 10,000 



131 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
            2. นักเรียนมีการเตรียมตัวสูํการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
            3. นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมอ าลา และแสดงมุทิตาจิตตํอคณาจารย์ ท าให๎เกิดความผูกพันกับ 
                โรงเรียนตํอไปหลังส าเร็จการศึกษา 

 

 

ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                           (นายอภินันท์  หอมคง) 
                                         ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
 

ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                 ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
               ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                     งานธนาคารโรงเรียน 
แผนงาน                                     บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                 ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน               พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา / นางพัชยาพร อินทร์ประโคน   
                                                 นายอภินันท์  หอมคง 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันเน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู๎ โครงการโรงเรียนธนาคาร
นักเรียนจึงจัดขึ้นเพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และความเข๎าใจในเรื่อง "ออมเงิน" ของโครงการโรงเรียนธนาคาร 
             2. เพ่ือให๎นักเรียนสามารถออมเงินทุกวันจนจบการศึกษากับโรงเรียนธนาคาร 
             3. เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักถึงคุณคําของการออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร 
3. เป้าหมาย 
            เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติจริง  
                2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีการวางแผนในการใช๎จํายและการลงทุน  
       3. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ที่ได๎รับมอบหมาย  
       4. นักเรียนร๎อยละ 80 นิสัยรักการประหยัดอดออม  
             เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                         1. นักเรียนมีบัญชีเงินฝากกับโรงเรียนธนาคาร 
                         2. นักเรียนรู๎วิธีการจําย-การเบิกเงินอยํางถูกต๎อง 
                    ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                         1. นักเรียนทุกคนมีบัญชีเงินฝากกับโรงเรียนธนาคาร 
                         2. นักเรียนได๎ใช๎ประโยชน์จากการออมเงินกับธนาคารนักเรียนเพ่ือการศึกษา 
                    
 
                   ผลกระทบ (Impact)  
                         1. นักเรยีนมีเงินออมเปูนของตัวเอง 
                         2. นักเรียนมีความรู๎พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช๎จําย ประหยัดอดออม  



133 

 

มีความรับผิดชอบ และสามารถน าความรู๎เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 
           1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติจริง  
           2. นักเรียนร๎อยละ 80 มีการวางแผนในการใช๎จํายและการลงทุน  
  3. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ที่ได๎รับมอบหมาย  
  4. นักเรียนร๎อยละ 80 นิสัยรักการประหยัดอดออม  
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค. 63 1. นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา             

2. นางพัชยาพร อินทร์ประโคน  
3. นายอภินันท์  หอมคง  

2. ประชุมคณะท างาน 
   - แตํงตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษา
เก็บรักษาเงิน 

พ.ค. 63    คณะท างาน 
  

   
3.  
 

แตํงตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
การเตรียมการ 
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - เตรียมเอกสาร 
    - เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 

พ.ค. 63    คณะครู 
   คณะกรรมการ โรงเรียนธนาคาร 
   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

4. 
 

การด าเนินการ 
- รับฝากเงินทุกวันโดยครูประจ าชั้น 
    - เก็บเงินฝากทุกสัปดาห์ 
    - ตรวจสอบบัญชีทุกเดือน 

พ.ค.63 - มี.ค. 64 
 

1. นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา 
2. นางพัชยาพร อินทร์ประโคน  
3. นายอภินันท์  หอมคง 

5. ประเมินผล / รายงานโครงการ พ.ค.63 – มี.ค.64 1. นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา 
2. นางพัชยาพร อินทร์ประโคน 
3. นายอภินันท์  หอมคง 

6. ขั้นปรับปรุง 31  มี.ค. 64    คณะท างาน 
สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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 6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 5,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. คําอาหารและน้ าดื่ม - - - - - - 

2. คําซอํมคอมพิวเตอร์และ
ปริ๊นเตอร์ 

- 2,500 - - - - 

3. กระดาษและหมึกเติมปริ๊น
เตอร์ 

- 2,500 - - - - 

4. รวม - 5,000 - - - - 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          นักเรียนได๎ฝึกการเก็บออมการประหยัดและได๎รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะวิชาชีพจากโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
 
 

           ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอกิจกรรม                                                                                                                                  
 (นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา)  

                                               ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  
 

                                                         
             ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 

(นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
 ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม          อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
แผนงาน         บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ    ข๎อที่  1,5     
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,2  
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน     1 ก.ค. 2563 – 15 เม.ย. 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา 
 
1.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันประเทศไทยได๎รับประเพณีวัฒนธรรม และคํานิยมจากชาวตํางชาติ ทั้งชาวตะวันตก และชาว
เอเชียมามากจนปัจจุบันเด็กรุํนหลังลืมเลือนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไป การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
คํานิยม และการสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นภาระหน๎าที่ส าคัญประการหนึ่งที่ครูพึงกระท าและปลูกฝังให๎นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ไว๎ซึ่งวัฒนธรรมและคํานิยมที่ดีงามของไทย เชํน การกิน
ขนมไทย การละเลํนของไทย ดนตรีไทย การไหว๎แบบไทยและการแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ดังนั้นเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ จึงได๎จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึ้น  
2.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให๎นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
2. เพ่ือให๎นักเรียนรักและทัศนคติท่ีดีตํอการแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทยประจ าโรงเรียน  
3. เพ่ือให๎นักเรียนเป็นผู๎มีมารยาทที่ดีตามแบบไทย 
4. เพ่ือให๎นักเรียนภูมิใจในเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

3.เป้าหมาย  

 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 80 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                    ผลผลิต (Output)    
                         1. นักเรียนมีการแสดงออกความเป็นไทย  

    2. นักเรียนแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทยประจ าโรงเรียน 
                   ผลลัพธ์ (Outcomes)   

   1. นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
   2. นักเรียนมีความรักและมีทัศนคติที่ดีในการแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทยประจ าโรงเรียน 
   3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า                    
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                   ผลกระทบ (Impact)  
                        1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
         1. นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
         2. นักเรียนรักการแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทย 
         3. นักเรียนเป็นผู๎มีมารยาทที่ดีตามแบบไทย 
         4. นักเรียนภูมิใจในเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ขออนุมัติการจัดกิจกรรม 
   - ประชุมชี้แจงโครงการ 
   - แตํงตั้งคณะท างาน 

ก.ค. 63 
 
 

นางสาวมะลิวรรณ  
 รัตน์ประภา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - วางแผนการด าเนินงาน(ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน)  
   - จัดซื้อวัสดุที่ใช๎ในโครงการ 
   - ด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผน 
   (1) จัดประกวดการแตํงกายนักเรียนด๎วยชุดผ๎าไทย
ของโรงเรียน(วันศุกร์) ระดับห๎องเรียน 
   (2) ประกวดมารยาทท่ีดีตามแบบไทย (ยิ้ม ไหว๎ 
ความอํอนน๎อม การพูดจา) ระดับห๎องเรียน 

1 ก.ค.63  – 
31 ต.ค. 63 

และ 
15 พ.ย. 63 – 
31 มี.ค.63 

นางสาวมะลิวรรณ   
รัตน์ประภา 

คณะท างานตามค าสั่ง 

3.ขั้นประเมินผล (Check) 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 

เม.ย. 64 นางสาวมะลิวรรณ  
 รัตน์ประภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

เม.ย. 63 นางสาวมะลิวรรณ   
รัตน์ประภา 

 

สถานที่ด าเนินการ  
              โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 5,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. - จัดซื้อวัสดุที่ใช๎ในโครงการ - - 4,000 4,000 - - 
2. - คําเอกสาร - - 1,000 1,000 - - 
3. รวม -  5,000 5,000 - - 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
2. นักเรียนแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทยของโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบ เรียบร๎อย สวยงาม 
3. นักเรียนเป็นผู๎ที่มีมารยาทที่ดีตามแบบไทย 
 

 

 

                                              ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                         (นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา) 
                                            ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
                ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 

              (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
              ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                      พัฒนาอาคารสถานที่  
แผนงาน                                      บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                  ข๎อที่  5,6    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                  กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                       พฤษภาคม  2563 -  มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นายมิตรชัย ชัยสาร 
 
1.หลักการและเหตุผล 
          การศึกษาตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ .ศ.2542  ได๎ก าหนดให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา
และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  
และเต็มศักยภาพ    โดยมาตราที่ 25 ระบุวํารัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได๎แกํห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหลํงข๎อมูล และแหลํงการเรียนรู๎อ่ืนอยํางพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรียน จึงต๎องมีการปรับปรุงให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎  โดย
การจัดสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ อาคารสถานที่เพียงพอตํอการด าเนินกิจกรรม ปลอดภัย และ
สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเต็มที่  
        โครงการอาคารสถานที่จึงมีขึ้นเพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล๎อมบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  
ซํอมแซมอาคารสถานศึกษาให๎มีสภาพที่เหมาะสมเพียงพอกับความต๎องการ และปลอดภัย    
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให๎นักเรียนมีแหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เพียงพอ 
2. เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล๎อมมีความปลอดภัยตํอนักเรียน  
4. เพ่ือให๎โรงเรียนมีสถานที่ส าหรับพักผํอนและออกก าลังกายท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต (Output)  

      1. นักเรียนมีแหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เพียงพอ 
     2. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
     3. โรงเรียนมีพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล๎อมมีความปลอดภัยตํอ

นักเรียน  
    4. โรงเรียนมีสถานที่ส าหรับพักผํอนและออกก าลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ 
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          ผลลัพธ์ (Output) 
      1. นักเรียนได๎ใช๎แหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เพียงพอ 

     2. โรงเรียนได๎ใช๎อาคารเรียน อาคารประกอบมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
     3. โรงเรียนได๎ใช๎อาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล๎อมมีความปลอดภัยตํอ

นักเรียน  
    4. โรงเรียนได๎ใช๎สถานที่ส าหรับพักผํอนและออกก าลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ 
 ผลกระทบ (Impact) 

      1. นักเรียนมีความพึงพอใจได๎ใช๎แหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เพียงพอ 
     2. โรงเรียนได๎ใช๎อาคารเรียนที่ดี อาคารประกอบมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
     3. โรงเรียนได๎ใช๎อาคารเรียนที่ดี อาคารประกอบและสภาพแวดล๎อมมีความปลอดภัยตํอ

นักเรียน  
    4. โรงเรียนมีความสุขได๎ใช๎สถานที่ส าหรับพักผํอนและออกก าลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ 

4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 1. นักเรียนได๎ใช๎แหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เพียงพอ 

2. โรงเรียนได๎ใช๎อาคารเรียน อาคารประกอบมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
3. โรงเรียนได๎ใช๎อาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล๎อมมีความปลอดภัยตํอนักเรียน  
4. โรงเรียนได๎ใช๎สถานที่ส าหรับพักผํอนและออกก าลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ 

5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่ด าเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1 พัฒนา กํอสร๎าง ปรับปรง อาคาร

สถานที่ 
ประชุมชี้แจงและเสนออนุมัติ
โครงการ 

มี.ค. 63 

2 - การะประเมินโครงการ พ.ย.63 – มี.ค.64 
 

3 - การสรุปผลและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค.64 

4 -  มี.ค.64 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6. งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 161,860 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประ
มา 
(แสดงรายการจ านวนหน่วย
และอัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. คําปรับพ้ืนที่ 2,000   2,000   

2. คําวัสดุ อุปกรณ์กํอสร๎าง   90,000 90,000   

3. คําวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟูา ประปา   19,860 19,860   

4. คําชําง 50,000   50,000   

 
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมี อาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสุขา ที่เพียงพอ และพร๎อมใช๎งาน 
 2. โรงเรียนมี ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล๎อม ที่สวยงาม และปลอดภัย 
 
 
 
                ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                   ( นายมิตรชัย  ชัยสาร ) 
                        ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
        
               
              ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติกิจกรรม 

                           ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                            ธนาคารขยะ 
แผนงาน                                          บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                      ข๎อที่  5    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน         มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                                 กิจกรรมใหมํ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                    1 ก.ค. 2563 – 15 เม.ย. 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                             นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา/นายคณาเดช  ลายสนธิ์ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีจ านวนนักเรียน จ านวน 482 คน สํงผลให๎ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน
จากกิจกรรมในด๎านตําง ๆ ของบุคลากรและนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนด๎วยเชํนกัน ซึ่งทางโรงเรียนได๎จัดตั้งภาชนะถัง
ขยะรองรับตามจุดตําง ๆ แตํในการทิ้งขยะของนักเรียนยังไมํมีการคัดแยกประเภทขยะที่ชัดเจนแตํอยํางใด ท า
ให๎ปริมาณขยะทีต๎องน าไปก าจัดมีมากขึ้น สํงผลให๎สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนไมํดี มีกลิ่นไมํพึงประสงค์จาก
การทิ้งขยะ หากได๎รับการแก๎ไขทีถูกวิธีและเป็นไปอยํางมีระบบ โดยมุํงเน๎นให๎มีจิตส านึกและการมีสํวนรํวม
เพ่ือให๎เกิดการคัดแยกขยะและน าขยะไปใช๎ประโยชน์อยางแท๎จริงได๎เป็นอยํางดี  
            ดังนั้นเพื่ออเป็นการปลุกจิตส านึกของนักเรียนได๎รับรู๎ถึงปัญหาขยะ จึงได๎จัดท ากิจกรรมธนาคารขยะ
โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน 
      2.2 ชํวยลดปริมาณขยะและสํงเสริมความรู๎ให๎แกํนักเรียนในเรื่อองการคัดแยกขยะที่ถูกต๎องเหมาะสม 
      2.3 เพ่ือน าผลพลอยได๎จากการตั้งธนาคารขยะมาเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
      2.4 เพ่ือสร๎างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 
3.เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
            - นักเรียนร๎อยละ 80 คัดแยกขยะได๎ถูกต๎องและน าขยะที่เหลือไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางแท๎จริง
 เชิงคุณภาพ  
                    ผลผลิต (Output)    
                        1. เพ่ือสร๎างจิตส านึกในการจัดการขยะของนักเรียน 
                        2. เพ่ือให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการด าเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 
                        3. เพ่ือให๎ระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
                        4. เพ่ือสร๎างวินัยในการทิ้งขยะให๎กับนักเรียน 
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                    ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                         1. โรงเรยีนมีสภาพแวดล๎อมภายในดีขึ้น 
                         2. นักเรยีนคัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง 
                         3. โรงเรยีนมีระบบจัดการขยะอยํางมีประสิทธิภาพ 
                         4. นักเรยีนทิ้งขยะถูกต๎องตามถัง 
                    ผลกระทบ (Impact)  
                         1. นักเรียนมีจิตส านึกในการทิ้งขยะให๎เหมาะสม 
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
          1. ความพึงพอใจของนักเรียนและครู 
          2. นักเรียนคัดแยกขยะได๎ถูกต๎อง 
          3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
          4. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 90 % 
5.  วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ขออนุมัติการจัดกิจกรรม 
   - ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
   - แตํงตั้งคณะท างาน 
   - ส ารวจพื้นที่และจัดเตรียมสถานที่ในการรวบรวม
ขยะ 

ก.ค. 63 

 

 

นางสาวมะลิวรรณ  
 รัตน์ประภา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให๎นักเรียนเข๎ารํวม    
   - จัดซื้อวัสดุที่ใช๎ในโครงการ 
   - ด าเนินงานกจิกรรมรับ - ฝากขยะ 

1 ก.ค.63  – 
31 มี.ค.63 

นางสาวมะลิวรรณ   
รัตน์ประภา 

คณะท างานตามค าสั่ง 

3.ขั้นประเมินผล (Check) 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 

เม.ย. 64 นางสาวมะลิวรรณ  
 รัตน์ประภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

เม.ย. 63 นางสาวมะลิวรรณ   
รัตน์ประภา 

 

สถานที่ด าเนินการ  
              โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 10,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและอัตรา

ต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. ปรับปรุงสถานที่ส าหรับเก็บขยะ  7,000  7,000   
2. คําวัสดุ อุปกรณ์   3,000 3,000   

รวม     10,000   
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล๎อม 
2. นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกบการคัดแยกขยะและน าไปใช๎ประโยชน์มากขึ้น 
3. โรงเรียน สะอาด รํมรื่น มีสิ่งแวดล๎อมที่ดี 

 
 
 
 
 

                                         ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                               (นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา) 
                                                   ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
                       ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติกิจกรรม 

                       (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                         ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                        พัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม 
แผนงาน            บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์  สพฐ           ข๎อที่ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานที่ 1,2,3  
ลักษณะกิจกรรม                               กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ            ตลอดปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     นามิตรชัย ชยัสาร  นางสาวชัญญากาญจน์ ท าทอง  
                                                   นายศักดา จิตร์สุภา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให๎การศึกษาแกํเยาวชนเพื่ออบรมบํมนิสัยให๎ทุกคนเป็นคนดี มีความรู๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยูํ ในสังคมได๎อยํางมีความสุข   ปัจจุบันสภาพแวดล๎อมด๎านภูมิทัศน์  อาคารเรียน 
อาคารประกอบการบางสํวนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช๎งานมานาน จึงควรซํอมแซมและบ ารุงรักษาเพ่ือให๎ได๎
ประโยชน์ใช๎สอยให๎มากที่สุด  ทั้งยังเอ้ือให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดตํอนักเรียนและ
ทางราชการ   เพราะสภาพแวดล๎อมดี มีผลตํอการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางมากตลอดจน มีผลตํอการ
พัฒนาการทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ๎านหลังที่สองของ
นักเรียน  ซึ่งต๎องใช๎ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกวําอยูํที่บ๎านซึ่งสมควรเอาใจใสํดูแลเป็นพิเศษ  
ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล๎อม การปรับภูมิทัศน์ ให๎มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ  จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญทีท่างโรงเรียนได๎ด าเนินการตามโครงการนี้ 
2. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน ให๎รํมรื่น สวยงาม เหมาะในการพักผํอนหยํอนใจ 
         2. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎สวยงาม ปลอดภัย  
         3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
         4. สํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
3. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 
          1. อาณาบริเวณในโรงเรียน มีความสวยงาม ปลอดภัย  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและถูก
สุขลักษณะ 90 % 
          2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ 90 % 
          3. นักเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพ่ิมข้ึน 
          4.  นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
          5. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด๎านตํางๆ 
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      เชิงคุณภาพ 
           ผลผลิต (Output) 
       1. มีต๎นไม๎ ไม๎ดอก ไม๎ประดับ รอบบริเวณโรงเรียน 
          ผลลัพธ์ (Outcomes)   
      1. อาคารเรียนและสถานที่ตํางๆภายในโรงเรียนอยูํในสภาพดีและพร๎อมใช๎งาน ปลอดภัยและ 
เหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  
               2. สภาพแวดล๎อมภายโนโรงเรียนสะอาด รํมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอ 
การจัดการเรียนรู๎  
              3. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน   
          ผลกระทบ (Impact) 
               1. ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีความสวยงาม ใช๎ประโยชน์ได๎เต็มที่และเอ้ือตํอการ
เรียนการสอนและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
4. ตัวช้ีวัดกิจกรรม (KPIs) 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด /โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสุขกับการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เอ้ือตํอการเรียนการ
สอน 

 
 ประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
 1. สภาพแวดล๎อมภายโนโรงเรียนสะอาด 

รํมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มี 
บรรยากาศที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 

 
 ครู นักเรียนพึงพอใจในการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล๎อม
ของโรงเรียน 

 2.โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

 
 โรงเรียนมีที่นั่งเลํน พักผํอน หรือ 

การจัดการเรียนรู๎เพ่ิมขึ้น 
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5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานที่ด าเนินการ 
            โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
6.งบประมาณ 
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประถมศึกษา 5,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมา 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. อุปกรณ์ปลูกต๎นไม๎ ดินถุง มะพร๎าวสับ 
ขุยมะพร๎าว แกลบด า ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี 

   2,๐๐๐  2,๐๐๐ 

2. ต๎นไม๎ กระจางต๎นไม๎    2,๐๐๐  2,๐๐๐ 
3. ทํอพีวีซี สปริงเกอร์     5๐๐  5๐๐ 
4. คําแรง    5๐๐  5๐๐ 

 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปลุกต๎นไม๎ ปลูก
ดอกไม๎ จัดสวนหยํอม 
 

ขัน้ตอนวางแผน (Plan) 
 - ประชุมวางแผนโครงการ  
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ น าเสนอ
โครงการ 

พย. 63– มิย. 2563 

2. 
 

 ขั้นด าเนินงาน (Do)  
- ด าเนินงานตามแผนที่ก า หนดไว๎ 

กค. 63 – ม.ค.64 

3. 
 

 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
 - ประเมินความพึงพอใจ 
 - รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

กพ.64 – มีค. 64 

4.  ขั้นปรับปรุง (Act)  
- น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการ 
ด าเนินการ ครั้งตํอไป 

มีค. 64 



147 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. มีวสัดุส านักงานท่ีมีสวยงามและมีคุณภาพ 
          2. นักเรียนไดร๎ับความสะดวก ปลอดภัยในการใช๎บริการด๎านสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน 
          3. สภาพแวดล๎อมบริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม รํมรื่น เหมาะแกํการเรียนรู๎และประกอบกิจกรรม
ตํางๆ 
 
 
 
                                                     ลงชื่อ                                          ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                             (     นายมิตรชัย   ชัยสาร      ) 
                                                                 ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
 
                                                     ลงชื่อ                                          ผูอ๎นุมัติกิจกรรม 
                                                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                     ซํอมแซมและปรับปรุงสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
แผนงาน                    บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                  ข๎อที่ 1, 2 ,5      
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1, 2, 3 
ลักษณะกิจกรรม                       กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน          1 กรกฎาคม 2563  – 30 เมษายน 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม           นายอภินันท์  หอมคง 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล จนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ซึ่งสภาพแวดล๎อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและชํวยสํงเสริมในการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
ได๎ใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล๎อม การซํอมแซมอาคารสถานที่ตํางๆ การปรับภูมิทัศน์ และ
แหลํงเรียนรู๎ โรงเรียนได๎ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู๎ปกครอง และผู๎ใช๎บริการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช๎อาคารสถานที่ตํางๆ ในการจัดกิจกรรมให๎บริการแกํชุมชน สภาพของอาคาร
เรียนต๎องมีความแข็งแรงทนทาน และพร๎อมใช๎งาน จึงต๎องด าเนินการจัดท าโครงการดังกลําว เพื่อให๎เอ้ือตํอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ ให๎นักเรียนได๎เรียนอยํางมีความสุข พร๎อมทั้งมีแหลํงการ
เรียนรู๎ ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย 
ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 

ดังนั้นกลุํมงานอาคารสถานที่ จึงจ าเป็นจะต๎องซํอมแซม พัฒนา ปรับปรุงให๎พร๎อมใช๎งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต๎องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมตํางๆ เพ่ือสํงผลให๎โรงเรียน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง และนักเรียนมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให๎อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล๎อม สิ่งอานวยความสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด รํมรื่น ปลอดภัย และเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
          2. เพ่ือให๎สภาพห๎องเรียนและอาคารสถานที่ได๎รับการดูแลพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 
3.เป้าหมาย 
         เชิงปริมาณ 
                  1. ครู 29 คน นักเรียน 489 คน นักการภารโรง 1 คน 
       
          เชิงคุณภาพ  
                  1. สภาพแวดล๎อมภายโนโรงเรียนสะอาด รํมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่ เอื้อ
ตํอการจัดการเรียนรู๎   
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4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
         1.ร๎อยละ 80 สภาพของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมพร๎อมใช๎งาน  
         2.ร๎อยละ 80 ของการดาเนินงานตามแผน  
         3.ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนได๎ใช๎งานห๎องเรียน และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ได๎อยํางเต็มที่  
         4.ร๎อยละ 100 สามารถจัดปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนการสอนได๎
อยํางสมบูรณ์ 
5.วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 แตํงตั้งกรรมการบริหารงานสิ่งแวดล๎อม 
1.2 ส ารวจเพื่อหาปัจจัยสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎นของโรงเรียน 
1.3 หาปัจจัยที่เห็นเดํนชัดและความจ าเป็นเรํงดํวนในการแก๎ปัญหา 

1 กรกฎาคม 2563 นายอภินันท ์ หอมคง 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 จัดท าแผนงานโครงการ และก าหนดเปูาหมาย 
2.2 จัดท าโครงสร๎างและแตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบงาน 
2.3 จัดท าระบบการบริหารจัดการอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล๎อม ที่
มีข้ันตอนปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน 

7 กรกฎาคม 2563 นายอภินันท์  หอมคง 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ 

19 เมษายน 2564 นายอภินันท์  หอมคง 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 ตรวจสอบ ตรวจวัดให๎ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย 
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ เปูาหมายแผนการด าเนินงานและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 
4.2 แก๎ไขปรับปรุง 
4.3 สรุปผลรายงาน /รักษาสภาพและพัฒนาตํอเนื่อง 

 
26 เมษายน 2564 

 
นายอภินันท์  หอมคง 

สถานที่ด าเนินการ  
                โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 20,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมที่ดี เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถเป็นแบบอยํางที่ดีแกํชุมชนทั้งหนํวยงานภายในและหนํวยงานภายนอก 

 2. กลุํมเปูาหมายมีจิตส านึกท่ีดีตํอสิ่งแวดล๎อมและได๎รับการพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยที่ดีด๎านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
                                                      

ลงชื่อ                                        ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                    ( นายอภินันท์  หอมคง ) 

                                                            ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                        ผู๎อนมุัติกิจกรรม 
                                                           ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 

 
                

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. งานซํอมแซมและปรับปรุง 
สาธารณูปโภค 

20,000 - 20,000  

รวม   20,000  
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โครงการ                     พัฒนาและด าเนินการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
แผนงาน                    บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                  ข๎อที่  1,2     
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตราฐานที่1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ                     โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน         1 กรกฎาคม 2563  – 30 เมษายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวปราณี  กรองสี 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2544  จะพบวําการศึกษาในยุคปัจจุบันให๎ความส าคัญกับการพัฒนาผู๎เรียน โดยยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กลําวคือให๎เป็นคนดี เป็นคนเกํง และเป็นคนที่มีความสุข 
ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมํเป็นไปอยํางรวดเร็วและฉับพลัน  จึงมีเหตุการณ์ท่ีเป็น
ปัญหาเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับผู๎เรียน ด๎วยเหตุนี้สถานศึกษาจึงได๎ก าหนดให๎มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  และ
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลผู๎เรียนให๎ถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสํงเสริมสร๎าง และพัฒนาความรู๎ ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ   พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม 
    2.เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพ ความเข๎าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวํางครู นักเรียน ผู๎ปกครอง 
    3.เพ่ือให๎บุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญและเข๎าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลชํวยเหลือ นักเรียน
ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
    4.เพื่อให๎นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะตามที่โรงเรียนก าหนด 
3.เป้าหมาย 
           เชิงปริมาณ 
         1.นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า จ านวน 482 คน ได๎รับการชํวยเหลืออยํางทั่วถึง                
และเหมาะสมตามความเป็นจริง 
                  2.ครูจ านวนทุกคน เยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนและน าข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน             
 ไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 เชิงคุณภาพ 
                   ผลผลิต (Output)    
                       1.นักเรียนจ านวน 480 คน ได๎รับการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไป
อยํางเป็นระบบ ครบถ๎วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได๎รับการชํวยเหลือตามความแตกตํางอยํางทั่วถึง 
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                   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                       1.นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได๎ตามศักยภาพจนเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
                  ผลกระทบ (Impact)  
                      1.นักเรียนได๎รับการดูแล ชํวยเหลือ เฝูาระวัง แก๎ไข สํงเสริมและได๎รับการพัฒนาจาก
โรงเรียน ผู๎ปกครอง และครูที่ปรึกษา 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1.นักเรียนโรงเรียนบา๎นธารนพเก๎า รอ๎ยละ90  ได๎รับการชํวยเหลืออยํางทั่วถึง และเหมาะสมตามความ
เป็นจริง 
          2.ครูร๎อยละ100 เยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนและน าข๎อมูลระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน  ไปใช๎ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  
1.จัดท าโครงการฯ น าเสนอตํอฝุายบริหาร  

 
พ.ค. 63 

 
นางสาวปราณี    กรองสี 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
- กิจกรรมระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
- จัดเก็บข๎อมูล 
- กิจกรรมคัดกรองข๎อมูลนักเรียน 
กลุํมปกติ 
กลุํมเสี่ยง 
กลุํมท่ีมีปัญหา 
- จัดท าระบบสารสนเทศระดับห๎องเรียน ระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน 
- จัดระบบชํวยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน 
(ดูแลชํวยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท๎จริง) 

 
พ.ค. 63 

 
 

ตลอดปี 
ก.ย.63 
ก.ย.63 
ก.ย.63 

 
 

ก.ค.63 
 
 

ก.ค.63 
 

 
นางสาวปราณี    กรองสี 

 
 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

 
 
 

ครูประจ าชั้น 
 

ครูประจ าชั้น 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
-  ผู๎รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  ในการ

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

นางสาวปราณี    กรองสี 
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ด าเนินกิจกรรมของผู๎เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ ก าหนด 
ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
-  สรุปประเมินโครงการ 
-  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ ฝุายบริหาร 

 
เม.ย. 64 
เม.ย. 64 

นางสาวปราณี    กรองสี 

สถานที่ด าเนินการ  
             โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ   
งบประมาณจ านวน 15,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. กระดาษ A4  
กระดาษสี 
กระดาษปก 

 1,000 9000 10,000 - - 

2. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานตําง ๆ 
คัตเตอร์, กรรไกร , ลวดเสียบ , เเม็ก
เย็บกระดาษ , ลูกแม็ก , แล็คซีน 

-  5000 5,000 - - 

 รวม    15,000   
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎รับการดูแล ชํวยเหลือ เฝูาระวัง แก๎ไข สํงเสริมและได๎รับการ
พัฒนาจากโรงเรียน ผู๎ปกครอง และครูท่ีปรึกษา 

 

 

                                                  ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวปราณี    กรองสี) 
                                                ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
                                                  ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                        ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                     จัดหาเวชภัณฑ์และพัฒนาห๎องพยาบาล 
แผนงาน                                     บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                  ข๎อที่  1   
สนองมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน               1 มิถุนายน 2563 – 10 พฤษภาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทียะ / นางบุษดี  วินากรม 
 
1.หลักการและเหตุผล    
          เพ่ือให๎มียาและเวชภัณฑ์ตําง ๆ ไว๎ให๎บริการนักเรียนครู และบุคลากรในโรงเรียนอยํางเพียงพอและ
สะอาดปลอดภัย งานอนามัยจึงต๎องจัดเตรียมยาสามัญประจ าบ๎านและเวชภัณฑ์ตําง ๆ ไว๎ให๎เพียงพอส าหรับ
การดูแลนักเรียนที่เจ็บปุวยหรือได๎รับอุบัติเหตุ 
2.วัตถุประสงค์    
          1.เพ่ือให๎สถานศึกษามียาสามัญประจ าบ๎านและวัสดุครุภัณฑ์ด๎านการปฐมพยาบาลไว๎บริการผู๎เรียน 
และบุคลากร ด๎านสุขภาพอนามัย 
     2.เพ่ือให๎สถานศึกษามีห๎องพยาบาลที่ได๎มาตรฐานสากลเป็นแหลํงให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัย  
3.เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1.ผู๎เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนภายหลังจากท่ีได๎รับบริการและให๎
ความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัย ร๎อยละ 90 
          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                         1.ผู๎เรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได๎รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
                         2.ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการดูแลและได๎ความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัย 
                   ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                         1.ผู๎เรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนรู๎วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
                         2.ผู๎เรียนทุกคนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต๎นได๎ 
                    ผลกระทบ (Impact)  
                         1.ผู๎เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  

  1.ครู ผู๎เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
            2.นักเรียนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต๎นเองได๎ 
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5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 
สถานทีด่ าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน  5,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ โครงการ/รายงานการใช้งบประมา 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และวัสดุครุภัณฑ์
ประจ าห๎องพยาบาล 

 4000 1000 5000 - - 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 
1 

ขั้นเตรียมการ
(Plan) 
 

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให๎เพียงพอ
ตํอความต๎องการของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 

 
1 มิถุนายน 2563 
 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) - ติดตํอองค์การเภสัชกรรมในการติดตํอจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ 

25 มิถุนายน 2563 

3 ขั้นประเมินผล 
 

- ประเมินผลการด าเนินงาน  ประเมินจากการ
รักษาพยาบาลและการเข๎ารับการรักษา 

5 พฤษภาคม 2563 
 

4 ขั้นปรับปรุง (Act) - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 10 พฤษภาคม 2563 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1. ผู๎เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนภายหลังจากที่ได๎รับบริการและให๎ความรู๎ด๎าน
สุขภาพอนามัย ร๎อยละ 90       
        2. ผู๎เรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได๎รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
        3. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการดูแลและได๎ความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัย 

 

 
                                                ลงชื่อ                                          ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                      (นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทียะ) 
                                                      ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
                                                 ลงชื่อ                                           ผู๎อนุมัตกิิจกรรม 
                                                          ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                    สํงเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
แผนงาน                                    บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,3 
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1 ก.ค.2563 - เม.ย.2564  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                      นางพรรุํง    หาญเชิงชัย   
 
1. หลักการและเหตุผล 

การอยูํรํวมกันในสังคมเดียวกัน  ต๎องมีกฎเกณฑ์และปฏิบัติให๎เป็นในแนวทางเดียวกัน  โดยบุคคลที่มา
จากสถานที่ที่อยูํตํางกันนั้น  จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการศึกษาและกระท ากิจกรรมรํวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนมี
ความสุข  มีความเข๎าใจที่ดีตํอกัน  เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน  จึงควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ทางโรงเรียนได๎เปิดกว๎างและรับนักเรียนมาจากโรงเรียนตําง ๆ ซึ่ง
ตํางก็มีความคดิเห็นที่ยังไมํหลํอหลอมรวมเป็นสังคมเดียวกัน  ดังนั้นกํอนเปิดเรียนทางโรงเรียนจึงได๎มีการจัด
กิจกรรมให๎ทุกคนได๎เตรียมความพร๎อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกคน  ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจที่
ตรงกัน  เป็นการลดความขัดแย๎งและรับทราบกฎเกณฑ์  ระเบียบ  วินัย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีทุกคน
จะต๎องปฏิบัติเหมือนกัน  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียนร๎อยและด าเนินชีวิตอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขตํอไป  
2.  วัตถุประสงค์  
                2.1 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎รับทราบนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนในภาพรวม  
                2.2 เพ่ือให๎นักเรียนและครู – อาจารย์ มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  
                2.3 เพ่ือให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีลักษณะอันพึงประสงค์ 
                2.4 เพ่ือให๎นักเรียนเตรียมความพร๎อมในการปรับตัวเข๎าสังคมใหมํและเพ่ือนใหมํ   
3. เป้าหมาย   
         เชิงปริมาณ  
               1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าทั้งหมด  
         เชิงคุณภาพ  
                    ผลผลิต (Output)   
                        1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อตกลงนโยบายของโรงเรียนได๎  
                   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                        2. นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ใช๎ชีวิตอยูํในท๎องถิ่นอยํางมีความสุข  
ผู๎เรียนร๎อยละ 90 ขึ้นไปได๎รับการสํงเสริมพฤติกรรมใหม๎ีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
                   ผลกระทบ (Impact)  
                        1.โรงเรียนมีระบบบริหารงานที่ดี     
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4.ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
      1. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนที่มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
5.ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครูวางแผน มิถุนายน 2563 ผู๎อ านายการ 
2 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ มิถุนายน 2563 ครูพรรุํง 
3 ประชุมครูในโรงเรียน  ชี้แจง  มอบหมาย  แตํงตั้ง

ผู๎รับผิดชอบ 
กรกฎาคม  2563 ผู๎อ านวยการ 

4 ด าเนินโครงการ กรกฎาคม 2563-
มีนาคม  2564 

ครูพรรุํง 

5 สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม 2564 ครูพรรุํง 
6 ติดตาม  ก ากับ  แก๎ปัญหา  เพ่ือให๎การปฏิบัติงาน มีนาคม  2564 ผู๎อ านวยการ 

 
สถานที่ด าเนินการ  

 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า   
6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 3,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 รายการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎
รับผิดชอบ 

ผู๎เรียน ตลอดปีการศึกษา 500 ครูพรรุํง 

2. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ผู๎เรียน ตลอดปีการศึกษา 1,000 ครูพรรุํง 

3. ระเบียบวินัยในชีวิตประจ าวัน ผู๎เรียน ตลอดปีการศึกษา 500 ครูพรรุํง 

4. เด็กดีศรีธารนพเกา๎ ผู๎เรียน ตลอดปีการศึกษา 1,000 ครูพรรุํง 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนได๎รับทราบนโยบายการบริหารงานของโรงเรยีน  
           2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมรํวมกันได๎  
           3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 

 

 

                              

   ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                        (นางพรรุํง  หาญเชิงชัย ) 
                       ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

  
                                            ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                   ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                      งานปูองกันโรคไข๎เลือดออก 
แผนงาน                                      งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                 ข๎อที่ 5      
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตราฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                             กิจกรรมตํอเนื่อง                                                                                       
ระยะเวลาในการด าเนินงาน               15 มิถุนายน 2563 – 15 เมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                        นางสาวศุภสุตา  ตนภู 
 
1.หลักการและเหตุผล    
 โรคไข๎เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข๎เลือดออกเป็นโรคติดตํอที่สร๎างความ
สูญเสียชีวิตและคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุก
ฝุายได๎ชํวยกันรณรงค์ปูองกันและควบคุมมาโดยตลอด และได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานตํางทั้งภาครัฐและ
เอกชน พบวําปัญหาโรคไข๎เลือดออกไมํได๎ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาส าคัญในระดับประเทศเรื่อยมา 
 ปัญหาการแพรํระบาดของโรคไข๎เลือดออกท่ีมีมาอยํางตํอเนื่อง  ท าให๎เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การแก๎ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสูํนโยบายเชิงรุกโดยใช๎ยุทธศาสตร์การมีสํวนรํวมให๎คนในโรงเรียนและชุมชน
ได๎ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข๎เลือดออก เกิดความรับผิดชอบตํอปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน
ของตนเอง พร๎อมทั้งหาวิธีการแก๎ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข๎เลือดออกเป็นเรื่องที่เก่ียวข๎องกับพฤติกรรมและ
สิ่งแวดล๎อม  ดังนั้น การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก จึงต๎องปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน๎นให๎นักเรียนในโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าและประชาชนในชุมชน 
เล็งเหน็ความส าคัญและถือเป็นภารกิจที่ต๎องชํวยกัน กระตุ๎นและชักน าให๎ประชาชน ให๎มีสํวนรํวมอยํางจริงจัง
และตํอเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่ต๎องเรํงรัดด าเนินการ 
2.วัตถุประสงค์    
          1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนและชุมชนมีสํวนรํวมในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายใน
บ๎านเรือนและชุมชน 
       2. เพ่ือเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออกให๎บุคคล ครอบครัว ชุมชน ให๎มีศักยภาพ
ในการชํวยกันดูแลและลดการแพรํระบาดของโรคไข๎เลือดออก 
 3. เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดพฤติกรรมในการท าลายแหลํงเพาะพันธ์ยุงลายอยํางตํอเนื่อง และ
ตระหนักในการดูแลตนเองให๎ปลอดภัยจากโรค ไข๎เลือดออก 
3.เป้าหมาย   
      เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             1. ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าทุกคน                                                                                  
             2. ประชาชนในชุมชนบริเวณโรงเรียน 
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        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              ผลผลิต (Output)    
                    1. ครู นักเรยีนและประชาชนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เกิดพฤติกรรมในการท าลายแหลํง
เพาะพันธ์ยุงลายอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ 
              ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                    2. จ านวนแหลํงเพาะพันธ์ยุงลายลดลง 
              ผลกระทบ (Impact)  
                    3. พบแหลํงพันธ์เพาะพันธ์ยุงลายบริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนลดน๎อยลงอยํางตํอเนื่อง 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
           1. นักเรียน ครูร๎อยละ 90 มีความรู๎ ความเข๎าใจและรู๎จักวิธีการปูองกันลูกน้ ายุงลาย 
           2. นักเรียน ครู และชุมชนร๎อยละ 90 มีสํวนรํวมในกิจกรรมการก าจัดแหลํงเพาะพันธ์ยุงลายทั้งใน
บริเวณโรงเรียนและรอบชุมชน 
           3. นักเรียน ครู และชุมชนร๎อยละ 90 มีสามารถก าจัดแหลํงเพาะพันธ์ยุงลายทั้งในบริเวณโรงเรียนและ
รอบชุมชน 
5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 
 
สถานที่ด าเนินการ  
       โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
1. - กิจกรรมพํนหมอกควัน

ก าจัดยุงลาย     
- กิจกรรมแจกทรายอะเบท                    
- กิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การควบคุม
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก   
 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ 
2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขัน้ตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
3.ขั้นประเมินผล 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.ขัน้ปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

15 ม.ิย. 63 
 
 
 

15 ม.ิย.  
– 15 เม.ย. 64 

 
15 เม.ย. 64 

 
15 เม.ย. 2564 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 20,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมา 

(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. 
 
 
 
2. 

- กิจกรรมพํนหมอกควันก าจัดยุงลาย     
- กิจกรรมแจกทรายอะเบท                   
- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ควบคุมปูองกันโรคไข๎เลือดออก   
อุปกรณ์จัดกิจกรรม 
- ปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการฯ                                   
- ทรายอะเบท                                                   
- กระดาษ 

 ⁄ 
 

 
 
 
 
⁄ 

1,500 
 
 
 
500 

 2,000 

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า และประชาชนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจใน
การควบคุม ปูองกันโรคไข๎เลือดออกท่ีถูกวิธีและเหมาะสม 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าและประชาชนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เกิดพฤติกรรมในการ
ท าลายแหลํงเพาะพันธ์ยุงลายอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 
 
                                                     ลงชื่อ                                        ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                                (นางสาวศุภสุตา  ตนภู) 
                                                           ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ 
 
                                                     ลงชื่อ                                         ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                              อุบัติภยัในโรงเรียน 
แผนงาน                            งานบรหิารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                ข๎อที่  1   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตราฐานที่ 1, 2 
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน       1 ก.ค. 2563 – เม.ย. 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                 นายมิตรชัย  ชัยสาร 
 
1.หลักการและเหตุผล 
             ด๎วยในภาวะปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ หรือภาวะที่เกิดขึ้นโดยไมํคาดคิด ไมํตั้งใจ เป็นผลให๎เกิดความ
เสียหายแก๎ทรัพย์สิน เป็นอันตรายแกํรํางกายและจิตใจและอาจท าให๎สูญเสียชีวิตได๎ จึงได๎มีการจัดท าโครงการ
ปูองกันอับัติภัยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการให๎ความรู๎แกํบุคลากรและนักเรียน การเข๎าใจกฏจราจร ตลอดจนมี
การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือตําง ๆ ให๎มีความปลอดภัย ทางโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า จึงได๎จัดท าโครงการ
ปูองกันอุบัติภัยในโรงเรียนขึ้น โดยมุํงหวังให๎นักเรียน กลุํมเปูาหมายเห็นความส าคัญของการปูองกันอุบัติเหตุใน
โรงเรียน บนท๎องถนน การเคราพกฏจราจร 
2.วัตถุประสงค์ 

        1. เพ่ือให๎นักเรียน เกิดความรู๎ ความตระหนัก ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่
และรู๎จักวิธีการปูองกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 
        2. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักวิธีการปูองกันอุบัติเหตุตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และรู๎วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ 
เครื่องมือตําง ๆ ให๎มีความปลอดภัย 
3. เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ระดับ อ.2 - ม.3 บุคลากรทัง้หมดในโรงเรียน มีสํวนรํวม
รับผิดชอบการเรียนรู๎บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาสีขาว 
               2. นักเรียน บุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์การ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร และอบายมุขตามโครงการ “สถานศึกษาสีขาว” 
        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output) 
                      1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าเรียนรู๎วิธีปูองกันอุบัติเหตุตําง ๆอยํางถูกต๎อง 

       ผลลัพธ์ (Outcome) 
                1. นักเรียนรู๎วิธีปูองกันอุบัติภัยตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพอยูํในระดับดี ร๎อยละ 82 

                       2. อุปกรณ์ปูองกันอุบัติภัยมีเพียงพออยูํในระดับดี ร๎อยละ 82 
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                  ผลกระทบ (Impact)  
                        1. นักเรียนรู๎วิธีปูองกันอุบัติภัยตําง ๆ ในระดับพ้ืนฐาน 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
             1. นักเรียนรู๎วิธีปูองกันอุบัติภัยตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 
             2. อุปกรณ์ปูองกันอุบัติภัยมีเพียงพอ 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขัน้ตอน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1.ขั้นเตรียมการ(plan) 1.แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส ารวจอุปกรณ์
ปูองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา 
2.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎องก าหนดบทบาทหน๎าที่ 

11 พ.ค.60 
16 พ.ค. 60 

2.ขั้นด าเนินการ (do) 1.ส ารวจอุปกรณ์ตําง ๆ ที่กํอให๎เกิดอันตรายตํอ
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือความ
ปลอดภัย 
2.เปลี่ยนน้ ายาเคมีถังที่เสื่อมสภาพ 
3.จัดท าปูายอุบัติภัยตําง ๆ / บอกวิธีการใช๎และการ
ปูองกัน 
4.เชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎และฝึกซ๎อมการหนีไฟ
จัดท าปูายบอกวิธีการใช๎และวันหมดอายุของถัง
ดับเพลิง 

18 พ.ค. 60 
- 

28 ก.พ. 61 

3.ขั้นตรวจสอบประเมิน
(check) 

1.แจกแบบบันทึกผู๎เรียนที่ได๎รับความรู๎จากการ
ปูองกันอุบัติภัย 
2.รายงานผลการปฏิบัติให๎ผู๎บริหารทราบ 

18 พ.ค. 60 
- 

28 ก.พ. 61 
4.ขั้นสรุป(action) สรุปและรายงานผลกิจกรรม 13 มี.ค. 61 

 

สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 3,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 โครงการ/รายงานการใช้
งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

             เงินงบประมาณ 
เงินนอก
งบประ
มาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ถังดับเพลิง  2  1,400 - 1,400   
2. น้ ายา  500 - 500   
3. วิทยากร 1,000 - - 1,000   
 รวม 1,000 1,900 - 2,900   

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. ท าให๎นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิธีปูองกันอุบัติภัยตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น 
        2. นักเรียนมีความปลอดภัยเมื่ออยูํในโรงเรียน  
        3. นักเรียนมีความตระหนักและค านึงถึงความปลอดภัยตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

  

 

 

 
                                                    ลงชื่อ                                         ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                             (   นายมิตรชัย   ชัยสาร   ) 
                                                               ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                         ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                              งานปอูงกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด และโรงเรียนสีขาว 
แผนงาน                            งานบรหิารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                ข๎อที่  1   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตราฐานที่ 1, 2 
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน       1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                 นายอภินันท์ หอมคง 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต๎องเรํงด าเนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง 
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพรํระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
สํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งทางด๎านการเมือง และความ
มั่นคงของประเทศ 

 โรคเอดส์เป็นโรคติดตํอร๎ายแรงที่ก าลังระบาดอยํางรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทย และเป็น
ปัญหาเรํงดํวนที่รัฐบาลจ าเป็นต๎องด าเนินการแก๎ไข ปัจจุบันมีผู๎ติดเชื้อหลายแสนคน และในแตํละวันมีผู๎ติดเชื้อ
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะกลุํมเยาวชน ท าให๎สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณคําตํอการพัฒนาประเทศชาติเป็น
อยํางยิ่ง  พฤติกรรมทีไ่มํพึงประสงค์ในกลุํมเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท
ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุุมเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไมํยอมรับปัญหา
ตําง ๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา การปูองกันและแก๎ไขปัญหา เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการ
พัฒนาทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา 

ศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได๎บูรณาการจัดท าแผนปฏิบัติการ
รํวมกันทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง จึงได๎จัดท าโครงการห๎องเรียนสีขาวในสถานศึกษาทุกแหํงทั่วประเทศโดยมีเปูาหมาย
เพ่ือให๎ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และเพ่ือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นแกนน าเป็นผู๎ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ให๎ค าปรึกษา ตักเตือนเพ่ือน กระตุ๎นเพ่ือน ปลูกฝังคํานิยมที่ถูกต๎อง ดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกันคูํมือแนว
ทางการด าเนินงานโครงการห๎องเรียนสีขาวศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ จะ
ชํวยให๎ผู๎ที่เก่ียวข๎องได๎ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห๎องเรียนสีขาว เพ่ือให๎เยาวชนของ 
ประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู๎ ควบคูํด๎วยคุณธรรม ไมํฝักใฝุอบายมุข และสร๎างปัญหาให๎กับสังคมสามารถ
ด ารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให๎เจริญรุํงเรืองตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให๎นักเรียน ที่มีปัญหาต๎องการความชํวยเหลือได๎รับค าปรึกษา แนะน าที่ถูกต๎องเหมาะสม จากผู๎

ที่เป็นแกนน า และครู อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. เพ่ือให๎มีนักเรียนแกนน าในห๎องเรียนดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพ่ือน ในการ

ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาท้ังหลายและ
ปัญหาอุบัติภัย 

3. เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพ
ติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

4.สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีนักเรียนแกนน าประจ าห๎อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา บริหารจัดการ การ
อบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล 
3. เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               1. นักเรียนบ๎านวํานเขื่อนค๎อวิทยา ระดับ ป.1-ม.3 บุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน มีสํวนรํวม
รับผิดชอบการเรียนรู๎บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาสีขาว 
               2. นักเรียน บุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์การ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร และอบายมุขตามโครงการ “สถานศึกษาสีขาว” 
        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output) 
                            1. นักเรียนทุกคนรํวมกันจัดบอร์ด ปูายนิเทศ ตามห๎องเรียนและบริเวณอ่ืน ๆ ที่จะ
กํอให๎เกิดความรู๎กับนักเรียนทุกคน 
                     2. นักเรียนทุกคนได๎เดินรณรงค์ ตํอต๎านยาเสพติด นักเรียนที่ถูกสุํมตรวจได๎ตรวจสารเสพติด 
                     3. นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารับการอบรมเรื่องยาเสพติด และอบายมุข ปัญหาโรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร และอุบัติภัยตําง ๆ 

       ผลลัพธ์ (Outcome) 
                     1. โรงเรียนมีบอร์ดให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ความรู๎เรื่องโรคเอดส์ อุบัติภัย
ตําง ๆ และการตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร  
                     2. นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎จากการอบรม สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎เป็น
อยํางดี 
                    3. นักเรียนและบุคลากรมีสํวนรํวมรับผิดชอบการเรียนรู๎บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาสี
ขาว 
                  ผลกระทบ (Impact)  
                        1. นักเรียนและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์
การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร และอบายมุขตามโครงการ “สถานศึกษาสีขาว” 
 



168 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1. นักเรียน บุคลากร มีความรู๎ เกี่ยวกับ ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรและอุบัติภัย 
          2. นักเรียน บุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ได๎รํวมรับผิดชอบการเรียนรู๎บูรณาการกับโครงการสถานศึกษา
สีขาว 
         3. นักเรียนและบุคลากรมีสํวนรํวมรับผิดชอบการเรียนรู๎บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาสีขาว 
         4. นักเรยีนและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร และอบายมุขตาม โครงการ “สถานศึกษาสีขาว” 
         5. นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการเข๎ารํวมโครงการสถานศึกษาสีขาวไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ      ขออนุมัติโครงการ กรกฎาคม 2563 
2. ชี้แจงและเชิญชวนให๎บุคลากรตําง 
ๆในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการ
จัดบรรยายในห๎องเรียนที่ปลอดจาก
ยาเสพติด โรคเอดส์การตั้งครรภ์ไมํพึง
ประสงค์ และอบายมุข 

ชี้แจงและเชิญชวนให๎บุคลากรตําง ๆใน
โรงเรียนเห็นความส าคัญของการจัดบรรยาย
ในห๎องเรียนที่ปลอดจากยาเสพติด โรคเอดส์
การต้ังครรภ์ไมํพึงประสงค์ และอบายมุข 

สิงหาคม 2563 

3. วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี กันยายน 2563 
4. ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 

ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
และจัดประชุม 

กันยายน 2563 

5.ขั้นด าเนินการ 1. จัดบอร์ด จัดท านวัยอันควรและอุบัติภัย
สื่อที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ 
การตั้งครรภ์กํอ 
2. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
ยาเสพติด โรคเอดส์การตั้งครรภ์กํอนวัยอัน
ควรและอุบัติภัยและตรวจสารเสพติด 

ตุลาคม 2563 
 
 
พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 
 

6.ขั้นติดตามประเมินผล   
 
 

1.ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างานโดย
คณะกรรมการเดือนละ1 ครั้งมกราคม 
2564โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
2. สรุปผลกิจกรรมร เมษายน 2564โรงเรียน
บ๎านธารนพเก๎า 

มกราคม 2564 
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สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 15,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 โครงการ/รายงานการใช้งบประมา 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

             เงินงบประมาณ 
เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ กระดาษ ตู๎เก็บ 
เอกสาร 

  5,000    

2. โปสเตอร์, ปูายประกาศตํางๆ  8,000     
3. คําจัดท าวีดีทัศน์  2,000     
 รวมทั้งสิ้น  10,000 5,000   15,000 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควรและอุบัติภัย 
      2. นักเรียนและครูตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
      3. โรงเรียนเป็นสถานที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด 
      4. โรงเรียนและชุมชนมีภูมิค๎ุมกันจากภัยยาเสพติด 
 

 

 
                                                    ลงชื่อ                                         ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                             (   นายอภินันท์  หอมคง   ) 
                                                               ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                         ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                       งานสํงเสริมภาวะโภชนาการ           
แผนงาน           บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ         ข๎อที่ 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตราฐานที ่1  
ลักษณะกิจกรรม                       กิจกรรมตํอเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ                       17 พฤษภาคม  2563  -  30 มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     นางล าไพ  เวทย์อุดม 
  
1.หลักการและเหตุผล 
          ปัจจุบันนักเรียนมีน้ าหนักและสํวนสูงไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนสํวนหนึ่งมีน้ าหนักเกิน
มาตรฐาน และมีนักเรียนสํวนหนึ่งมีภาวะขาดสารอาอาหารมีน้ าหนักตัวต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพ
อนามัยนักเรียน และการสํงเสริมสุขภาพนักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพที่ดี จึงมีความส าคัญท่ีโรงเรียนควร
เอาใจใสํดูแลสุขภาพอนามัยให๎กับนักเรียน เพ่ือปูองกันโรคภัย และการสํงเสริมสุขภาพให๎นักเรียนมีสุขภาพดี
อยํางยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนต๎องด าเนินควบคูํไปกับการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให๎นักเรียนมีความสุข
เพราะมีสุขภาพดี   
โครงการสํงเสริมภาวะโภชนาการจึงมีข้ึนเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ ดูแล รักษาสุขภาพอนามัยนักเรียนให๎มีสุขภาพที่ดี  
มีน้ าหนักและสํวนสูงตามเกณฑ์สมวัย และฝึกให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
 2. เพ่ือให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ  
        1. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
        2. นักเรียนร๎อยละ 100 ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
        3. นักเรียนร๎อยละ 100 มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
        เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output)    
                       1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัยจ านวน 480 คน 
                ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                       1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจใน 
     งานอนามัยโรงเรียนอยูํในระดับมาก 
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                 ผลกระทบ (Impact)  
                       1. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับ 
     การสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงดี  เฉลี่ยร๎อยละ 80 
   4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
             1. นักเรียน ได๎รับบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
    2. นักเรียน ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
    3. นักเรียน มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. กจิกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 
สถานที่ด าเนินการ   
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
 - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
 - ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ 

12 พฤษภาคม 2563 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขัน้ตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

17 พฤษภาคม 2563 
ถึง มีนาคม  2564 

3.ขั้นประเมนิผล 
   
 

3.ขั้นประเมินผล 
 - ประเมินผลการด าเนินงาน 
 - ประเมินความพึงพอใจ 

มีนาคม 2564 
 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

มีนาคม 2564 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 15,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 คําวัสดุ 
   - กระดาษ A4 
   - หมึกด า 
   - อาหารเสริมนม 

 
600 
200 
10,000 

-  
600 
200 
10,000 

 
600 
200 
10,000 

- - 

2 อุปกรณ์ 
เชือกกระโดด 

 
4,000 

-  
4,000 

 
4,000 

- - 

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

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
          2. นักเรียนมีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
                        
                                                  ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                            (นางล าไพ  เวทย์อุดม) 
                                                          ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
 
                                                 ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                       ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                        ทันตสุขภาพ 
แผนงาน                                        บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดบั สพฐ.                    ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                               กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                  1 ก.ค.63 - เม.ย.  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                          นางล าไพ   เวทย์อุดม  
 
1.หลักการและเหตุผล 
             โรคฟันและการผิดปกติทางชํองปากของนักเรียนมีหลายประการแตํปัญหาที่ชัดเจนที่สุดคือโรคฟันผุ 
พบวํา นักเรียนบางสํวนเป็นโรคฟันผุ โรคฟันผุเป็นเรื่องอันตรายแตํไมํถึงชีวิต ซึ่งท าให๎นักเรียนมีอาการเจ็บปวด
ทรมาน ท าให๎เสียสุขภาพกายและใจ การแปรงฟันที่ถูกวิธีและได๎แปรงฟันอยํางสม่ าเสมอ ก็เป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎
เกิดโรคฟันผุในนักเรียนลดลง ดังนั้น โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า จึงมีความจ าเป็นในการจัดท ากิจกรรมทันต
สุขภาพ เพื่อสร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจให๎นักเรียนและผู๎ปกครองทีม่ีสํวนรํวมในการดูแลสํงเสริมสุขภาพฟัน
ของนักเรียนเพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีและลดปัญหาของโรคฟันผุ พร๎อมเสริมสร๎างสุขภาพกายและใจ  
 2.วัตถุประสงค์     
          1. เพ่ือให๎นักเรียนและผู๎ปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟันที่ดี 
          2. เพ่ือให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการสํงเสริม ดูแลสุขภาพฟันของนักเรียน 
          3. เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี และลดปัญหาของการเกิดโรคฟันผุ 
          4. เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3.เป้าหมาย   
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                1. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับบริการตรวจฟันตามก าหนด 
      2. นักเรียนร๎อยละ 100 ที่มีปัญหาสุขภาพฟันได๎รับการดูแลรักษา 
      3. นักเรียนร๎อยละ 100 มีสุขภาพฟันที่ดี       
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)    
                        1. นักเรียนสามารถแปรงฟันได๎ถูกต๎องตามหลักการ 
                   ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                        1. นักเรียนสามารถแปรงฟันได๎ถูกต๎องตามหลักการ 
                         
                   ผลกระทบ (Impact) 
                         1.นักเรยีนมีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
           1. ร๎อยละ90ของนักเรียน สามารถแปรงฟันได๎ถูกวิธี 
           2. ร๎อยละ90ของนักเรียน มีสุขภาพฟันที่แข็งแรงข้ึน          
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

12 พฤษภาคม 2563 
 

นางล าไพ  เวทย์อุดม 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

 1 มิถุนายน 2563 
 ถึง มกราคม  2564 

นางล าไพ  เวทย์อุดม 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 กุมภาพันธ์ 2564 
  
 

นางล าไพ  เวทย์อุดม 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 มีนาคม 2564 นางล าไพ  เวทย์อุดม 

 

สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 15,020 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 คําพาหนะสํงตํอนักเรียนตรวจ/รักษา 2,000  2,000 
2 คํายาสีฟัน 1,980 36 x 55 1,980 
3 คําแปรงสีฟัน 3,600 240 x 15 3,600 
4 แก๎วพลาสติก 2,000 400 x 5 2,000 
5 แปูงฝุุนแคร์ 1,320 24 x 55 1,320 
6 กระดาษวุฒิบัตร 300 150 x 2 300 
7 น้ ายาล๎างมือแบบขวด 1,320 22 x 60 1,320 
8 น้ ายาล๎างมือแบบแกลลอนชนิดเติม 2,500 5 x 500 2,500 
รวม 15,020  15,020 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          1. มีแปรงฟันและยาสีฟันพอเพียงกับจ านวนนักเรียน 
          2. นักเรียนได๎รับการแปรงฟันอยํางสม่ าเสมอและถูกวิธี 
          3. นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีและลดปัญหาโรคฟันผุ 
          4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

 

 

 
                                      ลงชื่อ                                        ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                   ( นางล าไพ   เวทย์อุดม) 
                                                  ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  
 
                                     ลงชื่อ                                          ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                            ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                     โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ          
แผนงาน                                     บริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                  ข๎อที่  1, 2   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1,2 
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน               พฤษภาคม  2563 – 30 มีนาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                        นางสาวปราณี  กรองสี , นางสาวมาลินี  ยินดี 

 
1.หลักการและเหตุผล    
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 ได๎ก าหนด การ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกายจิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขหากสถานศึกษา
ใดมีระบบการบริหารจัดการที่ได๎มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบํงชี้ก็จะสํงผลให๎สถานศึกษานั้นรู๎ทิศทางการ
ด าเนินงาน มีความคลํองตัวในการบริหาร และสร๎างความเข๎มแข็งในการปฏิบัติงานบริหารการจัดการอยํางมี
คุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู๎ที่มีสํวนรํวมกับการจัดการศึกษาแตํโรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในชํองปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภค
และเลือกซ้ืออาหารที่ไมํถูกหลักโภชนาการและการเกิดโรคจากพาหะน าโรค เชํน ยุงลาย ท าให๎เกิดผลกระทบ
ตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนสํงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
           ดังนั้นทางโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าได๎จัดท าโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพข้ึน เพ่ือพัฒนาให๎คุณภาพ
ของผู๎เรียนดียิ่งขึ้นเพ่ือสํงเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู๎เรียน ตลอดจนให๎ผู๎เรียนรู๎จักบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและเฝูาระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคตําง ๆ ท าให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่สม
สํวน ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอยํางถูกต๎อง สํงผลให๎การเรียนรู๎ของนักเรียน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให๎โรงเรียน
สามารถก๎าวสูํระดับดีมาก 
2.วัตถุประสงค์              
          1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีน้ าหนัก-สํวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งดูแลตนเองให๎มีความ
ปลอดภัย 

          2. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
          3. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับวัคซีนตามที่ก าหนด 
          4. เพื่อสํงเสริมและกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเห็นความส าคัญในการออกก าลังกาย 
          5. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู๎เรียน ให๎เป็นไปตามสุขบัญญัติแหํงชาติ 
          6. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

7. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะการตรวจสอบ เฝูาระวัง ปูองกัน ปรับปรุง และแก๎ปัญหาด๎านการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 
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         8. เพื่อให๎ผู๎เรียนความรู๎ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคํา ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย 
         9. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู๎เทําทันโรคไข๎เลือดออกและโรคตําง ๆ 
3.เป้าหมาย 

         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได๎มาตรฐานของกรมอนามัย 
               2. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 สามารถดูแลตนเองให๎มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมาก 
              3. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎และทักษะในการปูองกันตนเองให๎ปลอดภัยจากโรคไข๎เลือดออก 
และโรคอื่น ๆได๎ 
               4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู๎เรียน มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output)                       
                            1. เพื่อสํงเสริมผู๎เรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได๎มาตรฐานของกรม
อนามัยอยูํในระดับดี 
                     2. เพื่อสํงเสริมผู๎เรียนทุกระดับชั้นสามารถดูแลตนเองให๎มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในระดับ
ดี    
                     3. เพื่อสํงเสริมผู๎เรียนทุกระดับชั้นมีความรู๎และทักษะในการปูองกันตนเองให๎ปลอดภัยจาก
โรคไข๎เลือดออกและโรคอ่ืน ๆได๎ 
                ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                     1. ผู๎เรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได๎มาตรฐานของกรมอนามัยอยูํในระดับดี 
          2. ผู๎เรียนทุกระดับชั้นสามารถดูแลตนเองให๎มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในระดับดี 
           3. ผู๎เรียนทุกระดับชั้นมีความรู๎และทักษะในการปูองกันตนเองให๎ปลอดภัยจากโรค
ไข๎เลอืดออกและโรคอ่ืน ๆได๎ 
                 ผลกระทบ (Impact)  
                       - 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
            1. ผู๎เรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได๎มาตรฐานของกรมอนามัยอยูํในระดับดี 
            2. ผู๎เรียนทุกระดับชั้นสามารถดูแลตนเองให๎มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในระดับดี 
            3. ผู๎เรียนทุกระดับชั้นมีความรู๎และทักษะในการปูองกันตนเองให๎ปลอดภัยจากโรคไข๎เลือดออก 
และโรคอื่น ๆได๎ 
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5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ครูผู๎เกี่ยวข๎อง 7 พ.ค. 63 - นางสาวปราณี 

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

คณะครู 
ฝุายบริหารทั่วไป 

14 พ.ค. 63 - นางสาวปราณี  

3. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน 
3.1 กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 

  
ผู๎เรียนทุกคน 

7 พ.ค. 63 – 20 
มี.ค. 64 

  
3,000 

นางสาวปราณี 

3.2 กิจกรรมสุขภาพดีไมํมีขายถ๎า
อยากได๎ต๎องขยับเอง 

ผู๎เรียนทุกคน 14 พ.ค. 63 – 
20 มี.ค.64 

1,000 นางสาวปราณี 

3.3 กิจกรรมโภชนาการและความ
ปลอดภัยด๎านอาหาร(อย.น๎อย) 

ผู๎เรียนทุกคน 14 พ.ค. 63 – 
20 มี.ค.64 

5,000 นางสาวมารินี 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.4 กิจกรรมปลอดยุงลายปูองกัน
ไข๎เลือดออกและการควบคุมโรค 
ตําง ๆ 

ผู๎เรียนทุกคน 14 พ.ค. 63 – 
20 มี.ค. 64 

2,000 นางสาวศุภสุตา 
 

4.ประเมินผลโครงการ ผู๎เรียนทุก
ระดบัชั้น 

11-15 มี.ค.64 - นางสาวปราณี 

5.สรุปผลโครงการ - 20 มี.ค. 64 - นางสาวปราณี 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 20,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ ใช๎ในระบบโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ รวม 
  1. กระดาษ A4  

กระดาษสี 
กระดาษปก  

1,000 2,000 3,000 

  2. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานตํางๆ 
คัตเตอร์, กรรไกร , ลวดเสียบ , เเม็กเย็บ
กระดาษ , ลูกแม็ก , แล็คซีน 

- 4,100 4,100 

3 น้ ายาล๎างห๎องน้ า 2,200  2,200 
4 สก็อตช์ไบรต์ ท าความสะอาด 120  120 
5 ไม๎ถูพ้ืน  4,400 4,400 
6 แปรงขัดส๎วม  240 240 
7 ขัน  240 240 
8 แฟ็บถุงใหญํ 500  500 
9 พรมเช็ดเท๎าในห๎องเรียน  1,200 1,200 
10 พรมเช็ดเท๎าใยมะพร๎าวหน๎าอาคารและ

หน๎าห๎องน้ า ขนาด 60x40 ซม. 
 4,000 4,000 

รวม 3,820 13,080 20,000 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1. ชํวยลดปริมาณการขาดเรียนของผู๎เรียนได๎ 
         2. สํงผลให๎การเรียนของผู๎เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         3. ผู๎เรียนมีความม่ันใจในตนเองและกล๎าแสดงออกมากยิ่งข้ึน 
         4. ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ความเข๎าใจที่ได๎รับไปถํายทอดให๎กับบุคคลรอบข๎างได๎ 
         5. ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ในครอบครัวและชุมชนของตนเองได๎ 
         6. อัตราการเกิดโรคในโรงเรียนลดลงและสามารถควบคุมโรคได๎ในเวลาอันสั้น 
         7. ผู๎เรียนเกิดพฤติกรรมในการท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 
         8. โรงเรียนและผู๎เรียนสามารถเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางองค์กรภายนอกได๎ 
 

 
 

 

 
                                                  ลงชื่อ                                        ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                             (นางสาวปราณี    กรองสี)          
                                                            ครูโรงเรยีนบ๎านธารนพเก๎า  
 
                                                 ลงชื่อ                                          ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                         ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 

 

กิจกรรม                                        น้ าดื่มสะอาด 
แผนงาน                                       บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                  ข๎อที่  5    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตราฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                              กิจกรรมใหมํ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                1 ก.ค. 2563 – 15 เม.ย. 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                        นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา 
   
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎วเขต 1 ได๎เข๎ารํวมโครงการ
พัฒนาแหลํงน้ าบาดาล เพ่ือสนับสนุนระบบน้ าดื่มสะอาดให๎กับโรงเรียน โดยกํอสร๎างและปรับปรุง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เรื่อง “น้ า” อุปโภค ของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก อันเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยของเยาวชนในวัยศึกษา ให๎มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
             ดังนั้นเพื่อให๎นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีน้ าดื่มเพ่ือการบริโภคท่ีมีคุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์
ปลอดภัย ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกจึงได๎จัดท ากิจกรรมน้ าดื่มสะอาดขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือให๎นักเรียนได๎ดื่มน้ าสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
         2.2 เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์ แบรนด์ “น้ าดื่มตรา โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า” 
         2.3 เพ่ือน ารายได๎มาบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียน 
3.เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
                1.นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎ดื่มน้ ามีคุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย  
          เชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output)    
                      1. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีโครงการพัฒนาแหลํงน้ าบาดาล เพ่ือสนับสนุนระบบน้ าด่ืม
สะอาดให๎กับโรงเรียน 
                ผลลัพธ์ (Outcomes)  
                     1. นักเรียนมีน้ าดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย ไว๎อุปโภค 
                 ผลกระทบ (Impact)  
                     1. นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการท างาน   
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1. ความพึงพอใจของนักเรียนและครู 
          2. นักเรียนได๎ดื่มน้ าสะอาด ปลอดภัย 
          3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล๎อมที่ดี 

5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ขออนุมัติการจัดกิจกรรม 
   - ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
   - แตํงตั้งคณะท างาน 
- ปรับปรุงโรงบรรจุน้ า 

ก.ค. 63 
 
 

นางสาวมะลิวรรณ  
 รัตน์ประภา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - บรรจุน้ า    
   - จัดท าบัญชี 
   - ด าเนินการจ าหนํายน้ าดื่ม 

1 ก.ค.63  – 
31 มี.ค.63 

นางสาวมะลิวรรณ   
รัตน์ประภา 

คณะท างานตามค าสั่ง 

3.ขั้นประเมินผล (Check) 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - สรุปบัญชี 

เม.ย. 64 นางสาวมะลิวรรณ  
 รัตน์ประภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

เม.ย. 63 นางสาวมะลิวรรณ   
รัตน์ประภา 

 

สถานที่ด าเนินการ  
              โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. ปรับปรุงสถานที่บรรจุน้ า  30,000  30,000   
2. คําวัสดุ อุปกรณ์   20,000 20,000   
 รวม    50,000   

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 
2. นักเรียนได๎ดื่มน้ าสะอาดมีความรู๎เกี่ยวกบการคัดแยกขยะและน าไปใช๎ประโยชน์มากขึ้น 
3. นักเรียนได๎เรียนรู๎การท างานอยํางมีระบบ 
 

 

 

            ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                      (นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา) 
                                          ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 

              ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
       (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 

          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
 
 
 
 

 



184 

 

กิจกรรม                                   งานปูองกันโรคโรคติดตํอเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) 
แผนงาน                                   งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.               ข๎อที่ 1,4      
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมใหมํ                                                                                       
ระยะเวลาในการด าเนินงาน             15 มิถุนายน 2563 – 15 เมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                     นางสาวศุภสุตา  ตนภู 
 
1.หลักการและเหตุผล    
 ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข ได๎แจ๎งสถานการณ์ทั่วโลกใน 38 ประเทศ ข๎อมูลตั้งแตํ 5 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (07.00 
น.) พบผู๎ปุวยยืนยันติดเชื้อจ านวน 80,427 ราย เสียชีวิต 2,712 ราย สํวนประเทศจีนพบผู๎ปุวย 77,666 ราย 
เสียชีวิต 2,664 ราย ส าหรับประเทศไทยพบผู๎ปุวยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 16 ราย กลับบ๎านแล๎ว 24 
ราย คิดเป็น  ร๎อยละ 60 ของผู๎ปุวยในประเทศไทย รวมสะสม 40 ราย (ข๎อมูลจาก : รายงานขําวกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ปฏิบัติการด๎านขําว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)                      

  ทั้งนี้ การเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ าเป็นต๎องมีการ
ด าเนินการให๎ความรู๎ ค าแนะน า การดูแลเฝูาระวังปูองกันตนเองให๎กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ จึงต๎องมีการ
มาตรการแก๎ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให๎ทันตํอเหตุการณ์ เพ่ือลดผลกระทบ
ตํอสุขภาพของประชาชน ตลอดจนปูองกันไมํให๎เกิดการแพรํระบาดของโรคในวงกว๎าง โรคติดตํอเชื้อ ไวรัสโคโร
นา (COVID-19) ซึ่งยอมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมือปี 
2545 ท าให๎เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเสียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ๎อน พบแหลํงก าเนิดจาก
เมืองอํูฮ่ัน มลฑลหูเปุย ประเทศจีน จากที่มีผู๎ปุวยมีอาการคล๎ายปอดอักเสบและไข๎หวดใหญํเป็นจ านวนมาก จึง
มีการเก็บตัวอยํางของคนไข๎เหลํานี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได๎วําเป็นเชื้อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่
ถูกค๎นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS) 

          ดังนั้น โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า จึงได๎จัดท ากิจกรรมควบคุมเฝูาระวังปูองกันโรคโควิด-19 (COVID-19) 
เพ่ือควบคุมเฝูาระวังและปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งรับการแพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให๎ทันตํอสถานการณ์การแพรํระบาดของโรค  
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2.วัตถุประสงค์    
         1. เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจแกํครู นักเรียน และประชาชนเกี่ยวกับโรคและการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 
         2. เพ่ือตั้งดํานตรวจคัดกรองโรคและเฝูาระวังควบคุมการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID19) 
         3. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
3.เป้าหมาย   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      - ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าทุกคน                                                                        
      - ประชาชนในชุมชนบริเวณโรงเรียน 

         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         ผลผลิต (Output)         
               1. ครู นักเรียนและประชาชนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน มีพฤติกรรมการปูองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส  โคโรนา (COVID-19)                            
                 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                      1. ลดความตื่นตระหนักของประชาชนและสร๎างความพร๎อมในการเผชิญกับการแพรํระบาด
ของโรค  
                 ผลกระทบ (Impact)           
                      1. ครู นักเรียน และประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการ
ปูองกันควบคุมการระบาดได๎ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
         1. นักเรียน ครูร๎อยละ 100 มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับโรคและการปูองกันโรคติดตํอเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
         2. นักเรยีน ครู และชุมชนร๎อยละ 100 มีสํวนรํวมในกิจกรรมการดูแลเฝูาระวังปูองกันตนเอง 
         3. นักเรียน ครู และชุมชนให๎ความรํวมมือในการตั้งดํานตรวจคัดกรองโรคและเฝูาระวังควบคุมการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID19) ร๎อยละ100 
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5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

สถานที่ด าเนินการ  
       โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 20,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมา 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมการคัดกรองรับ-สํงนักเรียน   
- การตรวจวัดอุณหภูมิรํางกายของครู
นักเรียนและผู๎ปกครอง 
- สวมใสํหน๎ากากอนามัย / เฟสชิว 
(หน๎ากากใส)  
- การล๎างมือด๎วยเจลแอลกอฮอล์ /
สเปย์แอลกอฮอล์ 

 ⁄ 
 

 
 
 
 
 

 
 

5,000 
 
 
 
 

 
 

 15,000 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

1. - ปูายประชาสัมพันธ์โรคโควิด 
(COVID-19) 
- เครื่องวัดอุณภูมิดิจิตอล 
- หน๎ากากอนามัย /เฟสชิว 
(หน๎ากากใส) 
- เจลแอลกอฮอล์ /สเปย์
แอลกอฮอล์ 
 
 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการท างาน
และแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 
2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุง
แผนการท างาน 

15 มิถุนายน 2563 
 
 

15 มิถุนายน – 15 เมษายน 
2564 

 
15 เมษายน 2564 

 
 
 

15 เมษายน 2564 
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2. 

อุปกรณ์จัดกิจกรรม 
- ปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการฯ                                   
- หน๎ากากอนามัย /เฟสชิว                    
(หน๎ากากใส) 
- เจลแอลกอฮอล์ /สเปย์แอลกอฮอล์ 

 
 

⁄ 

 
 
10,000 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครู นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า และประชาชนในชุมชนทุกคน มีความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ควบคุม ดูแลเฝูาระวัง และปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 2. ครู นักเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าและประชาชนในชุมชนทุกคน เกิดพฤติกรรมในการ ดูแลเฝูา
ระวัง และปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได๎เป็นอยํางดี  
                                                      

 

 

 

                                          ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                      (นางสาวศุภสตุา  ตนภู) 
                                                           ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ 
 
 
                                         ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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โครงการ                                     พัฒนาด๎านการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
แผนงาน                                     บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                  ข๎อที่ 4,5,6     
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1,2 
ลักษณะโครงการ                           โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              ตลอดปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                      นางปราณี  ดวงเดือน , นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ 
 
1.หลักการและเหตุผล  
           พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2545  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่  29  
ให๎สถานศึกษารํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชนเพื่อให๎ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูลขําวสารและรู๎จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรตําง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความ
ต๎องการ  รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหวํางชุมชนกับโรงเรียน 
โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า เห็นความส าคัญในการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีระหวํางชุมชนกับโรงเรียนเพราะโรงเรียนมี
ความจ าเป็นต๎องให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน  ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียน  ใช๎สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน  จึงได๎จัดให๎มีการ
ด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          2. เพ่ือให๎โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได๎บรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายที่ก าหนด 

3. เพ่ือให๎ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3.เป้าหมาย   
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                    1. ผู๎ปกครอง ชุมชน ร๎อยละ  90 เข๎ามามีบทบาทและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                          ผลผลิต (Output)                        
                                 1. ผู๎ปกครอง ชุมชน มีบทบาทและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษารํวมกับโรงเรียน
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
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                          ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                      1. ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
                      2. โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเปูาหมายที่

ก าหนด 
                          ผลกระทบ (Impact)  
                              1. โรงเรียนและชุมชนมีสามัคคี ให๎ความรํวมมือซึ่งกันและกันอยํางตํอเนื่อง 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
                 1. ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
                 2. โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเปูาหมายที่ก าหนด 
5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

สถานที่ด าเนินการ  
           โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า   

 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. 1. ขั้นเตรียมการ 
 
 

- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ก.ค 2563 

 
2. 
 

 ขั้นด าเนินการ - จัดท าปูายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- เข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน 

1ก.ค.2563 - เม.ย.
2564 

3. ขั้นประเมินผล - ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
- รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎เกี่ยวข๎อง
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานตํอไป 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

เม.ย 2564 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 10,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ โครงการ/รายงานการใช้งบประมา 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. การเข๎ารํวมกิจกรรมตามประเพณี
ท๎องถิ่น 

 5,000    5,000 

2. การรํวมพัฒนาชุมชน  5,000    5,000 
รวม      10,000 
 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1. สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางสถานศึกษา นักเรียนร บุคลากร ผู๎ปกครองและชุมชน 
         2. สํงเสริมสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนเห็นคุณคําของความเป็นไทยเพ่ือเข๎ารํวม
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและปฏิบัติสืบทอดตํอไป 
         3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียน บุคลากร ผู๎ปกครอง ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน  
โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีตําง ๆรวมทั้งวันส าคัญของไทย 
 

 

 
                                                     ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอโครงการ 
                                                              ( นางปราณี   ดวงเดือน  ) 
                                                             ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                     ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                          ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                         ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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โครงการ                    ด าเนินตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน                   บริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                 ข๎อที่  1,2,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1,3  
ลักษณะโครงการ                  โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                  ตลอดปีงบประมาณ 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายมิตรชัย  ชัยสาร นางสาวชัญญากาญจน์ ท าทอง  
                                                 นายศักดา จิตร์สุภา  
 
1. หลักการและเหตุผล  
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางด ารงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทาง
สายกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่สํองสวํางให๎เห็นทางที่ก๎าวเดินตํอไป ที่เน๎นการเจริญเติมโตที่คํอย ๆ 
เกิดขึ้นตามศักยภาพที่มีอยูํอยํางมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด๎วยความมั่นคง และเตรียมพร๎อมด๎วยความไมํ
ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตตําง ๆ 
           โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจึงได๎ถือเป็นภาระส าคัญในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริง สามารถน าไปประกอบอาชีพอยํางยั่งยืนได๎  อันจะ
เป็นประโยชน์ตํอครอบครัว และชุมชน โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจึงได๎จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
2 .เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
3. เพ่ือให๎นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือสร๎างเป็นแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน 
5. เพ่ือให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

3. เป้าหมาย  
         เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
                2. นักเรียนร๎อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง 
                3. นักเรยีนร๎อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูํอยํางพอเพียง ในระดับดีขึ้น 
                4. นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน ร๎อยละ 70 ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
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         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ผลผลิต (Output) 
              1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎อยํางถูกต๎อง   
                      2. ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
      1.นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียงด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผกระทบ (Impact)  
     2.นักเรียนน าความรู๎ที่ได๎จากการเรียน การฝึกปฏิบัติ มาใช๎เป็นภูมิค๎ุมกันและน าไปประยุกต์ใช๎

ในชีวิตประจ าวัน 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
           1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ 
           2. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎
           3. ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน มีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
5. โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ ประชุมขออนุมัติโครงการ พ.ค 2563 
2. ประชุมคณะครูวางแผน ประชุมคณะวางแผน พ.ค. 2563 
3. 
 

ประชุมนักเรียนเพ่ือแจ๎งวัตถุประสงค์ ประชุมนักเรียนเพ่ือแจ๎ง
วัตถุประสงค์ 

พ.ค. 2563 

4. การขยายพันธุ์พืช 
 

นักเรียนตอนกิ่งทองต๎น
ทองอุไร 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

5. การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ 
 

นักเรียนปลูกต๎นคุณนายตื่น
สาย 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

6. การปลูกมะลิ นักเรียนปลูกดอกมะลิ พ.ค.63 – มี.ค.64 
7. การปลูกพริก มะเขือเปราะ พืชผักสวย

ครัว 
นักเรียนปลูกพริก ปลูก
มะเขือเปราะ 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

8. การท าปุ๋ยชีวภาพ นักเรียนท าปุ๋ยชีวภาพ พ.ค.63 – มี.ค.64 
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สถานที่ด าเนินการ 
 แปลงการเกษตร โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า หมูํที่ 6 ต าบลหนองหว๎า อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก๎ว  
6. งบประมาณ  10,000 
งบประมาณจ านวน 7,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 
ที ่ โครงการ/รายงานการใช้งบประมา 

(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้

สอย 
วัสดุ รวม  

1. การขยายพันธุ์พืช - - 500  - 500 
2. การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ - - 500  - 500 
3. การปลูกมะลิ - - 500  - 500 
4. การปลูกพริก มะเขือเปราะ พืชผัก

สวนครัว 
- - 500  - 500 

5. การท าปุ๋ยชีวภาพ - - 500  - 500 
6. การท าน้ ายาล๎างจานน้ ามะนาว - - 500  - 500 
7. วัสดุปลูกต๎นไม๎ มะพร๎าวสับ ขุย

มะพร๎าว แกลบดิบ แกลบเผา 
- - 500  - 500 

8. ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก น้ ายาเรํงราก ยาฆํา
เชื้อรา 

- - 1500  - 1500 

9. อุปกรณ์ท าเกษตร จอบ มีด เสียม 
คราด กระถางต๎นไม๎  

- - 1500  - 1500 

10. ทํอพีวีซี สปริงเกอร กาว ข๎อตํอ - - 500  - 500 
 

11 คําแรง - - 500  - 500 
 
 
 

 
9. การท าน้ ายาล๎างจานน้ ามะนาว 

 
นักเรียนท าน้ ายาล๎างจานน้ า
มะนาว 

มี.ค.64 

10. ประเมินโครงการ  มี.ค.64 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรชัญาของแศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง 
 2. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูํอยํางพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. นักเรียนรู๎จักการบันทึกรายรับ – รายจําย และรู๎จักการออมเงิน 
 4. นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง ชุมชน มีแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ตระหนักในความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
น๎อมน าหลักการมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 

 
     ลงชื่อ                                         ผู๎เสนอโครงการ                                      
                   (นายมิตรชัย  ชัยสาร) 
                ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
 

                                   ลงชื่อ                                          ผู๎อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวกาญจนา   สุภาศาสตร์) 

          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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ชื่อโครงการ                            พัฒนาระบบงานสารบรรณและซํอมครุภัณฑ์ 
แผนงาน                   บริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่ 1 ,2, 6   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะโครงการ                            โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                  1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ 
  
1.หลักการและเหตุผล  
           งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน๎าที่หลักในการรวบรวมข๎อมูล  
ระเบียบและแนวปฏิบัติในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด๎านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – สํง
หนังสือ  การโต๎ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หนํวยงานตําง ๆ  รวมถึงการ
จัดเก็บและท าลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให๎การบริการ  ประสาน  สํงเสริม  สนับสนุน  การอ านวย
ความสะดวกตําง ๆ ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ให๎ด าเนินไปด๎วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ ว มีความ
คลํองตัวในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นหลักโดยเน๎นความโปรํงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎  การดูแลระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการให๎เป็นตัวชํวยสํงเสริม และอ านวยความสะดวกในการท างานให๎กลุํมงานตําง ๆ  ได๎บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาท่ีวางไว๎ และจะต๎องเป็นผู๎คอยชํวยเหลือ แนะน าให๎กับกลุํมงานตําง ๆ สามารถประยุกต์ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่ทางราชการก าหนดเข๎ากับงานของสถานศึกษาได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
โรงเรียนจะต๎องมีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  มีประสิทธิภาพ
และถูกต๎องตามระเบียบแบบแผน 

2.วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ  ลดขั้นตอนการด าเนินการให๎มีประสิทธิภาพ โดยน า
เทคโนโลยีมาใช๎ในการด าเนินงาน เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว 
 2. เพ่ือให๎การด าเนินงานธุรการเป็นไปอยํางมีระบบ  โดยยึดความถูกต๎อง รวดเร็ว  ถูกต๎องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 3. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให๎มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 4. เพ่ือให๎ข๎อมูล สารสนเทศถูกต๎องและเป็นปัจจุบันอยูํเสมอ 

 5. เพ่ือพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นระบบที่สะดวกและงํายตํอการน าไปใช๎งาน 
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3.เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             1. เชิงปริมาณครู    30     คน 
             2. นักเรียน      480    คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ผลผลิต (Output)    
              1.ครูและนักเรียน มีวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให๎มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากล 

                  ผลลัพธ์ (Outcomes)   
              1.การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีระบบ  ถูกต๎อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได๎            
        ผลกระทบ (Impact)  
              1.บุคลากรที่เก่ียวข๎องได๎รับการบริการและการอ านวยความสะดวกอยํางเหมาะสม 

4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
           1. ร๎อยละ  100  ของบุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข๎องได๎รับการบริการ
ด๎านธุรการ 
           2. ร๎อยละ 100  ของการปฏิบัติงานธุรการเป็นไปอยํางระบบ รวดเร็ว ถูกต๎องตามแนวปฏิบัติมี
คุณภาพประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
          1. ขออนุมัติโครงการ แตํงตั้งคณะท างาน 
          2. ศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐาน  
          3. ก าหนดกิจกรรม 
          4. ด าเนินการตามที่วางแผน 
          5. สรุปโครงการ และรายงานผลปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2563-2564 

ก.ค ก.ค ก.ค ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ เม.ย
. 

1. ขออนุมตัิโครงการ 
แตํงตั้งคณะท างาน 

              

  

2. ก าหนดกิจกรรม             
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3. ด าเนินงานตาม
แผน 

            

4. ประเมินผล              

5. สรุปโครงการ  และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

 

 
สถานที่ด าเนินการ  
         โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 70,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ รายการ งบประมาณ ( บาท ) 

1. หมึกถํายเอการ 25,000 

2 กระดาษสีคละ 500 

3. กระดาษ A4  5,000 

4. ซํอมบ ารุงเครื่องถํายเอกสาร ( เปลี่ยนลูกดัม/จอภาพ ) 20,000 

5. แฟูมเอกสาร 2,300 

6. อุปกรณ์ใช๎ในส านักงาน 17,200 

รวม 70,000 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. มีระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวงานธุรการเป็นปัจจุบัน 
          2. มีเอกสาร คูํมือการปฏิบัติงานธุรการ  
          3. มีวสัดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอกับกาบริหารจัดการ มีคุณภาพ 
          4. บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู๎ปกครอง   องค์กรตําง ๆ ได๎รับการบริการ สนับสนุน  
    การอ านวยความสะดวกอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว         
 

                 

 

                                                                                                         

                                   ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอโครงการ 
                      (นางสาวหนูพนิ   ยาตะกาศ ) 
                        ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

                     ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติโครงการ 

                       ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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โครงการ                                   อาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
แผนงาน                                   งานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่ 1,2      
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1,2 
ลักษณะโครงการ                          โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน             ตลอดปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให๎ด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน เพ่ือให๎บริการนักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันอยํางเพียงพอ ได๎รับสารอาหารที่ครบถ๎วน   มี
คุณคําทางโภชนาการ อันจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต๎านทานโรค และเมื่อ
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ยํอมสํงผลให๎มีการพัฒนาการด๎านรํางกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด๎วย 
นักเรียนสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎อยํางเต็มศักยภาพ   
           โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ไดต๎ระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการอาหารกลางวัน ใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับสารอาหาร
ที่ครบถว๎น   มีคุณคําทางโภชนาการ อันจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร๎าง
ความพร๎อมในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตํอไป 
2.วัตถุประสงค์    
        1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณคําตามหลักโภชนาการ อยํางถั่วถึง ร๎อยละ 100  
        2. เพ่ือให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
        3. เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ            
3.เป้าหมาย   
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                   1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
         2. ผู๎เรียนร๎อยละ 100  ได๎รับประทานอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ    
            เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ผลผลิต (Output)                       
                         1. นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณคําตามหลักโภชนาการ 
                         2. นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
                         3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ 
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                      ผลลัพธ์ (Outcomes)    
                           1. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได๎รับประทานอาหารที่มีคุณคํา
ทางโภชนาการท าให๎สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  ทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจที่ดี สํงผลให๎นักเรียนมี
น้ าหนัก  สํวนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนได๎อยํางมี
ความสุข 
                       ผลกระทบ (Impact)  
                           1. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง จิตใจรําเริง ใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
            1. นักเรียนมีน าหนักสํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
            2. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร           

5. โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 438,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

              ไดร๎ับงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจ าปีงบประมาณ  
2563  จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จ านวนหัวละ 20 บาท ส าหรับนักเรียนระดับกํอนประถมและ
ประถมศึกษา  จ านวน 348,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ 
 

- จัดท าโครงการฯ น าเสนอตํอฝุายบริหาร 
. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

ก.ค. 63 
 

2. 
 

ขั้นด าเนินการ  
 

. ด าเนินการตามโครงการ 
- จัดซื้อจัดจ๎างอาหารกลางวัน 
- จัดบริการอาหารกลางวันโดยไมํเสียคําใช๎จําย 

 
    ตลอดปีการศึกษา 

 
3. ขั้นนิเทศติดตามผล ประเมินผลโครงการและสรุป เม.ย. 2563 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            ผู๎เรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถรํวมกิจกรรมการเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพผู๎เรียนสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด๎านรํางกายและจิตใจ สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการ
เรียนได๎อยํางเต็มที่ 

 

 

 
                                                     ลงชื่อ                                        ผู๎เสนอโครงการ 
                                                              ( นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา)                                           
                                                                ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                                     ลงชื่อ                                         ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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        แผนงานบุคคล 
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โครงการ                                     พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน                   งานบุคคล 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ                  โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                  ตลอดปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 52ได๎ระบุวําให๎กระทรวงสํงเสริม
ให๎มีระบบ  และกระบวน  การผลิต  การพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยการก ากับและประสานให๎สถาบันที่ท าหน๎าที่ผลิตและพัฒนา
คร ู คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความพร๎อมและมีความเข๎มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมํและ
การพัฒนาบุคลากรประจ าการอยํางตํอเนื่อง ผู๎บังคับบัญชามีหน๎าที่ในการสํงเสริม สนับสนุนผู๎ใต๎บังคับบัญชา
โดยการให๎ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน ฯลฯ  ประกอบกับหลักการบริหารองค์กรด๎านงานบุคคล  ผู๎บังคับบัญชา
ต๎องเสริมสร๎าง  สํงเสริมและก ากับการปฏิบัติงานให๎เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพและเข๎มแข็ง รัฐพึงจัดสรร
งบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาอยํางเพียงพอ 
2. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือสํงเสริมประสิทธิภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
             2. เพ่ือให๎น าความรู๎มาปรับปรุงพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพ 
             3. เพ่ือกระตุ๎นให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความใฝุรู๎  แสวงหาความรู๎ใหมํๆอยูํเสมอ 
             4. เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3.  เป้าหมาย 
               เชิงปริมาณ 
                      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร๎อยละ100ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องมีความรู๎ 
ความสามารถน าไปใช๎ในกระบวนการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
               เชิงคุณภาพ 

                    ผลผลิต (Output)    
                          1. ครูและบุคคลากรทางการศึกษาน าความรู๎มาใช๎ในกระบวนการเรียนการสอ 

                    ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                         1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เหมาะสมกับความถนัดและความ
ต๎องการจะท าให๎ครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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                     ผลกระทบ (Impact)  
                          1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
       1. ร๎อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องมีความรู๎ความสามารถน าไปใช๎
ในกระบวนการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
       2. ร๎อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เหมาะสมกับความถนัดและความต๎องการ
จะท าให๎ครูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       3. ร๎อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและก๎าวทันเทคโนโลยีเหมาะสมกับยุคสมัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
       4. ร๎อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตนเองเพ่ือความก๎าวหน๎าในวิชาชีพมีวิทย
ฐานะ  และการยกยํองเชิดชูเกียรติ 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดสํงอบรมสัมมนา พ.ค.62 – มี.ค.63 นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ 

นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พ.ค.62 – มี.ค.63 นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ 
นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 

3 การไปทัศนศึกษาดูงาน 
- ศึกษาดูงานและสร๎างความ 
เข๎มแข็งทีมงานองค์กร 

ต.ค.62 – มี.ค.63 นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ 
นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 

 

สถานที่ด าเนินการ  
             โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

5.งบประมาณ 50,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การจัดสํงอบรมสัมมนา    10,000   
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ    10,000   
3 การไปทัศนศึกษาดูงาน    30,000               

รวม 50,000   
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องมีความรู๎ความสามารถน าไปใช๎ 
ในกระบวนการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เหมาะสมกับความถนัดและความต๎องการ 
จะท าให๎ครูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและก๎าวทันเทคโนโลยีเหมาะสมกับยุคสมัยที่มี 
 การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

 

 

 

 

                                               ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอโครงการ 
                                                        (นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา) 
                                                         ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 

                  ลงชื่อ                                     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                 (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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แผนงานงบประมาณ 
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โครงการ                                บริหารงานการเงินและงบประมาณ 
แผนงาน                                    การเงินและงบประมาณ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.               ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1, 2, 3  
ลักษณะโครงการ                 โครงการตํอเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน                     ตลอดปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นายคณาเดช  ลายสนธิ์  ,  นางสุทธิษา  หอมไสย 
 

1. หลกัการและเหตุผล  
         เพ่ือเป็นการจัดการวางแผนปฏิบัติการ เกี่ยวกับงานการเงินในโรงเรียน ควบคุมเก่ียวกับการ 
รับเงิน – การจํายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได๎รับแตํละปีให๎เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุดแกํบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู๎ที่สนองความต๎องการของผู๎เรียน 
ชุมชนและท๎องถิ่น โดยยืดผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2.วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเป็นการจัดการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการับ-จํายเงินงบประมาณท่ีได๎รับในแตํละปี ได๎
อยํางเป็นระบบและถูกต๎อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกํบุคลากรภายในโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
3. เป้าหมาย  
          เชิงปริมาณ  
      1. เจ๎าหน๎าที่การเงิน เจ๎าหน๎าที่พัสดุ จัดท าเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ ถูกต๎อง 
 เป็นปัจจุบัน 
      2. โรงเรียนสามารถเบิกจํายงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํ 
 ทางราชการ  
              เชิงคุณภาพ   
                      ผลผลิต (Output)    
                           1. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-จํายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
เป็นระบบและถูกต๎อง เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํบุคลากร 
ภายในโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
                     ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                           2. การบริหารงานการเงินโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบ 
                     ผลกระทบ (Impact)  
                           1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการการเงินที่ดี 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
             1. การบริหารงานการเงินโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบ 
             2. วางแผนการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการรับ-จํายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เป็นระบบ
และถูกต๎อง เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํบุคลากรภายในโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ 

15 พฤษภาคม 2563 
 

นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

16พฤษภาคม 2563 
  

นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

พฤษภาคม  2564 
  
 

นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

พฤษภาคม  2564 
 

นายคณาเดช   ลายสนธิ์ 

      สถานที่ด าเนินการ  
                     โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 10,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

       

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. งานการเงินในโรงเรียน   - 6,500 6,500   
2. หมึกปริ้น Canon   3 หลอดๆละ 800 

บาท 
 2,400 - 2,400   

3. กระดาษ เอ 4 จ านวน 10 รีมๆละ 
110 บาท 

 1,100 - 1,100   

 รวม    10,000   
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. โรงเรียนใช๎งบประมาณได๎เกิดประโยชน์มากที่สุด สํงผลให๎การบริหารโรงเรียนบรรลุตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
                                   ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอโครงการ 
                                              (นายคณาเดช   ลายสนธิ์) 
                                              ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                  ลงชื่อ                                         ผู๎อนุมัตโิครงการ 
                                         (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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   โครงการ                                 บรหิารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
   แผนงาน                                  การเงินและงบประมาณ 
   สนองนโยบายระดับ สพฐ.                  ข๎อที่  1,2,3    
   สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1,2,3  
   ลักษณะโครงการ                             โครงการตํอเนื่อง 
   ระยะเวลาด าเนินการ                        ตลอดปีการศึกษา 2563 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ                        นางวัชรินทร์   ท๎าวค า 
 

   1.หลักการและเหตุผล 
           งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต๎องด าเนินการควบคูํกับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่ให๎บริการแกํนักเรียน ครู เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรในโรงเรียน ฝุายตําง ๆ
การบริหารงานดังกลําวต๎องด าเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได๎มี พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตําง ๆที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ๎างและ การบริหารพัสดุ 
จะต๎องด าเนินงานในระบบ e-gp ดังนั้นโรงเรียน จึงจ าเป็นต๎องจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ๎าง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให๎
เป็นไป อยํางถูกต๎อง เพ่ือประสิทธิภาพและความคลํองตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให๎
มี ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุํมงาน / ฝุาย ให๎สามารถด าเนินไปตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถสนองความต๎องการและให๎บริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพถูกต๎องตามระเบียบพัสดุ และเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุดตํอทางราชการและการท างานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุให๎สอดคล๎องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงตําง ๆที่เก่ียวข๎อง  
       2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ(จัดซื้อจัดจ๎าง) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
      3. เพ่ือให๎ได๎โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการด าเนินงานตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตําง ๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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   3.  เปา้หมาย 
              เชิงปริมาณ 
                    1. โรงเรียนมีโปรแกรมในการพัฒนาระบบงานพัสดุจ านวน 2 โปรแกรม และเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
     เชิงคุณภาพ 
                     ผลผลิต (Output)   
                           1. งานพัสดุโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีโปรแกรมในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและ 
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ 
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
ตําง ๆที่ เกี่ยวข๎องอยํางถูกต๎อง และเป็นระบบอยํางถูกต๎องมีคุณภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ  
                     ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                           1. มีโปรแกรมในการพัฒนางานระบบงานพัสดุและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ท างาน รองรับระบบการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน                      
                           2. ทุกหนํวยงานในโรงเรียนได๎ของตามวัตถุประสงค์ถูกต๎องตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อ จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตําง ๆที่เก่ียวข๎องและเกิดประโยชน์ตํอทางราชการ  
                           3. ด าเนินการเบิก – จําย พัสดุและควบคุมการจ าหนํายถูกต๎องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                      ผลกระทบ (Impact)  
                             1.โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย การพัสดุ 
อยํางถูกต๎องและเป็นระบบ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs)  
          1. จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
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5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 29  มีนาคม  2563 นางวัชรินทร์   ท๎าวค า 
2 แตํงตั้งคณะท างาน 15 – 17 พ.ค.2563 นางวัชรินทร์   ท๎าวค า 
3 ด าเนินงานตามโครงการ   
 3.1 ก าหนดขั้นตอน

ปฏิบัติงาน 
22 พ.ค.63 - 27 มี.ค.64 นางวัชรินทร์  ท๎าวค า 

และคณะ 
 3.2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหา 

     ตามข้ันตอน 
23 พ.ค.63 - 27 มี.ค.64 นางวัชรินทร์   ท๎าวค า 

และคณะ 
4 ประเมินผล 9 มี.ค.– 13 มี.ค.64 ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
5 สรุป รายงานผล 16 มี.ค.– 27 มี.ค.64 นางวัชรินทร์  ท๎าวค า 

    
 สถานที่ด าเนินการ  
            โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 15,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2 แตํงตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ด าเนินงานตามโครงการ       
 3.1 ก าหนดขั้นตอน

ปฏิบัติงาน 
- - - - - - 

 3.2 ด าเนินงานจัดซื้อ
จัดหาตามขั้นตอน 

- - 15,000 15,000  15,000 

4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 
    *หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ 
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7.ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช๎ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอยํางมี 
           ประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต๎องการตลอดปีการศึกษา 
 
  

 
 

 
               ลงชื่อ                                   ผู๎เสนอโครงการ  

                 (นางวัชรินทร์   ท๎าวค า) 
                                   ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
                 ลงชื่อ                                     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                      นโยบายและแผนงาน 
แผนงาน                                      การเงินและงบประมาณ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                  ข๎อที่  6   
สนองมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 3 
ลักษณะกิจกรรม                             กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                16 พ.ค.-20 ก.ค. 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                        นางสาวร าไพ    สังข์ชัยภูมิ 
 
1.หลักการและเหตุผล  
           โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าได๎แบํงการบริหารงานภายในเป็น  ฝุายบริหารวิชาการ  ฝุายบริหาร
งบประมาณ ฝุายบริหารงานบุคคล และฝุายบริหารทั่วไป การด าเนินงานในแตํละฝุายกลุํมสาระการเรียนรู๎  
และงานตําง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีระเบียบ และสนองตํอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของ
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1  ดังนั้น 
โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีความจ าเป็นต๎องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 การใช๎เงนิตาม
โครงการของแตํละฝุาย  กลุํมสาระการเรียนรู๎  และงานตําง ๆของโรงเรียนให๎เป็นไปตามความถูกต๎องเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา  
 2.วัตถุประสงค์    
         1. เพ่ือให๎การใช๎จํายเงินตามโครงการและกิจกรรมของแตํละฝุาย กลุํมสาระการเรียนรู๎  และงานตําง ๆ
ของโรงเรียนเป็นไปอยาํงมีระเบียบและสนองตํอนโยบายสถานศึกษา 
3.เป้าหมาย  
          เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563และจัดท ารายงาน
ตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 2563 โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุมจ านวน 30 คร ู
                 2.จัดท าเอกสารแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า จ านวน 3 เลํม  
                 3.มีการจัดท ารายงานการด าเนินงานโครงงาน กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน                  
          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ผลผลิต (Output) 
                          โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีแผนปฏิบัติการประจ า ปีการศึกษา 2563 เป็นเครื่องมือในการ 
บริหารจัดการศึกษา  ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของพ้ืนที่และนโยบายอยํางมีประสิทธิภาพ     
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                  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                         1.ครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจในโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น และ
ให๎ความรํวมมือกับกิจอ่ืน ๆ อยํางเต็มที่    
                  ผลกระทบ (Impact)  
                         1.โรงเรียนด าเนินโครงการและกิจกรรมได๎อยํางเต็มที่ และตรงตามความต๎องการของ 
นักเรียน 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
          1.จัดประชุมเชิงปฎิบตัิการเพ่ือจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 และจัดท ารายงานตาม
แผนปฎิบัติการประจ าปี 2563 โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุมจ านวน 30 คร ู
          2.จัดท าเอกสารแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  
จ านวน 3 เลํม  
          3.มีการจัดท ารายงานการด าเนินงานโครงงาน กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน                  
5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ด าเนินการ  
       โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขัน้ตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ขั้นวางแผน - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 16 มิ.ย. 2563 
2 ขั้นด าเนินการ - ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 1 ก.ค. 2563 
3 ขัน้ประเมินผล - ประเมินผลการด าเนินงาน 16 ก.ค. 2563 
4 ขั้นปรับปรุง  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 20 ก.ค. 2563 



216 

 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน  4,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมา 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. ด าเนินงานจัดซื้อจัดหา 
 กระดาษ 5 รีม รีมละ 110 (3*110)) 

  550   550 

2. คําถํายเอกสาร   200   200 
3. คําเข๎าเลํม   800   800 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นเครื่องมือในการ บริหารจัด
การศึกษา  ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของพ้ืนที่และนโยบายอยํางมีประสิทธิภาพ     
 

 

 
                                           ลงชื่อ                                         ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                    ( นางสาวร าไพ   สังข์ชัยภูมิ ) 
                                                       ครูโรงเรียนบา๎นธารนพเก๎า  
 
 
                                           ลงชื่อ                                         ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                   ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                     งานด าเนินการควบคุมภายใน 
แผนงาน                                     บริหารการเงินและงบประมาณ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                 ข๎อที่  6     
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 2  
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              1 ก.ค. 2563 – 15 เม.ย.64 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา 
 
1.หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข๎อ 5 ระบุให๎หนํวยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช๎
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกลําว โดยให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแตํ
ระเบียบนี้ใช๎บังคับ และให๎หนํวยรับตรวจรายงานความคืบหน๎าในการควบคุมภายในตํอผู๎ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหนํวยตรวจรับ(ถ๎ามี) ทุก 60 วัน และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข๎อ 6 ระบุให๎หนํวยรับตรวจรายงานตํอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินผู๎ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยํางน๎อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล๎วแตํกรณี เว๎นแตํการรายงานครั้งแรก
ให๎กระท าภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล๎วเสร็จ ซึ่งโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและเพ่ือให๎การด าเนินการตามระเบียบดังกลําวมีประสิทธิภาพ
และทันตามก าหนดเวลา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให๎การด าเนินงานทุกงานของโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากขึ้น  
           2. เพื่อปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน          
               หนํวยงาน  
           3. เพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการ 
               ปฏิบัติที่โรงเรียนได๎ก าหนดขึ้น 
           4. เพ่ือให๎เกิดความเชื่อถือได๎ของรายงานการเงิน 
3.เป้าหมาย  
          เชิงปริมาณ  
                      1. การด าเนินงานทุกงานของโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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          เชิงคุณภาพ 
                  ผลผลิต (Output)    
                       1. มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน ข๎อ 5 อยํางม ี
ประสิทธิภาพ 
                   ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                        1. มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการที่ 
โรงเรียน ก าหนดขึ้นอยํางเครํงครัดอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิ 
                    ผลกระทบ (Impact)  
                        1. โรงเรียนมีมีการควบคุมภายในอยํางมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
         1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
         2. เกิดความเชื่อถือได๎ของรายงานการเงิน 
         3. เกิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีปฏิบัติที่โรงเรียนได๎ก าหนด
ขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมชี้แจงโครงการ 
   - แตํงตั้งคณะท างาน 

ก.ค. 63 
 

นางสาวมะลิวรรณ  
 รัตน์ประภา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - วางแผนการด าเนินงาน(ก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน)  
   - จัดซื้อวัสดุที่ใช๎ในโครงการ 
   - ด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผน 

ก.ค. 63- มี.ค. 64 นางสาวมะลิวรรณ   
รัตน์ประภา 

3.ขั้นประเมินผล (Check) 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 64 นางสาวมะลิวรรณ  
 รตัน์ประภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

มี.ค. 64 นางสาวมะลิวรรณ  
 รัตน์ประภา 
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สถานที่ด าเนินการ 
             โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 1,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 

 
 
 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน ข๎อ 5 อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. มีการด าเนินกาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน ข๎อ 6 อยํางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 

 

                                  ลงชื่อ                                         ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                         (นางสาวมะลิวรรณ  รัตน์ประภา) 
                                             ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 

 
                ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 

                (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 
 
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 - จัดซื้อวัสดุที่ใช๎ในโครงการ  1,000 1,000 

รวม  1,000 1,000 
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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กิจกรรม                                     ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 
แผนงาน                     วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                 ข๎อที่  1, 2   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 3  
ลักษณะกิจกรรม                            กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                       14 พ.ค. 2563 -26 ก.พ. 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นางสุทธิษา  หอมไสย   นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์        
                                                 นางบุษดี  วินากรม     นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทียะ 
    
1.หลักการและเหตุผล 
             การจัดการศึกษาในปัจจุบันได๎มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เรื่องราวตําง ๆ ตามสภาพแวดล๎อมที่เป็น
จริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู๎ตําง ๆอยํางสมดุล มุํงเน๎นในเรื่องของความรู๎ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการความรู๎ตําง ๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู๎ในด๎านตําง ๆอยํางได๎สัดสํวนและสมดุล 
              การศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่   เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอยํางมากอยํางหนึ่งซึ่ง
จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎ด๎วยตนเองท าให๎ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องที่ศึกษาอยํางแท๎จริง ทั้งยัง
เป็นการเสริมสร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนอยํางสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพราะการพาผู๎เรียนไปทัศนะ
ศึกษานั้น ถือวําเป็นวิธีการที่ท าให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู๎และสามารถพัฒนาผู๎เรียนในด๎าน
รํางกาย ด๎านอารมณ์ ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา ตรงตามท่ีหลักสูตรต๎องการ จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสังคม 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา 

3.เป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              - 
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         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              ผลผลิต(Output) 
                  1. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย 
                  2. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ 
                  3. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสังคม 
                  4. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา 
               ผลลัพธ์(Outcomes) 
                   1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย 
                   2. ผู๎เรียนร๎อยละ  90  ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ 

         3. ผู๎เรียนร๎อยละ  90 ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านสังคม 
                   4. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ            
              ผลกระทบ(Impact) 
                    นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด๎านเหมาะสมตามวัย มีความ
พร๎อมที่จะศึกษาในขั้นตํอไปตรงตามที่หลักสูตรต๎องการ 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ(Kpls) 
       นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจ านวน 82 คน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน คิดเป็นร๎อยละ 90  
5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        - แหลํงเรียนรู๎ภายในจังหวัดสระแก๎ว 

 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. ทัศนะศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอก
สถานที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
-ห๎างสรรพสินค๎า BIG C 
สระแก๎ว 
-โรงภาพยนต์ SF 

 เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุมวางแผนด าเนินการ
จัดกิจกรรม  
ประเมินผล  

 
 
    ม.ค.-ก.พ.  2564 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน  20,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย    วัสดุ รวม 
 

1 คํายานพาหนะ 2 คัน  
 

5,000 - - 5,000 5,000 

2 คําเข๎าชมภาพยนต์  
 

 6,560 - - 6,560 6,560 

3 อ่ืน ๆ  8,440 - - 8,440 8,440 
รวม 20,000 - - 20,000 20,000 

ในการใช๎จํายสามารถถัวจํายทุกรายการ 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ในกิจกรรมทัศศึกษานี้ผู๎ปกครองมักจะเป็นหํวงเด็กเพราะยังเป็นเด็กเล็กอยูํ ผลพลอยได๎จากกิจกรรมนี้ก็
คือ จะมีผู๎ปกครองจ านวนหนึ่งจะรํวมเดินทางไปทัศนะศึกษากับคณะของเราเสมอและผู๎ปกครองก็จะชํวยดูแล
เด็ก ๆ และยังเป็นการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหวํางบ๎านและโรงเรียนได๎อีกทางหนึ่งด๎วย นักเรียนมีพัฒนาการ
ด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และด๎านสติปัญญาตามท่ีหลักสูตรต๎องการ 
 

                                                                           
 
 
                                    ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอกิจกรรม 

                                                      (นางสุทธิษา  หอมไสย) 
                                                    ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
                  
                                            ลงชื่อ                                    ผู๎อนุมัตกิิจกรรม  

           ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
             ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                      ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ป.1-4            
แผนงาน                                      วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ                          ข๎อที่  1, 2   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1, 2, 3 
ลักษณะกิจกรรม                             กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                 ก.พ.  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                         นางปราณี  ดวงเดือน 

 
1.หลักการและเหตุผล    
            การจัดการศึกษายุคใหมํมุํงพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะทางวิชาการ สํงเสริมผู๎เรียน
ให๎มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และ จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได๎เน๎นการจัดกระบวนการเรียนรู๎หลากหลายและ
เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดโครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎
คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น และผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ มีความรอบรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎และแหลํงวิทยาการ
ภายนอกประเภทตําง ๆ จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกลําวชํวยสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎ตรงตาม
ศักยภาพและความต๎องการของผู๎เรียน 
2.วัตถุประสงค์    

           1. ผู๎เรียนสามารถหาความรู๎เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด๎วยการบันทึกข๎อมูลเพิ่มเติมท าให๎ได๎  
ประสบการณ์ตรง 
            2. ผู๎เรียนได๎รับการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง  
            3. ผู๎เรียนพัฒนาตนเองทันตํอเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต  
            4. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น  

3.เป้าหมาย   
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1. ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการทุกคนได๎รับความรู๎จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู๎  
พัฒนาตนเองได๎ คิดเป็น ร๎อยละ 95 
           เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
                  ผลผลิต (Output)   
                         1. ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการทุกคนได๎รับความรู๎จากประสบการณ์ตรง  
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                   ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                         1. ผู๎เรียนมีความรู๎ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู๎ จากประสบการณ์ตรงอยํางตํอเนื่อง 
                    ผลกระทบ (Impact)  
                          1. นักเรียนน าประสบการณ์ไปใช๎ในชีวีตประจ าวัน 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
              1. นักเรียนได๎รับความเข๎าใจตํอการจัดการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ 
              2. นักเรียนได๎รับประสบการณ์และสนุกสนานในการรํวมกิจกรรมจากแหลํงเรียนรู๎ 

5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 30,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช๎สอย วัสดุ รวม  

1 คํายานพาหนะ 3 คัน  
 

14,000 - - 14,000 - 14,000 

2 อ่ืน ๆ - 16,000 - 16,000 - 16,000 
รวม 14,000 16,000 - 30,000 - 30,000 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ขั้นเตรียมการ 
    

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

   7 ก.พ. 2564 

2 ขัน้ด าเนินการ  - ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 25   ก.พ. 2564 
3 
 

ขั้นประเมินผล 
   

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

1  มี.ค. 2564 

4 ขั้นปรับปรุง  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 7 มี.ค. 2564 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
               1. นักเรียนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจตํอการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ 
               2. นักเรียนได๎รับประสบการณ์และสนุกสนานในการรํวมกิจกรรมจากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
               3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหลํงเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
               4. นักเรียนรู๎จักน าวิธีการทางแหลํงเรียนรู๎ทั่วไป เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน    

 

 

 

 
                                      ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                (  นางปราณี   ดวงเดือน ) 
                                                 ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                      ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                            ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

กิจกรรม                                      ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ป.4-6            
แผนงาน                                      วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ                          ข๎อที่  1, 2   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1, 2, 3 
ลักษณะกิจกรรม                             กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน                 ก.พ.  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                         นางพวงเพ็ญ    ทองสุข 

 
1.หลักการและเหตุผล    
            การจัดการศึกษายุคใหมํมุํงพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะทางวิชาการ สํงเสริมผู๎เรียน
ให๎มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และ จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได๎เน๎นการจัดกระบวนการเรียนรู๎หลากหลายและ
เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดโครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎
คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น และผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ มีความรอบรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎และแหลํงวิทยาการ
ภายนอกประเภทตําง ๆ จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกลําวชํวยสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎ตรงตาม
ศักยภาพและความต๎องการของผู๎เรียน 
2.วัตถุประสงค์    

           1. ผู๎เรียนสามารถหาความรู๎เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด๎วยการบันทึกข๎อมูลเพิ่มเติมท าให๎ได๎  
ประสบการณ์ตรง 
            2. ผู๎เรียนได๎รับการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง  
            3. ผู๎เรียนพัฒนาตนเองทันตํอเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต  
            4. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น  

3.เป้าหมาย   
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 1. ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการทุกคนได๎รับความรู๎จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู๎  
พัฒนาตนเองได๎ คิดเป็น ร๎อยละ 95 
           เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
                  ผลผลิต (Output)   
                         1. ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการทุกคนได๎รับความรู๎จากประสบการณ์ตรง  
                   ผลลัพธ์ (Outcomes) 



228 

 

                         1. ผู๎เรียนมีความรู๎ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู๎ จากประสบการณ์ตรงอยํางตํอเนื่อง 
                    ผลกระทบ (Impact)  
                          1. นักเรียนน าประสบการณ์ไปใช๎ในชีวีตประจ าวัน 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
              1. นักเรียนได๎รับความเข๎าใจตํอการจัดการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ 
              2. นักเรียนได๎รับประสบการณ์และสนุกสนานในการรํวมกิจกรรมจากแหลํงเรียนรู๎ 

5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 40,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 คํายานพาหนะ 3 คัน  
 

24,000 - - 24,000 - 24,000 

2 อ่ืน ๆ - 16,000 - 16,000 - 16,000 
รวม 24,000 16,000 - 40,000 - 40,000 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ขั้นเตรียมการ 
    

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

   7 ก.พ. 2564 

2 ขั้นด าเนินการ  - ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 25   ก.พ. 2564 
3 
 

ขั้นประเมินผล 
   

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

1  มี.ค. 2564 

4 ขั้นปรับปรุง  - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 7 มี.ค. 2564 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
               1. นักเรียนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจตํอการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ 
               2. นักเรียนได๎รับประสบการณ์และสนุกสนานในการรํวมกิจกรรมจากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
               3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหลํงเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
               4. นักเรียนรู๎จักน าวิธีการทางแหลํงเรียนรู๎ทั่วไป เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน    

 

 

 

 
                                      ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                (  นางพวงเพ็ญ    ทองสุข ) 
                                                  ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                      ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                            ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                    ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎   ม.1-3          
แผนงาน                                    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                 ข๎อที่  1, 2, 4   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1, 2, 3  
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              ก.พ.  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                       นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา 

 
1.หลักการและเหตุผล    
             การจัดการศึกษายุคใหมํมุํงพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะทางวิชาการ สํงเสริมผู๎เรียน
ให๎มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และ จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได๎เน๎นการจัดกระบวนการเรียนรู๎หลากหลายและ
เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดโครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎
คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น และผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ มีความรอบรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎และแหลํงวิทยาการ
ภายนอกประเภทตําง ๆ จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกลําวชํวยสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎ตรงตาม
ศักยภาพและความต๎องการของผู๎เรียน 
2.วัตถุประสงค์              

            1. ผู๎เรียนสามารถหาความรู๎เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด๎วยการบันทึกข๎อมูลเพิ่มเติมท าให๎ได๎  
               ประสบการณ์ตรง 
            2. ผู๎เรียนได๎รับการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง  
            3. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น  
3.เป้าหมาย 

           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                  1. ผู๎เรียน ที่เข๎ารํวมโครงการทุกคนได๎รับความรู๎จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู๎ พัฒนา
ตนเองได๎ คิดเป็น ร๎อยละ 95 
           เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
                 ผลผลิต (Output)                       
                      1. เพ่ือสํงเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว๎างไกล รู๎ทันเหตุการณ์  
                      2. เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดความคิด ความสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ไขปัญหาได๎ถูกต๎อง
เหมาะสม 
                    3. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎รับประสบการณ์ตรง 
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                 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                    1. นักเรียนมีสุขภาพจิตแจํมใส มีสติปัญญาเพ่ิมข้ึน 
                    2. นักเรียนมีวิสัยทัศน์ ก๎าวทันตํอเหตุการณ์ ขําวสารสนเทศ และเทคโนโลยีตําง ๆ  
                    3. นักเรียนมีความสุข เป็นคนดี เกํง และอยูํรํวมกับสังคมได๎ 
                 ผลกระทบ (Impact)  
                    1. ผู๎เรียนเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล ทันตํอเหตุการณ์ ขําวสารตําง ๆ  
                    2. ผู๎เรียนได๎เปลี่ยนบรรยากาศ ได๎ประสบการณ์ตรง  
                    3. ผู๎เรียนได๎ตัดสิน ได๎แก๎ไขปัญหา เป็นคนเกํง เป็นคนดี มีสุข และสามารถรํวมกับหมูํคณะ 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
           1. นักเรียนได๎ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ สังเกต แบบสอบถาม 
           2. นักเรียนได๎สัมผัสสถานที่ตําง ๆ ด๎วยตนเอง เกิดประสบการณ์ตรง สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
           3. นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว๎างไกล ก๎าวทันเหตุการณ์ตําง ๆ 
 
5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

สถานที่ด าเนินการ  
         - 

 

 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ 
    

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

7 ก.พ. 2564 

2. ขั้นด าเนินการ  - ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 25   ก.พ. 2564 
3. 
 

ขั้นประเมินผล 
   

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

1  มี.ค. 2564 

4. ขั้นปรับปรุง - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 7 มี.ค. 2564 
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6.งบประมาณ 
งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 คํายานพาหนะ 3 คัน  
 

32,000 - - 32,000 - 32,000 

2 อ่ืน ๆ - 18,000 - 18,000 - 18,000 
รวม 32,000 18,000 - 50,000 - 50,000 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนชํวงชั้นที่ 3 มีการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว๎างไกล รู๎ทัน เหตุการณ์  
          2. นักเรียนชํวงชั้นที่ 3 เกิดความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจ แก๎ไขปัญหา ได๎ถูกต๎องเหมาะสม 
          3. นักเรียนชํวงชั้นที่ 3 มีการเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎รับ ประสบการณ์ตรง 
          4. นักเรียนชํวงชั้นที่ 3 มีสุขภาพจิตแจํมใส มีสติปัญญาเพ่ิมข้ึน 
          5. นักเรียนชํวงชั้นที่ 3 มีวิสัยทัศน์ ก๎าวทันตํอเหตุการณ์ ขําวสารสนเทศ และเทคโนโลยีตําง ๆ  
          6. นักเรียนชํวงชั้นที่ ความสุข เป็นคนดี เกํง และอยูํรํวมกับสังคมได๎ 

 

 
                                                     ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                             ( นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา)          
                                                               ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า  
 
                                                     ลงชื่อ                                      ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                                             ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                                    คํายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
แผนงาน                                    วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.                ข๎อที่  1,2,3    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะกิจกรรม                           กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน              กุมภาพันธ์ 2564 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม         นายลิขิต   เวทย์อุดม 

   
1.หลักการและเหตุผล 
           หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2561  ได๎ก าหนดให๎กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็น
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ซึ่งผู๎เรียนเป็นผู๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง โดยเน๎นการท างานรํวมกันเป็นกลุํม เพ่ือเป็นการจัด
ประสบการณ์ตามสภาพจริงให๎กับผู๎เรียนและเป็นการฝึกให๎ผู๎เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเป็นผู๎มีวินัย เพ่ือสนองนโยบายในการสร๎างเยาวชนของชาติให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ ปลูกฝังและสร๎าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องจัดให๎มีการเดินทางไกลเข๎าคํายพักแรม ของ
ลูกเสือสามัญ  
           จึงควรก าหนดให๎มีการอยูํคํายพักแรมอยํางน๎อย  ปีละ  1 ครั้ง  เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎ลูกเสือ - เนตร
นารี   ได๎ท ากิจกรรมรํวมกันกํอให๎เกิดความสามัคคี  มีประสบการณ์ตรง  และสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎    

2.วัตถุประสงค์ 
          1. ปลูกฝังให๎นักเรียนมีระเบียบวินัย 
          2. ปลูกฝังคุณธรรมในการปฏิบัติงานรํวมกัน 

 3.เป้าหมาย    
           เชิงปริมาณ    
                 1. นักเรียนจากชั้น ป.6  จ านวน 45 คน  ได๎เข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี 
          เชิงคุณภาพ  
                  ผลผลิต (Output)   
                       1. นักเรียนประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน 45 คน  ได๎เข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี 
รํวมกับโรงเรียนอ่ืน 
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               ผลลัพธ์ (Outcomes)   
                       1. นักเรียนที่เข๎าคํายมีทักษะทางลูกเสือ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              ผลกระทบ (Impact) 
                       1. นักเรียนรักและชื่นชอบวิชาลูกเสือ 

4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            1.นักเรียนชั้น ป.4-6 ได๎เข๎าคํายพักแรมทุกคน 
            2. แบบประเมินการเข๎าคํายฯ 

5. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 
4. ด าเนินการ 
    - จัดหาสถานที่ 
    - เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
5. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 
ก.ค. 2563 

- 
ม.ค. – ก.พ. 2564 

ก.พ. 2564 
มี.ค. 2564 

นายลิขิต  เวทย์อุดม 
นายลิขิต เวทย์อุดม 
ฝุายบริหาร 
- 
นายลิขิต  เวทย์อุดม 
นายลิขิต เวทย์อุดม 
นายลิขิต เวทย์อุดม 

 

สถานที่ด าเนินการ  
             โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ   
งบประมาณจ านวน 30,000 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. คําเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ 
-  ติดตํอสถานที่ 
-  คําอาหาร 
-  คําพาหนะ 
-  คําท่ีพัก 
-  คําวิทยากร 
-  คําน้ าและไฟฟูา 

      

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมและท างานรํวมกันได๎ 
         2. นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  เสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวม 
         3. นักเรียนมีความรักและสามัคคีในหมูํคณะ 
 
 
 

 
                                                    ลงชื่อ                                    ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                              (นายลขิิต   เวทย์อุดม) 
                                                             ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

                       ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                                         (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 



236 

 

กิจกรรม                    คํายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 
แผนงาน                   พัฒนาคุณลักษณะผู๎เรียน 
สนองนโยบายระดับ สพฐ                 ข๎อที่  1,2,4      
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตราฐานที่1, 2, 5 
ลักษณะกิจกรรม                     กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน        มกราคม 2564  – เมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม         นายอภินันท์  หอมคง 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  ได๎ก าหนดให๎กิจกรรมลูกเสือ และ เนตรนารี อยูํ
ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์และสังคม มุํงสร๎างเจต
คติ  คุณคําชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักและเข๎าใจตนเอง  สร๎าง
จิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมประเทศชาติ  และ
ด ารงชีวิตอยํางมีความสุข ทั้งนี้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นสํวนหนึ่งในกิจกรรมที่สถานศึกษาทุกแหํงต๎อง
จัดให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา  ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าจึงได๎จัดท าโครงการกิจกรรมเดินทางไกลและเข๎าคําย 
ลูกเสือ - เนตรนารี ขึ้น ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให๎ลูกเสือ – เนตรนารี   ได๎มีโอกาสปฏิบัติงานรํวมกันตามระบบหมูํ 
2. เพ่ือให๎ลูกเสือ – เนตรนารี   ได๎มีโอกาสชํวยเหลือตนเองและผู๎อ่ืนได๎ 
3. เพ่ือให๎ลูกเสือ – เนตรนารี  ได๎มีโอกาสฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและการเสียสละ 
4. เพ่ือทดสอบความรู๎ทางวิชาในหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 
5. เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได๎ 

3.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

                   1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ( ม.1-3 )   จ านวน  138  คน  นักเรียนระดับ      
                   2. ครู ( ผู๎ก ากับลูกเสือ )  จ านวน   10  คน       

เชิงคุณภาพ 
        ผลผลิต (Output)    

                        1.นักเรียนทุกคนผํานกิจกรรมและการทดสอบตาม หลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารี  
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                 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                        1. นักเรียนที่เข๎าคํายมีทักษะทางลูกเสือ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                 ผลกระทบ (Impact)  
                         1.นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
           1. จ านวนนักเรียนผํานการทดสอบ วิชาลูกเสือ 
5.วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือชี้แจง
วัตถุประสงค์โครงการ 

กรกฎาคม 2563 นายอภินันท์ หอมคง 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ สิงหาคม 2563 นายอภินันท์ หอมคง 
3. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ กันยายน 2563 ฝุายบริหาร 
4. ด าเนินการ 
    - จัดหาสถานที่ 
    - เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ 

 
ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 
2564 

นายอภินันท์ หอมคง 

5. ประเมินผล/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 นายอภินันท์ หอมคง 

 
สถานที่ด าเนินการ  
        โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ  
งบประมาณจ านวน 7,000 บาท 

รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ – เนตรนารี   ได๎ปฏิบัติงานรํวมกันตามระบบหมูํ 
2. ลูกเสือ – เนตรนารี   ได๎ชํวยเหลือตนเองและผู๎อ่ืนได๎ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี  ได๎ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและการเสียสละ 
4. ลูกเสือ – เนตรนารี  ได๎ทดสอบความรู๎ทางวิชาในหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 
5. ลูกเสือ – เนตรนารี  สามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได๎ 

 
 
                                     ลงชื่อ                                       ผู๎เสนอกิจกรรม 

                                     ( นายอภินันท์  หอมคง ) 
                                             ครโูรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
 
                                     ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                            ( นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ) 
                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ

อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1. คําเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ 
-  ติดตํอสถานที่ 
-  คําอาหาร 
-  คําพาหนะ 
-  คําที่พัก 
-  คําวิทยากร 
-  คําน้ าและไฟฟูา 

 70,000 - 70,000   

    รวม    7,000   
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กิจกรรม                        คํายคุณธรรม ป.4-6 
แผนงาน                         วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.   ข๎อที่ 1    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 กรกฎาคม  2563  -  30 เมษายน  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม          นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา 
 
1.หลักการและเหตุผล  
             ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความไมํปลอดภัยที่เกิดข้ึนกับเยาวชนในสังคมมีให๎เห็นมากมายทั้งในเชิง 
ปริมาณและความรุนแรง ซ่ึงปัญหาเหลํานี้ล๎วนสํงผลกระทบตํอพัฒนาการของเด็กท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
สติปัญญา ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ อีกท้ังยังขาดการดูแลคุ๎มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยจาก 
สังคมอยํางจริงจัง ตามนโยบายของโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามวิถีพุทธและ
โรงเรียนคุ๎มครอง สิทธิเด็ก มีนโยบายในการดูแลเด็กให๎มีประสิทธิภาพ ให๎มีพัฒนาการที่มีความสมบูรณ์ พร๎อม
ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา และความรู๎ โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการด ารงชีพอยํางเป็นสุขให๎แกํ
นักเรียน เพ่ือให๎ นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติใช๎การด าเนินชีวิตไมํถูกชักน าไปในทางเสื่อม ทาง
งานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเล็งเห็นวํา การที่นักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพลโลกต๎องมีการ พัฒนา
ควบคูํกับหลักคุณธรรมเพ่ือให๎เยาวชนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ 
สํงเสริมให๎ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนา และมีความสุขในการท าหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  
2. วัตถุประสงค์  
        1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให๎นักเรียนรู๎จักน าหลักธรรมไปใช๎ในการด าเนินชีวิต  
       2.  เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมน าชีวิต มีความเอ้ืออาทรกับผู๎อ่ืน 
3. เป้าหมาย 
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.4-6  ร๎อยละ 100  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                   ผลผลิต (Output) 
                      1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.4-6  ร๎อยละ 100  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์
การประเมินทีห่ลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
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               ผลลัพธ์ (Outcome) 
                    1. ร๎อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม  
                    2. ร๎อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 มีคุณธรรม จริยธรรมและผํานเกณฑ์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                     ผลกระทบ (Impact) 
                    1. นักเรียนมีคุณคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี 
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPLs) 
 1. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตํอพํอ แมํ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติ หน๎าที่ของพุทธบุตรได๎อยํางดี
และมีความสุข  
          2. นักเรียนสามารถนาหลักธรรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ อยําง “เกํง ดี และมีความสุข” 
นักเรียนมีสติรู๎เทําทันอารมณ์และสามารถปรับตัวรับความ เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วได๎ 
          3. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถปฏิบัติศาสนากิจ
เบื้องต๎นได๎อยํางถูกต๎อง  

4. นักเรียนมีจิตสานึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการ
พัฒนาประเทศชาติตํอไป 
5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1 จัดอบรมคํายคุณธรรมนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 
-เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมวางการท างานและ
แตํงตั้งคณะท างาน 
-ด าเนินงานกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

1 กรกฎาคม  2563  -  
 30 เมษายน  2564 

 
สถานที่ด าเนินการ  
                  โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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6.งบประมาณ    
งบประมาณจ านวน 9,000  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้
งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 คําวิทยากร 5,400 - - 5,400 - 5,400 
2 อุปกรณ์จัดกิกรรม - - 2,000 - - 2,000 
3. อ่ืนๆ  1,600    1,600 
รวม 5,400 1,600 2,000 5,400  9,000 
 

7.ผลท่ีคาดว่านักเรียนจะได้รับ 
       1. นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
       2. ลดปัญหาตําง ๆ ที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและระเบียบวินัยในตนเอง 
       3. นักเรียนมีความประพฤติท่ีถูกต๎องตามท านองคลองธรรม  และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต    

                                                     
 

 
                           ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                      (นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา)                                                                                                                                                                                                  
                                      ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

                                    ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                            (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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กิจกรรม                         คํายคุณธรรม ม.1-3 
แผนงาน                         วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.   ข๎อที่ 1    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมตํอเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 กรกฎาคม  2563  -  30 เมษายน  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม          นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  ได๎ก าหนดให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา และ
เรียนรู๎ด๎ วยตนเองอยํางตํอเนื่ องตลอดชีวิต   โดยถือวํ า ผู๎ เรี ยนมีความส าคัญที่ สุ ดสามารถพัฒนา        
ความสามารถตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ    โดย มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญสูงสุดและมาตรา  23 การจัดการ
ศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยต๎องเน๎นความส าคัญทั้งความรู๎ 
คุณธรรม การบวนการเรียนรู๎และบูรณาการตามความเหมาะสมแตํละระดับ  

ปัจจุบันคนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤติคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมเปลี่ยนไป โดย
เป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากตํางชาติ เข๎ามาสูํประเทศไทยผํานสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์อยํางเป็นระบบ ไมํสามารถคัดกรอง 
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ปัจจุบันเว็บไซด์ลามกในประเทศไทยขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้สื่อสารมวลชนอ่ืน ๆ 
ทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวนมากขาดความเข๎มงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารเชิงลบ ท าให๎เกิดการปรับเปลี่ยนคํานิยมและพฤติกรรมที่เน๎นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ขาด
จิตส านึกสาธารณะ ให๎ความส าคัญกับสํวนตนมากกวําสํวนรวม ท าให๎คุณธรรมจริยธรรมของคนไทยลดลง 
น าไปสูํปัญหาทางสังคมตําง ๆ อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชนปัญหาการขาดสัมพันธภาพในครอบครัว รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืน ๆ  
 ดังนั้นการด าเนินงานคํายคุณธรรมในโรงเรียนจึงต๎องมีแผนงานการจัดกิจกรรม   เพ่ือพัฒนาองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ของนักเรียนให๎ครบทุกด๎านทั้งรํางกาย  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  อยํางเป็นระบบ 
เพ่ือพัฒนาความรู๎และคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ  โครงการคํายคุณธรรมจึงมีขึ้นเพ่ือ
พัฒนาความรู๎ คุณธรรม ตามความเหมาะสมแตํละระดับตามชํวงวัย เพ่ือพัฒนาให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรเอ้ืออาทรผู๎อ่ืนและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตําง ตระหนักรู๎คุณคํารํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เคารพกฎ กติกา ของสังคม 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนมีคุณคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตร 
 2. นักเรียนมีจิตรสาธารณะ  
 3. นักเรียนเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ 
 4. นักเรียนตระหนักรู๎คุณคํารํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม   
3. เป้าหมาย 
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รอ๎ยละ 100  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
              2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ร๎อยละ 100 ตระหนักรู๎คุณคํารํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
              3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ร๎อยละ 100 เคารพกฎ กติกา ของสังคม มีระเบียบวินัย  
สามารถปฏิบัติตนได๎ถูกต๎องตามท านองคลองธรรม  

          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                   ผลผลิต (Output) 
                         1. นักเรียนมีคุณคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม 
                          2. นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามวัย 
                   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                          1. นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
                          2. ลดปัญหาตําง ๆ ที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและระเบียบวินัยในตนเอง 
                          3. นักเรียนมีความประพฤติที่ถูกต๎องตามท านองคลองธรรม  และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติในอนาคต  
                        ผลกระทบ (Impact) 
                          1. นักเรียนมีคุณคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามแลมีทักษะใน
การด าเนินชีวิตตามวัย สามารถใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎ 
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPLs) 
 1. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตํอพํอ แมํ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติ หน๎าที่ของพุทธบุตรได๎อยํางดี
และมีความสุข  
          2. นักเรียนสามารถนาหลักธรรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ อยําง “เกํง ดี และมีความสุข” 
นักเรียนมีสติรู๎เทําทันอารมณ์และสามารถปรับตัวรับความ เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วได๎ 
          3. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถปฏิบัติศาสนากิจ
เบื้องต๎นได๎อยํางถูกต๎อง  
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4. นักเรียนมีจิตสานึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการ
พัฒนาประเทศชาติตํอไป 
5.กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1 จัดอบรมคํายคุณธรรมนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 
-เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-ประชุมวางการท างานและ
แตํงตั้งคณะท างาน 
-ด าเนินงานกิจกรรม 
-ติดตามและประเมินผล 

1 กรกฎาคม  2563  -  
 30 เมษายน  2564 

 
สถานที่ด าเนินการ  
                  โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6.งบประมาณ    
งบประมาณจ านวน 9,000  บาท 
รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายงานการใช้
งบประมาณ 
(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 คําวิทยากร 5,400 - - 5,400 - 5,400 
2 อุปกรณ์จัดกิกรรม - - 2,000 - - 2,000 
3. อ่ืนๆ  1,600    1,600 
รวม 5,400 1,600 2,000 5,400  9,000 
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7.ผลท่ีคาดว่านักเรียนจะได้รับ 
       1. นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
       2. ลดปัญหาตําง ๆ ที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและระเบียบวินัยในตนเอง 
       3. นักเรียนมีความประพฤติท่ีถูกต๎องตามท านองคลองธรรม  และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต    

                                                     
 
 
 
 
                           ลงชื่อ                                      ผู๎เสนอกิจกรรม 
                                      (นางสาวหนูพิน ยาตะกาศ)                                                                                                                                                                                                  
                                      ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

 

                                    ลงชื่อ                                        ผู๎อนุมัติกิจกรรม 
                                            (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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โครงการ                                        พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและซํอมบ ารุงรักษา 
                                                   คอมพิวเตอร์ และระบบเครือขําย 
แผนงาน           วิชาการ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.           ข๎อที่ 1    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานที่ 3 
ลักษณะโครงการ                              โครงการตํอเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ                    16 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายมิตรชัย ชัยสาร , นางสาวปราณี กรองสี 
 

1. หลักการและเหตุผล   
           ปัจจุบันโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ได๎จัดการเรียนการสอนโดยการใช๎สื่อ ICT เพ่ือยกระดับการเรียนการ
สอน ให๎สอดคล๎องกับยุคการสื่อการไร๎พรมแดน โดยการมีการบริหารจัดการผํานระบบเครือขํายภายในหรือ
ระบบแลน และระบบภายนอกหรือระบบอินเตอร์เน็ต โรงเรียนมีระบบกล๎อง CCTV มีระบบระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง Fiber Optic มีการเชื่อมตํอระหวํางอาคารด๎วยสาย Fiber Optic มีอุปกรณ์ Media Converter 
มี Switch ตามจุดตําง ๆ ของอาคาร อุปกรณ์ตําง ๆ ที่กลําวมาต๎องพร๎อมใช๎งานตลอด ไมํช ารุดเสียหาย ระบบ 
Lan ,WIFI ถึงจะใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
 จากเหตุผลดังกลําว โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า จ าเป็นต๎องปรับปรุงระบบเครือขํายภายในให๎พร๎อมใช๎
งาน ทุกจุดของอาคาร เพ่ือให๎สัญญาณกระจายครอบคลุมทั้งหมด อยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อระบบสัญญาณมี
ปัญหา สามารถรู๎จุด และสาเหตุของปัญหา สามารถตรวจเช็ค แก๎ไขได๎ทันทํวงที  
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือขําย LAN WIFI CCTV ในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือท าการย๎ายสายสัญญาณ Fiber Optic มาไว๎ห๎องคอมพิวเตอร์ เพ่ืองํายตํอการบริหารจัดการ
เครือขําย 
 2.3 เพ่ือติดตั้งระบบ Lan ระบบ Wifi อาคารใหมํ, อาคารอเนกประสงค์ และให๎ครบครอบคลุม
ทัง้หมดของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย  

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               1. อาคารเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ร๎อยละ 90 มีติดตั้งระบบเครือขําย LAN     
                2. อาคารเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ร๎อยละ 90 มีติดตั้งระบบเครือขํายไร๎สาย  
WIFI กล๎องวงจรปิด CCTV 
                3. อาคารเรียนโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า ร๎อยละ 90 มีการเชื่อมตํอสัญญาณด๎วย 
 Fiber Optic  
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output) 
                     1. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าได๎ระบบ LAN WIFI CCTV     
                     2. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าได๎ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เหมาะสม เพียงพอ ตํอการใช๎
งาน 
                     3. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎าได๎ระบบ Lan ,Wireless Lan,Wifi อาคารสร๎างใหมํ อาคาร
อเนกประสงค์ และครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
      ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                     1. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน 
                     2. ครู นักเรียน ชุมชน มีระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน  
                     3. ครู นักเรียน ชุมชน ได๎ใช๎บริการ ระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน 
      ผลกระทบ (Impact) 
                     1. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน 
                     2. ครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจที่มีระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพและพร๎อม
ใช๎งาน  
                     3. ครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจได๎ใช๎บริการ ระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพ
และพร๎อมใช๎งาน 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
            1. โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎ามีระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน 
            2. ครู นักเรียน ชุมชน มีระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน  
            3. ครู นักเรียน ชุมชน ได๎ใช๎บริการ ระบบ LAN WIFI CCTV มีประสิทธิภาพและพร๎อมใช๎งาน 
5.โครงการหลัก/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินความพร้อมระบุช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ขัน้ตอน/วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ปรับปรุง พัฒนา 
ระบบ ICTปรับปรุง 
พัฒนา ระบบ LAN
ปรับปรุง พัฒนา 
ระบบ WIFI 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- เสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ  
- ประชุมวางแผนการท างานและแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

มี.ค. 63 

2 - การด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
- ส ารวจคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตํอพํวง ทีวี ทุก

พ.ย.63 – มี.ค.64 
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ห๎องเรียน 
- ส ารวจอุปกรณ์ Network 
- ส ารวจระบบ Lan ,Wireless,WiFi 
- ส ารวจระบบ Authentication  
- จัดซื้ออุปกรณ์ Computer 
- จัดซื้ออุปกรณ์ Network 

3 - การประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลการด าเนินงา 
- ประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค.64 

4 - ขั้นปรับปรุง (Act) 
- วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

มี.ค.64 

สถานที่ด าเนินการ  

 โรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

6. งบประมาณ   
งบประมาณจ านวน 59,348 บาท 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
ที ่ โครงการ/รายงานการใช้งบประมา 

(แสดงรายการจ านวนหน่วยและ
อัตราต่อหน่วย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
-เมาส์ คีย์บอร์ด พาวเวอร์ซัพพลาย 
ถํานไบออส สายสัญญาณ  

    4,348   4,348   

2. อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 
-สาย UTP Switch Media 
Converter Adapter Access 
Point กลํองเก็บสาย กลํองสายไฟ 

  40,000 40,000   

3. คําชําง     5,000   5,000   
4. คําซํอมคอมพิวเตอร์   10,000 10,000   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจํายทุกรายการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         7.1 ได๎ห๎องเรียนคุณภาพมีสื่อ ICT ครบครันพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 
         7.2 สภาพแวดล๎อม บรรยากาศ ในการเรียนการสอนดีขึ้น 
         7.3 ผลการเรียนกลุํมสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
         7.4 ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน ได๎รับการบริการสื่อ ICT ที่ทันสมัย พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 
         7.5 ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน ได๎รับบริการระบบ Wireless ที่มีคุณภาพสูง 
 

 

 

 

   ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอโครงการ 

             ( นายมิตรชัย   ชัยสาร ) 
            ครูโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 

                                                     ลงชื่อ                                       ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                            (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
                                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านธารนพเก๎า 
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