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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านหนองเทา จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ใหม้ีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ  
เปูาประสงค์ กลยทุธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงาน/
โครงการและผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง  นอกจากนั้นยังค านึงถงึความเช่ือมโยงกับ
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนัน้ยังค านึงถึงภารกิจหลกัทีจ่ะต้องเร่งด าเนินเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2 พ.ศ 2545 พี่มุ่งเน้นสาระส าคัญของ
คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อใหก้ารพฒันาการศึกษาของชาติเป็นไปเพือ่พัฒนาคุณภาพคน
ไทยและสงัคมได้อย่างยัง่ยืน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมสี่วนร่วมของทุก
กลุ่มงาน และบุคลากรทุกคนภายใต้การให้ค าแนะน าของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา คาดหวังว่า
แผนปฏิบัติการฉบบันี้จะน าไปสู่การพฒันาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเทา อย่างเป็นรูปประธรรมยิ่งข้ึน 
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ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหนองเทา 
สังกัด    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ท่ีตั้ง    160 หมู่ 1 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  48120 
วันก่อตั้ง   22 กันยายน 2480  โดย อ าเภอท่าอุเทน 
ครูใหญ่คนแรก   นายตาล  ทุมวรรณ 
เน้ือท่ีโรงเรียน   20 ไร่  
ประเภทสถานศึกษา  สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน นักเรียนไป-กลับ 
จัดการศึกษา   อนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
จ านวนนักเรียน   247 คน 
จ านวนครูและบุคลากร  18 คน  
สีประจ าโรงเรียน  สฟีูา – ชมพู 
อักษรย่อ   น.ท. 
เว็บไซต์   http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190101 
โทรศัพท์   0 4253 3041 
วิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านหนองเทา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม น าความรู้ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง   

ปรัชญาโรงเรียน  สุคุรุณา สนตติตา  ชาติ  (ชาติจะคงอยู่ เพราะครูดี ) 
ค าขวัญโรงเรียน  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 
ผู้บริหารโรงเรียน  นายจักรเดชา  เรียมแสน 
ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสวรรค์  อินเทพ 
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บทน า 
โรงเรียนบ้านหนองเทา ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  

รหสัไปรษณีย์  48120  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2  ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน ติดกับริมฝั่งแม่น้ าโขง ลกัษณะพื้นที่เป็นพื้นทีร่าบลุ่ม บา้นหนองเทาม ี2 หมู่บ้าน คือ 
บ้านหนองเทาหมูท่ี่ 1 และบ้านหนองเทาหมูท่ี่ 7 หมู่บ้านมีวัด  2  แห่ง  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ า
ต าบลหนองเทา  1 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน  1 แห่ง โรงเรียนบ้านหนองเทา ก่อตั้งเมื่อวันที ่
20 กันยายน พ.ศ.2480 มีเนื้อที่ 20 ไร่   มีเขตบริการ  4  หมู่บ้าน ในต าบลหนองเทา  ดังนี ้บ้านหนองเทา หมู่
ที่ 1 บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 บ้านตาลท่า  หมู่ที่ 6   และบ้านหนองเทา  หมูท่ี่ 7  

 
 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านตาลท่า หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม  
ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านนากระเสริม หมู่ที่ 10 ต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน จงัหวัดนครพนม 
ทิศตะวันออก   ติดกับแม่น้ าโขง 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับบ้านเสียวสงคราม ต าบลหาดแพง อ าเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม 
 
การเดินทาง  

-  โรงเรียนบ้านหนองเทาตัง้อยู่ในหมู่บ้านหนองเทาหมู่ที่ 1 ห่างจากที่ท าการก านันต าบลหนองเทา 
ระยะทางประมาณ  1 กิโลเมตร 

-  ระยะทางจากโรงเรียนบ้านหนองเทา  ถึง  อ าเภอท่าอุเทน  มีระยะทางประมาณ  39  กิโลเมตร   
คือ  เส้นทางผ่านบ้านหนองเทาหมู่ที่ 1,7 บ้านเสียวสงครามต าบลหาดแพง ต าบลพนอม และต าบลไชยบรุ ี

- ระยะทางจากโรงเรียนบ้านหนองเทา  ถึง  จังหวัดนครพนม  มีระยะทางประมาณ  64  กิโลเมตร  
โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  212 บ้านแพง – ท่าอุเทน ผา่นอ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
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ภูมิอากาศ 
 สภาพดินฟูาอากาศ  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดอืนพฤษภาคมของทุกปี ฤดูร้อนจะมีอากาศรอ้นอบ

อ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 35 องศาเซลเซียส และมอีุณหภูมสิงูสุดอยู่ในช่วง 37 - 40 องศาเซลเซียส  
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดอืนตุลาคมของทุกปี  
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตลุาคม - กลางเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี โดยทั่วไปอากาศจะหนาว

เย็นอุณหภูมเิฉลี่ย 10 - 22 องศาเซลเซียส 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ชาวบ้านหนองเทา  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  รองลงมา คือ ท าไร่  ท าสวน  อาชีพ

ประมง  เลี้ยงสัตว์  และรบัจ้าง ตามล าดับ  บ้านหนองเทา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 มีพื้นที่ จ านวนทัง้สิ้น 5,503 ไร่  
แบ่งเป็นพื้นทีท่ าการเกษตร  4,616 ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  187 ไร่  พื้นที่สาธารณะ  250 ไร่  และพื้นที่แหลง่น้ า  
450  ไร่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินของหมูบ่้าน  คือ  การถักไม้กวาดดอกหญ้า 
 
พืชเศรษฐกิจ  
  - พืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของบ้านหนองเทา คือ ข้าว ยางพารา  มันส าปะหลัง  ยูคาลิปตสั ข้าวโพด พริก 
ถ่ัวฝักยาว  ฯลฯ 
 
การศึกษา 
  ในชุมชนบ้านหนองเทา  มีสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว  คือ  โรงเรียนบ้านหนองเทา  ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสขนาดกลาง  โดยในปีการศึกษา  2563  มีนักเรยีนทั้งหมด  247  คน  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  18  คน  จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  
ฉบับปรับปรงุ 2560 โดยจัดการศึกษาในระดบัก่อนประถมศกึษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งมีระเบียบการวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์การจบช่วงช้ัน  4  หลักเกณฑ์  คือ 
 1.  ผ่านการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
 2.  ผ่านการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 3.  ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 4.  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองเทา  เป็นสถานศึกษาทีเ่ปิดสอนในแต่ละระดับ  ดังนี ้
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา  คือ ช้ันอนุบาล 2  และ ช้ันอนุบาล 3 
  2. ระดับประถมศึกษา  คือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  และช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 แม่น้ าโขง  มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาหมิาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสงู 
ธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่
แม่น้ าไหลผ่านประเทศจีนมีช่ือเรียกว่า แม่น้ าหลานชางเจียง หรือ แม่น้ าล้านช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขต
ประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ าของ รวมถึงค าเมืองล้านนากเ็รียก แม่น้ าของ เช่นกัน แต่ใน
ภาษาไทยเรียกว่า แม่น้ าโขง ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศลาว ลักษณะส าคัญของแม่น้ า
โขงคือ มีตลิ่งที่สงูชันมากทัง้สองฝัง่ ไหลเลี้ยวเลาะไปตามไหล่เขา กระแสน้ าจะไหลจากทางเหนือลงสู่ทางใต้
ตลอดทั้งปี ระดบัน้ าในฤดูฝนกบัฤดูแล้งจะมีความแตกต่างกนัอย่างมาก ความเร็วของกระแสน้ าข้ึนอยู่กบัแต่ละ
ฤดูกาล ดินในแม่น้ าโขงเป็นดินทราย มเีกาะแกง่น้อยใหญ่กว่าหนึ่งรอ้ยแห่งเรียงรายตลอดแม่น้ า  
  หนองเทา เป็นหนองน้ าที่อยู่คู่กบัชาวบ้านหนองเทา ในหนองมีพืชที่อยู่ในน้ าสามารถน ามารับประทาน
ได้ ชาวบ้านเรียกว่า เทา  ชาวบ้านที่อพยพย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งนี้จงึตั้งช่ือหมู่บ้านว่า บ้านหนองเทา 
 หนองโปุง เป็นหนองน้ าที่ได้รบังบประมาณจากหน่วยงานทางราชการให้ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อใช้กักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการท าการเกษตรให้กบัชาวบ้านในหมูบ่้าน 
 
ประวัติของโรงเรียนบ้านหนองเทา 

โรงเรียนบ้านหนองเทา จัดต้ังเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2480 โดยนายอ าเภอท่าอุเทนในขณะนั้น เป็นผู้
จัดต้ัง อาศัยเงินศึกษาพลีและงบประมาณแผ่นดิน โดยอาศัยศาลาวัดโพนสว่างบ้านหนองเทาเป็นที่ศึกษาเล่า
เรียนในระยะแรก และได้ครูมาท าการสอน 2 คน คือ นายตาล ทุมวรรณกับนางหนู ทุมวรรณ เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียนทั้งหมด 44 คน นักเรียนชาย 23 คน และนักเรียนหญิง  21 คน  

ในปีพุทธศักราช  2482 คณะครูและชาวบ้านได้จับจองที่ดินจ านวน 20 ไร่ ไว้เป็นที่ปลูกสร้างอาคาร
เรียนและช่วยกันพัฒนาปรับปรุงสถานที่มาทุกปี และได้ปลูกสร้างอาคารประกอบเป็นเอกเทศมาจนถึงทุกวันน้ี   

ปี พุทธศักราช 2506 สร้างอาคารถาวรขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 21 เมตร ได้รับงบประมาณจากทาง
ราชการ จ านวน 20,000 บาท และชาวบ้านบ้านหนองเทา บ้านแก้ง ร่วมกันสร้างพร้อมบริจาคไม้ มีมูลค่า 
20,000 บาท 

ปี พุทธศักราช 2515 สร้างบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 
ปี พุทธศักราช 2518 นายพูลสวัสดิ์  ทุมวรรณ ครูใหญ่ขณะนั้น ได้ของบประมาณจากสภาต าบล ต่อ

เติมห้องเรียน 1 ห้อง เป็นเงิน 45,000 บาท 
ปี พุทธศักราช 2520 สร้างส้วม 1 หลัง 5 ห้อง ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 
ปี พุทธศักราช 2521 สร้างบ้านพักครู 1 หลัง ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 
ปี พุทธศักราช 2523 สร้างอาคารเรียน 1 หลัง พร้อมโรงฝึกงาน 1 หลัง ได้รับงบประมาณจากทาง

ราชการ 
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ปี พุทธศักราช 2527 สร้างศาลาทรงไทย และขุดบ่อเลี้ยงปลา ได้รับงบประมาณจากหมู่บ้าน ปชด. 
คณะครู และศิษย์เก่า 

ปี พุทธศักราช 2528 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105  จ านวน 1 หลัง ได้รับงบประมาณจากทาง
ราชการ 

ปี พุทธศักราช 2529 สร้างส้วม 1 หลัง 4 ห้อง และถังเก็บน้ า 1 ถัง ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 
ปี พุทธศักราช 2530 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 อีก 1 หลัง พร้อมสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 

ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 
ปี พุทธศักราช 2536 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 4 ห้องเรียน (ทดแทนอาคารเก่า) และ

บ้านพักครู แบบ สปช.303/29 จ านวน 3 ห้อง 
ปี พุทธศักราช 2538 สร้างส้วมแบบ สปช.601/28 4 ห้อง และสนามบาสเกตบอล ได้รับงบประมาณ

จากทางราชการ 
ปี พุทธศักราช 2541 สร้างอ่างล้างมือ ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย 
ป ีพุทธศักราช 2542 สร้างถังน้ า ฝ.30 พิเศษ ใช้เก็บน้ าฝน ประปา บาดาล ไว้ใช้ ได้รับงบมิยาซาวา 
ปี พุทธศักราช 2552 สร้างส้วม คสล.แบบสปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง ทรงจั่ว กว้าง 3 เมตร ยาว 

5.50 เมตร ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 
ปี พุทธศักราช 2553 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ทรงจั่ว กว้าง 9 เมตร 

ยาว 27.30 เมตร (แบบช้ันเดียว) โดยตั้งช่ือว่าอาคารรัตนพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันอนุบาลได้รับเงินสนับสนุนจากทางราชการโดยการสนับสนุนของนายประกอบ  รัตนพันธ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้น 

ปี พุทธศักราช 2554 ก่อสร้างห้องประชุมโพธ์ิสุ   ช้ันล่างของอาคารจามจุรี เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรม
ส าหรับนักเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการโดยการสนับสนุนของนายศุภชัย  โพธ์ิสุ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น  

ปี พุทธศักราช 2558 ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง รองรับจ านวนนักเรียนทีม่ีเพิม่ขึ้นในแต่ละปี
การศึกษาได้รับงบประมาณจัดสรรจากหน่วยงานต้นสงักัด ซึ่งได้รับการผลักดัน และติดต่อประสานงานโดย 
ความสามารถของนายสมรรถ  วรรณฟัก ซึง่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนในขณะนั้น 

ปี พุทธศักราช 2562 ก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมภายในอาคารเรียนรัตนพันธ์ส าหรับนกัเรียนช้ันอนุบาล
และคุณครู จ านวน 3 ห้อง งบประมาณจัดสรรจากงบอุดหนนุรายหัว 

ปี พุทธศักราช 2563 ก่อร้างห้องน้ าห้องส้วมติดข้างหลังอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ (อาคารเฟื่องฟูา) 
ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1-3 และคุณครู จ านวน 3 ห้อง งบประมาณจากผ้าปุาสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 
 

6 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 

แบบอาคาร จ านวน สภาพการใช้งาน 
อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ (อาคารเฟื่องฟูา) 5  ห้อง ใช้งานได ้
อาคารเรียนแบบ สปช.105 / 29  (อาคารจามจุร)ี 4  ห้อง ใช้งานได ้
อาคารเรียนแบบ สปช. 105 /29 (อาคารโกสน) 6  ห้อง ใช้งานได ้
อาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 26 (อาคารไทรย้อย) 7  ห้อง ใช้งานได ้
อาคารแบบ สปช. 303 / 28 (อาคารรัตนพันธ์) 3  ห้อง ใช้งานได ้
อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 26 - รื้อถอน 
บ้านพักครู แบบ 301 / 26  2  หลัง ใช้งานได้  
ส้วมแบบ สปช. 601 / 28 ( 3 หลัง ) 12   ที่ ใช้งานได ้
ถังเก็บน้ าฝน  ฝ.33 3  ถัง ช ารุดใช้งานไม่ได้ 
ถังเก็บน้ าฝน ฝ.30 / พิเศษ 4  ถัง ใช้งานได ้
เครื่องท าน้ าเย็นขนาด 3 ก๊อก พร้อมเครือ่งกรองน้ า 2 เครื่อง ใช้งานได ้
สนามฟุตบอล 1 สนาม ใช้งานได ้
สนามวอลเลยบ์อล 1 สนาม ใช้งานได ้
สนามตะกร้อ 1 สนาม ใช้งานได ้
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม ใช้งานได ้
สนามเปตอง 2 สนาม ใช้งานได ้
ลานกีฬาต้านยาเสพติด 1 สนาม ใช้งานได ้
โรงอาหารวรรณฟัก 1 หลัง ใช้งานได ้
ห้องน้ าห้องส้วมอาคารรัตนพันธ์ 3 ห้อง ใช้งานได ้
ห้องน้ าห้องส้วมอาคารเฟื่องฟูา 3 ห้อง ใช้งานได ้

 
ข้อมูลการบริหาร 
 ผู้บริหารสถานศึกษา นายจักรเดชา  เรียมแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา  วุฒิการศึกษา
สูงสุด ปรญิญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหนง่ที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  
จนถึงปจัจบุัน 
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ข้อมูลบุคลากร  ผู้บริหาร – ครูผู้สอน   
  

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - 
ครูประจ าการ 5 11 - 12 4 
พนักงานราชการ - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - 
ครูธุรการ - 1 - - - 
นักการ/ภารโรง 1 - - - - 
อื่น ๆ - - - - - 

รวม 7 12 - - 5 
   
ครูผูส้อนระดับปฐมวัย 
1.  นางบุญมี   ชาวนา  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   รับผิดชอบช้ันอนุบาล  2 
2. นางสมนึก  ชัยมงคล  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา   รับผิดชอบช้ันอนุบาล  3 
3. นางสาวณัฐธิรนันท์  ปติโยพันธ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา    รับผิดชอบช้ันอนุบาล  2-3 
 

ครูผูส้อนระดับประถมศึกษา 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา     ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่    1 
2. นางสาวสุวรรณภา  พรหมบรุมย์   ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่    2 
3. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน       ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา     ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่    3 
4. นางณัชชา  พูลพัฒนะ  ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา   ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่    4 
5. นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา    ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่    5 
6. นายสิรภพ  พลสุวรรณ  ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา     ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่    6 
ครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษา 
1. นางสุชญา  นิวงษา  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านหนองเทา ครูประจ าช้ันมัธยมศึกษาปทีี่    1 
2. นายศราวุธ   แวงธิสาร  ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา ครูประจ าช้ันมัธยมศึกษาปทีี่    2 
3. นางสาวจุรรีัตน์  วงษาเนาว์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา     ครูประจ าช้ันมัธยมศึกษาปทีี่    2 
4. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา     ครูประจ าช้ันมัธยมศึกษาปทีี่    3 
5. นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี  ครู  โรงเรียนบ้านหนองเทา    ครูประจ าช้ันมัธยมศึกษาปทีี่    3 
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ข้อมูลนักเรียน  ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 

ชั้น จ านวนห้อง ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 
อนุบาล2 

1 
1 

6 
12 

11 
7 

17 
23 

รวมระดับก่อนประถม 2 22 18 40 

ประถมศึกษาปีที่1 
ประถมศึกษาปีที่2 
ประถมศึกษาปีที่3 
ประถมศึกษาปีที่4 
ประถมศึกษาปีที่5 
ประถมศึกษาปีที่6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
15 
11 
7 
18 
15 

5 
8 
18 
11 
6 
12 

19 
23 
29 
18 
24 
27 

รวมระดับประถมศึกษา 6 80 60 140 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1 
1 
1 

18 
11 
12 

9 
8 
9 

27 
19 
21 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 41 28 67 

รวมท้ังสิ้น 11 143 102 247 

 
แนวทางการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา  อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต  2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษา  3  ระดับ  ดังนี้ 
 1.  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   

 เป็นการรบัเด็กวัย 4 ขวบข้ึนไป  (4  ขวบ  คือ  4 ขวบบริบรูณ์ก่อนวันเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษาน้ันๆ)  เพื่อเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กทุกคนได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองตามล าดับข้ันพฒันาการตาม
ศักยภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  เป็นคนดีเป็นคนเก่งของสงัคม  สอดคล้องกับ
ธรรมชาติสิง่แวดล้อม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมความเช่ือทางศาสนา  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
โดยความร่วมมือจากชุมชนและสถาบันสังคมอื่นเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่  1  
มุ่งพัฒนาครอบคลุมพฒันาการ  4  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปญัญา  ให้เหมาะสมกับวัย   
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 2.  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา   
                เป็นการจัดการให้แกเ่ด็กที่มอีายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเทา  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  มีเขตให้บริการจัด
การศึกษาให้ทัง้หมด  4  หมู่บ้าน และนอกเขตบริการ 2 หมูบ่้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 บ้านแก้ง 
หมู่ที่ 6 บ้านตาลท่า  และหมูท่ี่ 7 บ้านหนองเทา  ส่วนนอกเขตบริการ คือ บ้านหาดทรายเพ และบ้านนากระ
เสริม 
 3. การจัดการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น   
 เป็นการจัดการให้แกเ่ด็กทีม่ีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา
แห่งชาติ  เปิดโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้มีจบการศึกษาภาคบังคับตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ 
เพื่อสง่ต่อไปยงัสถานศึกษาทีเ่ปิดสอนในระดบัมัธยมศึกษาอืน่ๆ และสถานศึกษาที่พฒันาทางด้านอาชีพต่อไป 
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สภาพการจัดการศึกษา 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนนักเรียน (ข้อมลู ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2563)  ดังนี้ 
1. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด   247   คน 
2. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้อง 
ชื่อครูประจ าชั้น หมายเหต ุ

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 

6 
12 

11 
7 

17 
23 

1 
1 

นางบุญมี  ชาวนา 
นางสมนกึ  ชัยมงคล 

 
 

รวมอนุบาล 22 18 40 2   
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

14 
15 
11 
7 
18 
15 

5 
8 
18 
11 
6 
12 

19 
23 
29 
18 
24 
27 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

นางสาวประไพศรี  ไพศาล 
นางสาวสุวรรณภา  พรหมบุรมย ์

นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
นางณัชชา  พูลพัฒนะ 

นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ 
นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
นายปิยะ  พรหมอารักษ์ 

 

รวมระดบัประถม 80 60 140 6   
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

18 
11 
 

12 

9 
8 
 
9 

27 
19 
 

21 

1 
1 
 
1 

นางสุชญา  นิวงษา 
นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 

นายศราวุธ  แวงธิสาร 
นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 

นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี 

 

รวมระดบัมัธยม 41 28 67 3   
รวมทั้งสิ้น 143 102 247 11   

3. มีนักเรียนที่มีภาวะทุพลโภชนาการ    จ านวน  - คน 
4. มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ  จ านวน  3 คน 
5. จ านวนนักเรียนต่อห้อง    จ านวน  20       คน 
6. สัดส่วน ครู : นักเรียน     จ านวน         1: 18 คน 
7. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน  จ านวน  - คน 
8. มีนักเรียนปัญญาเลิศ    จ านวน  - คน 
9. มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนร่วม จ านวน  30 คน 
10. อัตราการเรียนต่อ        100      เปอร์เซ็นต์ 
 

11 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

120 
 

40 
 

 
80 

120 
 

40 
 

 
80 

120 
 

40 
 

 
80 

120 
 

40 
 

 
80 

120 
 

40 
 

 
80 

120 
 

40 
 

 
80 

160 
(4นก.) 

40 
(1นก.) 
 
120 

(3นก.) 
 

160 
(4นก.) 

40 
(1นก.) 
 
120 

(3นก.) 

160 
(4นก.) 

40 
(1นก.) 

 
120 

(3นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 920 920 920 840 840 840 880 880 880 
รายวิชา / กิจกรรม เพิ่มเติม 

- หน้าที่พลเมือง 
- การป้องกันการทุจริต 
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
- คอมพิวเตอร์ 

 
- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

160  
40 
 

40 
 

 
80 

160  
40 
 

40 
 
 

80 

160  
40 
 

40 
 
 

80 

80  
40 
 

40 

80  
40 
 

40 

80  
40 
 

40 

200 
40 

(1นก.) 
 

80 
(2นก.) 

200 
40 

(1นก.) 
 

80 
(2นก.) 

200  
40 

(1นก.) 
 

80 
(2นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

120 
(200) 

120 
(200) 

120 
(200) 

120 
(200) 

120 
(200) 

120 
(200) 

120 
(200) 

120 
(200) 

120 
(200) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามหลักสูตร 1,200 1,200 1,200 1,040 1,040 1,040 1,200 1,200 1,200 
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กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  จัดกจิกรรมแบบบูรณาการใช้  วิธีการสอน
อย่างหลากหลาย เน้น  วิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์ 
โดยก าหนดเปูาหมายด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

กระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง  และภารงานที่มอบหมาย  ทุกระดบั  ก าหนดผลสมัฤทธ์ิและ
เกณฑ์การประเมิน  จัดท าคู่มือครสู าหรับเกบ็คะแนน  ระหว่างภาคและปลายภาค 

การก าหนดการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน โดยจัดท าเป็นเครือ่งมอืเพ่อวัดผลสัมฤทธ์ิ
ตามช่วงช้ัน  ไว้อย่างชัดเจน  โดยให้ครูประจ าช้ันด าเนินการ  วัด  และคณะกรรมการประเมินการผ่านช่วงช้ัน 

โรงเรียนได้ร่วมกับ  ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาในการก าหนดคุณลักษณะผู้เรียน 
ที่พึงประสงค์โดยใช้เครือ่งมอืในการประเมิน  อย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน โดยให้ครูประจ าช้ันตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน(โดยครผููส้อน) ด้านคุณภาพครู (โดยผูบ้รหิาร) และด้านการ
บรหิารจัดการและชุมชน(โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและครู)  ก าหนดวิธีการด ารงมาตรฐานและวิธีแก้ไข
มาตรฐานที่ต่ าใหสู้งข้ึน  และจัดท ารายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
1. การคาดการณ์จ านวนนักเรียนตามส ามะโนนักเรียนและแผนการจัดช้ันเรียน 
 

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
อนุบาลปีที่ 1 24 23 22 17 
อนุบาลปีที่ 2 30 23 20 23 

รวม 54 46 42 40 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 17 28 24 19 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 26 18 30 23 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 27 25 18 29 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 25 27 24 18 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 20 24 26 24 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 23 20 22 27 

รวม 138 142 144 140 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 23 22 27 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 21 25 22 19 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 25 20 24 21 

รวม 69 68 68 67 
รวมทั้งสิ้น 263 256 254 247 

 
2.  เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการด าเนินงาน                                                                                                      
 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                  

 เงินอุดหนุนรายหัว / ปัจจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน/ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ  มีเกณฑ์ 
การจัดสรรดังนี้                                                                                                                                                                                               
  2.1.1  ระดับก่อนประถม   จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน x  (1,700 )  บาท              
  2.1.2  ระดับประถมศึกษา จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน x  (1,900 )  บาท 
  2.1.3  ระดับมัธยมศึกษา  จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน x  (3,500 )  บาท  
 2.2  การใช้จ่ายงบประมาณ                
  การใช้งบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน  (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ใหป้ฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการทีเ่กี่ยวข้อง  โดยใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้ 
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1) งบบุคลากร 
1.1) ค่าจ้างช่ัวคราว  เช่น  จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน  ลูกจ้างช่ัวคราว 

2) งบด าเนินงาน 
 2.1) ค่าตอบแทน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถ่ิน  

 2.2)  ค่าใช้สอย      เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างซ่อมแซม  ค่าจ้าง
เหมาบรกิาร   ค่าพาหนะนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ      
 2.3)  ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าวัสดุการศึกษา   ค่าเครื่องเขียน  ค่าเวชภัณฑ์    ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน  ฯลฯ      

3) งบลงทุน 
 3.1) ค่าครุภัณฑ์  เช่น  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร 

 3.2) ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเตมิ  หรือ 
ปรับปรงุที่ดินและหรือสิ่งกอ่สร้างทีม่ีวงเงินเกินกว่า  50,000  บาท  เช่น ค่าจัดสวน   ค่าถมดิน  ถนน  สะพาน  
บ่อน้ า  ฯลฯ      

(เอกสารอ้างองิจากนโยบายการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563) 
 

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) 
 

จ านวนนักเรียน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 
1. ระดับก่อนประถม  นรx 1,700 91,800 78,200 71,400 68,000 
2. ระดับประถมศึกษา นรx 1,900 262,200 269,800 273,600 266,000 
3. ระดับมัธยมศึกษา นร.x 3,500 241,500 238,000 238,000 234,500 

รวมทั้งสิ้น 595,500 586,000 583,000 568,500 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนบ้านหนองเทา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน มีคุณธรรม น าความรู้ ด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

พันธกิจ (MISSION) 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติ เพือ่สนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดงันี ้
1. ร่วมมือกบัทุกภาคีพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีความพร้อมตอ่การจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพระดับมาตรฐานชาติ 
2. จัดหลกัสูตรสถานศึกษาทีส่อดคลอ้งกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  3. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีบู่รณาการการใช้หอ้งสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรกัการอ่านจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีห่ลากหลายและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพฒันาศักยภาพผูเ้รียนอย่างรอบ
ด้านและมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ เพือ่พัฒนาศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรียน และเพื่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

5. ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
6. มีการบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ แหลง่เรียนรู้ อาคารสถานที่ และการบริการที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้พัฒนา

เต็มศักยภาพ 
 

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives) 
เพื่อใหก้ารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองเทามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน

พื้นฐานของความเป็นไทย โรงเรียนบ้านหนองเทาจึงก าหนดเปูาประสงค์ ดังนี ้
1. นักเรียนทกุคนมีพัฒนาการทีเ่หมาะสมตามวัยตามภูมิช้ัน มีคุณภาพและได้รับโอกาสในการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
2. ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมทีักษะที่เหมาะสม และท างานมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธ์ิ  
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม 
4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขบัเคลือ่นการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนใหม้ีศักยภาพเป็นพลโลก 
5. สถานศึกษาเน้นการท างานแบบบรูณาการ การบรหิารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษา 
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6. โรงเรียนมผีลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  

 
กลยุทธ ์

1. จัดการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. การศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา ชีวาพอเพียง 
(ความสื่อสัตย์ ความมีวินัย จิตอาสา ความพอเพียง) 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“สิ่งแวดลอ้มดี มีสุนทรียภาพ ” 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
“ สุคุรุณา สนตติตา  ชาติ ”  (ชาติจะคงอยู่ เพราะครูดี ) 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” 
เรียนดี  หมายถึง  การมุง่มั่นตัง้ใจในการเรียน 

คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดีหรือหน้าที่อันพึงมีอยู่ในตัวบุคคล 
กีฬาเด่น  หมายถึง  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกฬีา 

 
สีประจ าโรงเรียน 

ฟ้า  -  ชมพู 
สีฟ้า    หมายถึง  จรรยา มารยาท 

สีชมพู  หมายถึง  ความสามัคคีพี่น้อง 
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จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองเทา   

………………………………………… 

 

1.  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นการพัฒนาเดก็อายุตั้งแต่  4 ปข้ึีนไป (4 ปี  หมายถึง  อายุ  4  ปี
บริบรูณ์ก่อนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษาน้ันๆ) บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสง่เสรมิกระบวนการเรียนรู้
ที่สนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเดก็แต่ละคนตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมทีเ่ด็กอาศัย
อยู่  ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็ก ตัง้แต่แรกเกิด
ถึง ๖ ปีบริบรูณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสง่เสรมิกระบวนการเรียนรูท้ี่สนองต่อ 
ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยูด่้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทกุคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันา
ไปสู่ความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 

1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี 
 2.  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 

3.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 4.  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวมี 
 5.  คุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจดงีาม 
 พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 

6.  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 7.  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 
 8.  อยู่ร่วมกับผูอ้ื่น  ได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 พัฒนาการด้านสติปญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ  
 9.  ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 10.  มีความสามารถในการคิดทีเ่ป็นพื้นฐานในกเรียนรู ้
 11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 12.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกบัวัย 
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การพัฒนาพัฒนาการในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี  2 - 3   
 

ระดับชั้น 
ระดับพัฒนาการ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

อนุบาลปีที่  2 22 22 22 22 

อนุบาลปีที่  3 20 20 20 20 

สรุป 42 42 42 42 

 
2.  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 2.1  โรงเรียนบ้านหนองเทา  ตระหนักถึงความจ าเป็นพื้นฐานและความส าคัญการจัดการศึกษา    มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม  ผู้เรียนมีความสามารถที่ ครอบคลุมพัฒนาการ 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสงัคมและด้านสติปัญญา  ดังนี้ 
  2.1.1  มีสุขภาพสมบรูณ์  ปลอดจากสิง่เสพติดและบุคลกิภาพที่ดี 
  2.1.2  การพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  มีความรับผิดชอบ  ซือ่สัตย์สจุริต  ประหยัด   
อดออมและเสียสละ 
  2.1.3  รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมายและกติกาของสงัคม 
  2.1.4  ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  ยึดมั่นในชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  2.1.5  มีความรู้ทักษะที่จ าเป็น  ใฝุรู้ใฝุเรียน  กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 2.2  โรงเรียนบ้านหนองเทา  จัดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามแนวปฏิรูปการศึกษา  และตามนัยแห่ง
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  2542   ที่มุ่งให้ผูเ้รียนทุกคนได้พัฒนาขีดความสามารถ ตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีความสมดุลดา้นร่างกาย  อารมณจ์ิตใจ  สังคมและสติปัญญา  
ให้เป็นผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตผุล  รักการเรียนรู้ รู้วิธีการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีเจตคติที่ดี  มีวินัย  
มีความรับผิดชอบ  มีทักษะทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาตนเอง  พัฒนาอาชีพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
สงบสุขตามกรอบหลักสูตรก าหนด  ดังนี้ 
  2.2.1  ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและพฒันาผูเ้รียนเต็มศักยภาพ 
  2.2.2  เน้นกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
กระบวนการกลุ่ม  และทกัษะกระบวนการ 
  2.2.3  ใช้วิธีการเรียนรูท้ี่หลากหลาย  ให้ผูเ้รียนไดล้งมอืปฏิบัติจรงิ 
  2.2.4  มีการเช่ือมโยงการเรียนรู้ทัง้ในระบบ  นอกระบบโรงเรียน  ทั้งภายในกลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  และการด าเนินชีวิตจริง 
  2.2.5  มีความสมดุลระหว่างภูมปิัญญาท้องถ่ินกบัวิทยากรสมัยใหม่  ความเป็นไทย 
 กับความเป็นสากล 
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  2.2.6  เช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร  เลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 
  2.2.7  สอดแทรก  ปลกูฝงัคุณธรรม  จริยธรรม  เสรมิค่านิยมในทุกสาขาวิชา 
  2.2.8  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
  2.2.9  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
  2.2.10  ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล  เน้นการวัด/ประเมินผลตามสถานจริง 
 2.3  โรงเรียนบ้านหนองเทา   มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และปฏิบัติตาม 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตราที่  47  ซึ่งได้ระบุให้มีการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพภายนอก  ระบบการประกันคุณภาพภาพในน้ันจะมุ่งเน้นการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาที่มี
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรา 18(2) โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรีะบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบัผูท้ี่เกี่ยวข้องว่า  ผู้เรียนทุกคนได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพ
จากสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ  และคุณภาพอันพึงประสงค์  ตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดในหลักสูตร 
  2.3.1  การจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
  2.3.2  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  2.3.3  การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  2.3.4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.3.5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  2.3.6  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  2.3.7  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าป ี
  2.3.8  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ปัญหาและความต้องการ 
 ปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่ควรได้รับการแก้ไข  ปรบัปรงุและพัฒนา  ดังนี้ 
1.  ด้านปริมาณ 
 1.1 ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2564  มีเด็กปฐมวัยสมัครเข้าเตรียมความพร้อมร้อยละ 100   
ของเด็กกลุ่มอายุ  4 - 5 จะมีปญัหาในกรณีทีผู่้ปกครองย้ายไปประกอบอาชีพที่อื่น  ปล่อยให้เดก็ปฐมวัยอาศัย
อยู่กับผู้ปกครองที่เป็น  คุณตา  คุณยาย  คุณปูุ  คุณย่าหรือคุณลุง  คุณปูา  คุณน้า  คุณอา  จึงมีปัญหาในส่วน
ความพร้อมทางด้านสงัคม  และการแสดงออกที่ไม่พงึพอใจ  เช่น  เด็กก้าวร้าว  คบเพื่อนไม่เป็น  ขาดสิ่งของ
เครื่องใช้ทีจ่ าเป็นส่วนตัว  และจากการสังเกตและติดตามอยา่งใกล้ชิดของครปูฐมวัยทกุคน  ประกอบกบัการ
เอาใจใส่  และพัฒนาเด็กครอบคลมุพัฒนาการทัง้  4  ด้านได้อย่างสมวัยจึงสามารถปรบัพฤติกรรมเด็กดังกล่าว
ได้เป็นอย่างดี  และมกีารพฒันาพฒันาการของเด็กกลุ่มนี้  อยู่ในระดับดี  -  ดีมาก  ระดับ  3 
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 1.2 ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2563  มีปัญหาส าหรบันักเรียนที่ต้องเดินทางไป – กลับ
โรงเรียน  ซึ่งเป็นปัญหาของผูป้กครอง  คือ ปัญหาการเดินทางในช่วงฤดูฝน และปัญหาเรื่องของการดูแลใน
ส่วนของการเรียนที่ทางผูป้กครองซึง่ส่วนใหญ่เป็นปูุ ย่า ตา ยาย ที่นักเรียนพกัอาศัยอยู่ด้วยจึงไมส่ามารถดูแล
ในส่วนการให้ค าแนะน าในด้านการเรียนเมือ่อยู่ทีบ่้านได้ เพือ่เป็นการแกป้ัญหาส าหรับนกัเรียนนอกเขตบรกิาร
มาเข้าเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาได้  ก ากับ  ติดตาม โดยการให้ความรู้แกผู่้ปกครองและคอยแนะน าดูแล
อย่างใกล้ชิด 
 1.3 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ปัญหาส าหรบันักเรียนที่ขับขีร่ถมอเตอร์ไซต์มาโรงเรียน
เสี่ยงตอ่การเกิดอบุัติเหตุมากกว่าร้อยละ 70 เนือ่งจากขาดความรู้เรือ่งกฎจราจรที่ถกูต้อง อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเป็นบรเิวณที่ติดต่อกบัประเทศเพื่อบ้านทีเ่ป็นอาณาเขตในการขนส่งยา
เสพติดข้ามประเทศ จงึเป็นเรื่องที่น่าห่วงและเร่งด่วนเสมอในการปูองกันนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

2.  ด้านคุณภาพ 
 2.1  ระดับปฐมวัย 
        โรงเรียนได้มกีารพฒันาครผุู้สอนในทุกปีการศึกษา  โดยส่งครเูข้ารบัการพัฒนาความรู้   ในปี
การศึกษา 2563  ครูได้รับการพัฒนาความรู้ในเรือ่ง “การจดัประสบการบรูณาการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี โรงเรียนด าเนินการปรบัปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียนให้เป็นแหลง่
เรียนรู้น่าอยู่น่าเรียนและอบอุ่นสอดคลอ้งกบัพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รบัประสบการณ์ตรงจากสื่อ
ธรรมชาติที่เป็นสภาพแวดล้อมใกล้ตัว  ตลอดจนจัดหาสือ่อ านวยความสะดวกอื่นที่จ าเป็น ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัสมอง  และความต้องการของเด็กโดยเน้นผูเ้รียนส าคัญที่สุดตามแนวนโยบายของ
พระราชบัญญัตกิารศึกษา  พ.ศ. 2542  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2551 
 2.2  ระดับประถมศึกษา 
       นักเรียนระดับประถมศึกษา  ยังมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ยังอยู่ในเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาต้องการให้
พัฒนาต่อยอด  มีนักเรียนตกช้ าช้ัน  ร้อยละ  0  มีการรณรงค์ให้นักเรยีนที่เรียนจบช้ันประถมศึกษาปทีี่  6  เข้า
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาได้  ร้อยละ  100  
 2.3 ระดับมัธยมศึกษา  
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีผลสมัธ์ิทางการเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรูก้ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สถานศึกษาต้องการให้พัฒนา
ต่อยอดให้เท่ากับหรือมากกว่ามาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้  มีนักเรียนตกช้ าช้ัน  ร้อยละ  0  มีการรณรงค์ให้
นักเรียนที่เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยการอาชีพด้านต่างๆ
ได้  ร้อยละ  90  
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3.  ด้านบริการและสนับสนุน 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา มีบุคลากรสอนไม่ตรงเอก  ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดในแผนงาน  โครงการ  จัดกิจกรรมได้ตรงตามเปูาหมายของ
โรงเรียน  ท าให้ต้องมีการพัฒนาและปรบัปรุงใหทุ้กส่วนภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนทุกคน  ในส่วนวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นนับว่ามี
บางส่วนที่ยงัขาดงบประมาณในการจัดหาหรอืจัดซือ้ให้พอเพียงกับความต้องการของผูเ้รียน  โรงเรียนขาดสื่อ
และเทคโนโลยทีางการศึกษา  เช่น  คอมพิวเตอร์ให้บริการแก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล  2-3  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  1-6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ที่มีไม่ครบจ านวนนักเรียน  ขาดครูที่มีความรู้
ความสามารถในการสอนในบางรายวิชา  เพื่อให้บรกิารแก่นกัเรียนในการจัดการเรียนการสอนในทุกช้ันเรียน
เพื่อพฒันานักเรียนให้ตรงกบัความต้องการตามศักยภาพผู้เรยีน ในส่วนของงบประมาณโรงเรยีนยังได้รบั
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรม น้อย จึงน าเอาจุดบกพร่องนั้นน ามาพิจารณา
แก้ไข  ในปีการศึกษา  2564  ต่อไป 
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ส่วนที่  3   
ส่วนที่  3.1  รายละเอียดของแผนงาน(กลยุทธ์ระดับองค์กร) 
โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ  จ าแนกตาม

โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา   
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การบริหารงานของสถานศึกษา 
งบประมาณ 
เงินอุดหนุนฯ 

งบประมาณ 
เงินกิจกรรม

พัฒนาฯ/อ่ืนๆ 
หมายเหต ุ

1.  ด้านการบริหารวิชาการ 
     1.1  โครงการพัฒนาผู้เรียน 
     1.2  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
     1.3  โครงการนิเทศภายใน 
     1.4  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     1.5  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (กบนอกกะลา) 

 
12,000 
80,000 

- 
 

 
50,000 

 
 
 

50,000 

 
บางกจิกรรม
ใช้งบกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 
 

 รวม 92,000 100,000  
2.  ด้านการบริหารท่ัวไป 
     2.1  โครงการวันส าคัญ 
     2.2  โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
     2.3  โครงการสง่เสรมิสุขภาพ 
     2.4  โครงการสมัพันธ์ชุมชน 
     2.5  โครงการปรับปรงุซ่อมแซม  
     2.6  โครงการปรับปรงุภูมิทัศน ์
     2.7  โครงการส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน 
     2.8  โครงการจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
     2.9  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
35,000 
31,000 
5,000 

- 
30,000 
32,000 

- 
2,200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบจาก สพฐ. 

รวม 135,200 11,000  
3.  ด้านการบริหารงบประมาณ 
     3.1  โครงการงานบัญชี 
     3.2  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ ์
     3.3  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ์ 
     3.4  โครงการจัดซื้อวัสดฝุึก สอน สอบ 
     3.5  โครงการบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
     3.6  โครงการปรับปรงุต่อเตมิสิง่ปลูกสร้าง 

 
- 
- 
- 

141,500 
98,000 

- 

  

รวม 239,500   
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การบริหารงานของสถานศึกษา 
งบประมาณ 
เงินอุดหนุนฯ 

งบประมาณ 
เงินกิจกรรม

พัฒนาฯ/อ่ืนๆ 
หมายเหต ุ

4.  ด้านการบริหารบุคคล 
     4.1  โครงการพฒันาบุคลากร 
     4.2  โครงการสง่เสรมิและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
     4.3  โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานนอกสถานที ่
     4. 4 โครงการจัดจ้างลูกจ้างนักการภารโรง 

 
70,000 
8,000 

- 
113,400 

  

รวม 191,400   
 รวมท้ังสิ้น 658,100 111,000  
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ส่วนที่  3   
ส่วนที่  3.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
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งานบริหารวิชาการ 
1 โครงการพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมการพฒันาแหล่งเรียนรู ้  

- กิจกรรมภาษาต่างประเทศวันละค า 

- กิจกรรมประกวดวินัยนักเรียน (ลูกเสอืและเนตรนารี) 

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารสีามญั   

- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  

- ส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์

- กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป ์ 
2  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ O-NET, NT, RT, LAS  

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
3 โครงการนิเทศภายใน 

- กิจกรรมติดตามช่วยเหลือนักเรียน 

- กิจกรรมบริการแนะแนวในโรงเรียน 

- กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน 
4 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- กิจกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
5 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (กบนอกกะลา) 
6 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
งานบริหารท่ัวไป 

1 โครงการวันส าคัญ  

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

- กิจกรรมวันพอ่  

- กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ  

- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  

- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ  

- กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

- กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย กิจกรรมสง่เสรมิปูองกันยาเสพติด  
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- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ 

- กิจกรรมวันไหว้คร ู  
2 โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมธนาคารขยะ 

- กิจกรรมคัดสรรคนดีศรีโรงเรียน 

- กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

- กิจกรรมกีฬา  

- กิจกรรมออมวันละบาท 

- กิจการสหกรณ์โรงเรียน 

- กิจกรรมสง่เสริมค่านิยม 12 ประการ 

- กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมบ่ายวันศุกร์ 
3 โครงการสง่เสรมิสุขภาพ 

- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน  

- กิจกรรมอาหารเสรมิ(นม) 

- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
4 โครงการสมัพันธ์ชุมชน 
5 โครงการเยี่ยมบ้าน 
6 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม 
7 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  
8 โครงการส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน 
9 โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
10 โครงการการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
งานบริหารงบประมาณ 

1 โครงการงานบัญชี 
2 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
3 โครงการจัดซื้อวัสดฝุึก สอน สอบ 
4 โครงการบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
5 โครงการปรับปรงุต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง 
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งานบริหารบุคลากร 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร  
2 โครงการสง่เสรมิและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
3 โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานนอกสถานที ่

 
ซึ่งแต่ละโครงการทัง้   4  ฝุายนั้นมีรายละเอียดโครงการดงัต่อไปนี้ 
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แผนงาน/โครงการการบริหารงานวิชาการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาในการท าโครงการ 1 ตุลาคม 2563    ระยะเวลาสิ้นสุด   30  กันยายน  2564 
 

  

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา  49  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมสีิทธิ

เสมอกันในการรบัการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รฐัจะตอ้งจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็
ค่าใช้จ่าย”และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  
10  วรรค 1  บัญญัติว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปทีี่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมคุีณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  โดยจัดท าโครงการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี อย่างมี
คุณภาพข้ึน เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเตม็ตามศักยภาพ  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีตั้งแต่
แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนได้วางแผนร่วมกับภาคี  4  ฝุาย
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเทา  ในการจัดกิจกรรม 15 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการพฒันาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมภาษาไทยวันละค า กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละ
ค า กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า กิจกรรมพทุธศาสนสุภาษิตวันละค า กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรมประกวดวินัยนักเรียน(ลกูเสือและเนตรนารี) กจิกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก กจิกรรมไหว้กันวันละครัง้ กิจกรรมเข้าค่ายพกัแรมของลูกเสอืและเนตรนารีสามัญ   กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านหอ้งสมุดมีชีวิต กิจการสหกรณ์โรงเรียน และโครงการพฒันาการเรียนรู้ควบคู่การมีอาชีพอย่าง
พอเพียง 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานในส่วนของกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีนเป็นไปตามนโยบายเรียนฟรีตั้งแต่แรก
เกิดจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทาจึงไดจ้ัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนข้ึนเพื่อพฒันา
คุณภาพผู้เรียนใระดับช้ันอนุบาล ระดบัประถมศึกษา และมธัยมตอนต้น  ให้นักเรียนทกุคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพของแตบุ่คคล  ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และเพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้       
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
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3.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1) ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกจิกรรมตามโครงการ 
2) ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบัโครงการมีความพึงพอใจระดับมากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ  
1) ผู้เรียนได้รับการพฒันาตามโครงการอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2) ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
4. สถานท่ีในการด าเนินงาน    โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
5. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กจิกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

 
ต.ค. 2563 
พ.ย. 2563 
พ.ย. 2563 

 
 
- 

 
 
นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 

2. ข้ันด าเนินการ  (กิจกรรม) 

- กิจกรรมการพฒันาแหล่งเรียนรู ้

- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 

- กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป ์
 

- กิจกรรมประกวดวินัยนักเรียน(ลกูเสือและ
เนตรนาร)ี 

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและ 
เนตรนาร ี

- กิจกรรมสง่เสริมการอ่านห้องสมุดมีชีวิต 

- กิจกรรมสง่เสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 
 

 
- 
- 

10,000 
 
- 
 

50,000 
 

- 
- 

 
นายศราวุธ  แวงธิสาร 
นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
น.ส.สุวรรณภา  พรหมบรุมย ์
นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
 
นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
 
นางณัชชา  พูลพัฒนะ 
นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ 

3. ข้ันประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
ก.ย. 2564 
 

 
- 

 
นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
ก.ย.2564 

 
- 

 
นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 

 
6. การประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการจัดกจิกรรมรายบุคคล 
2) ประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการจัดกจิกรรมรายกลุ่ม 
3) ประเมินผลจากการออกแบบสอบถาม นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
4) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสงูข้ึน 

 
 
 
                      ผู้เสนอโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 

          ลงช่ือ………......…......……………………         ลงช่ือ ……………...................………..   
              (นางสาวนิภาพร     วงษาเนาว์)         (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 
               ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา                                   ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ  

 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........……..  
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 
 

 

33 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน 
แผนงาน  บรหิารงานวิชาการ 
ผู้ท่ีรับผิดชอบ  นายศราวุธ  แวงธิสาร      
ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมตอ่เนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหนองเทา   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและครูผู้ให้ความรู้ 
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เกิดความสนใจ ใฝุรู้ใฝุเรียนมีประสบการณ์ที่
หลากหลายท าให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ  ท าให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายบริการนักเรียนได้ 
2.2 เพื่อให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถปฏิบัตกิจิกรรมตามความสนใจได้ 
2.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถบรกิารชุมชนได้ 
2.4 เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ 

3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   ภายในปี 2564 โรงเรียนสามารถพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ส าคัญต่อไปนี้ 

  1. ห้องสมุดโรงเรียน   1  ห้อง                               
  2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 1  ห้อง 
  3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 1  ห้อง 
  4. ห้องพยาบาล   1  ห้อง 
  5. ห้องสื่อ   1  ห้อง                                          
  6. เรือนเพาะช า   1  หลัง 
  7. ต้นไม้พูดได้      
  8. แหล่งเรียนรู้สามารถบริการนักเรียน –ครู ได้ ประมาณ ร้อยละ 80 
  9. แหล่งเรียนรู้สามารถบรรจุนักเรียนได้คราวละไม่น้อยกว่า 35-50  คน 

ด้านคุณภาพ 
1. แหล่งเรียนรู้มสีื่อการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพให้บริการแก่นักเรียนได้ 
2. แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งจูงใจให้นักเรียนมีความต้องการเข้าไปศึกษาค้นคว้า 
3. แหล่งเรียนรู้ใหบ้ริการด้านการเรียนแบบศึกษาด้วยตัวเองได้ 
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4. สถานท่ีในการด าเนินงาน    โรงเรียนบ้านหนองเทา 
5.  ทรัพยากรท่ีต้องการ     -  บุคลากรกรจัดตกแต่งและประจ าห้องหรอืแหล่งเรียนรู้ 10  คน 
ผู้บริหาร  ครูสายผูส้อน   นักเรียน  ชาวบ้าน 
 
6.  วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 
ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

1. ส ารวจข้อมูล และขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 นายศราวุธ  แวงธิสาร      
2. ประชุมครูช้ีแจงวัตถุประสงค์แก่คณะคร ู พฤศจิกายน 2563 นายศราวุธ  แวงธิสาร      
3. จัดต้ังกรรมการด าเนินงานและจัดหาสถานที่แหลง่

เรียนรู ้
ธันวาคม 2563 คณะครูทุกคน 

4. จัดหา วัสดุอุปกรณ์  สื่อต่าง ๆที่ใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ธันวาคม 2563 คณะครูทุกคน 

5. มอบหมายให้ครูรบัผิดชอบด าเนินการจัดกจิกรรม ธันวาคม 2563 คณะครูทุกคน 
6. เปิดบริการแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน/ชุมชน มกราคม 2564 

เป็นต้นไป 
ครูผู้รบัผิดชอบ 

7. ประเมินผลโดยครู  นักเรียน สรุปผลการ
ด าเนินงานรายงาน  

กันยายน 2564 นายศราวุธ  แวงธิสาร      

 
7.  การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการจัดกจิกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการจัดกจิกรรมรายกลุ่ม 
3. ประเมินผลจากการออกแบบสอบถาม นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
4. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสงูข้ึน 

 
8.    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.    นักเรียนมีทัศนคติ   เจตคติที่ดีต่อการเรียนและโรงเรียน 
  2.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
  3.   นักเรียนกล้าแสดงออกในการสร้างสรรค์  คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
  4.   มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

นักเรียนมีคุณลักษณะทีเ่ด่นชัดและดีข้ึน 
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ลงช่ือ…………......……………………ผู้เสนอ  ลงช่ือ ……………..............………..  ผูเ้ห็นชอบ 

                 (นายศราวุธ  แวงธิสาร)       (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์) 
               ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา                                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  ภาษาอังกฤษวันละค า 
แผนงาน  บรหิารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  ในสังคมยุคปัจจุบัน  เพราะถ้า

นักเรียนสามารถเรียนรู้ค า  กลุ่มค า  ในวิชาภาษาอังกฤษ  จะท าให้นักเรียนสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  และเป็นพื้นฐานส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการข้ึน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
-  เพื่อสอนค า  ความหมายของค าภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
 -  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค ในวิชาภาษาอังกฤษได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
3.   เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน    
 3.2  เชิงคุณภาพนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคในวิชา
ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น 
 
4.    สถานท่ี  
 โรงเรียนบ้านหนองเทา อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
 
5.     ทรัพยากรท่ีต้องการ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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6.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงข้าราชการครูในโรงเรียน พฤศจิกายน  2563 ผู้อ านวยการฯ 
2 แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบโครงการ พฤศจิกายน  2563 ผู้อ านวยการฯ 
3 ประชุมแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน  2563 ผู้อ านวยการฯ 
4 จัดหา – เตรียมอุปกรณ์ พฤศจิกายน  2563 นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
5 ด าเนินงานตามโครงการ 

5.1  นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายโครงการ 
5.2  นักเรียนค้นคว้าค าศัพท์พร้อมน าเสนอหน้าเสาธง 

พฤศจิกายน  2563 -   
สิงหาคม 2564 

นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 

6 ติดตาม  ประเมินผล สิงหาคม 2564 นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
7 สรปุและรายงานผลการท าโครงการ กันยายน 2564 นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
 
7.  งบประมาณด าเนินงาน/โครงการ 
 จากเงินค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน        -  บาท    
 
8.  การวัดและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต  (Out  puts) 
-  เพื่อสอนค า  ความหมายของค าใน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

1.  แบบประเมินกจิกรรม 
2.  สังเกตการร่วมกิจกรรมและการ
น าเสนอ 
3.  การประเมินผลงาน / โครงการ 
 

1.  แบบประเมิน 
2.  แบบสังเกต 
3.  แบบประเมินผลงาน / 
โครงการ 
 ผลลัพธ์  (Out  Comes) 

-  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ
ความหมายของค า  กลุ่มค า  และ
ประโยค  ในภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                             
 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจ าวันในการติดต่อสื่อสาร 
และมีทกัษะทางภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
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ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอ  ลงช่ือ ......................................................ผู้เห็นชอบ 
       (นางสาวจุรรีัตน์  วงษาเนาว์)               (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์) 
          ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                            ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  ส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์
แผนงาน           บรหิารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินงาน    พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551  การจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ใหผู้้เรียนมีการเรียนรู้ โดยมุง่ให้คิดเป็นท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่นักเรียนจ านวนไม่น้อยทีใ่ช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่ดีพอ จงึจัดโครงการดังกล่าว
ข้ึนมา 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ผลลัพธ์  (out  puts) 

 เพื่อฝึกฝนทกัษะการใช้คอมพิวเตอรเ์บื้องต้นแก่นักเรียนทุกคน 
ผลผลิต (out  comes) 

นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 

3. เป้าหมาย   
นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้นได ้
 

4. สถานท่ี  
 โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
5. ทรัพยากรท่ีต้องการ 
 นักเรียนและวิทยากร 
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6.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  

ท่ี วิธีด าเนินการ/ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเตรียมจัดกจิกรรม  พฤศจิกายน  2563 

นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ 

2 จัดท ารปูแบบกิจกรรมเสนอผู้บรหิารเพื่อขออนุมัต ิ   พฤศจิกายน 2563  
3 ด าเนินงาน 

    3.1 คัดเลือกบุคลากรในโรงเรียนทีม่ีความรู้
ความสามารถเพื่อเป็นวิทยากร  
   3.2 น านักเรียนเข้าร่วมการอบรมในคาบชุมนุม
ของทุกสัปดาห์ โดยเริม่จากช้ันป. 1 - ม. 3 

ธันวาคม 2563 –
สิงหาคม 2564  

4 ประเมินผล  สิงหาคม 2564 
5 สรปุผล กันยายน  2564 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้นได ้
 

8.  การวัดและประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลิต (out  comes) 
       เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นแก่นักเรียนทกุคน 
ผลลัพธ์  (out  puts) 
       นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

- การทดสอบวัความรู ้

- การตอบแบบสอบถาม 

- การสงัเกต 

-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

 
 
ลงช่ือ  ........................................................ผูเ้สนอ    ลงช่ือ.......................................................ผูเ้ห็นชอบ 
           (นายอภิเชษฐ์     หมั่นนันท์)    ( นางสาวนิภาพร      วงษาเนาว์ )            
             ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                             ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม ดนตรี  และนาฏศิลป ์
แผนงาน บรหิารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ และนางสาวสุวรรณภา พรหมบรุมย ์
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การได้เรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทย   เพราะดนตรี นาฏศิลป์   เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสาน  ภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่าง
กลมกลืน และชาญฉลาด เมื่อเด็ก และนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาไทย  จะท าให้เกิดความซาบซึ้ง รักและหวงแหน เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ าค่า ทาง
ดนตรีไทย ดนตรี นาฏศิลป์  จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทย และชาติไทย   
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย 
 2.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย ให้แก่นักเรียน 
 3.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านกีฬาไทย ให้แก่นักเรียน 
 4.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์   
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
4. สถานท่ี 

    โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

5. ทรัพยากรท่ีต้องการ 
5.1 บุคลากร 
      นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองเทา  

       5.2 งบประมาณ  
           -  อุปกรณ์ดนตรี               จ านวน            -        บาท 
           -  วัสดุอุปกรณ์นาฏศิลป ์   จ านวน  10, 000 บาท  
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6. วิธีและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมสรรหาผูร้ับผิดชอบ 
2.  ด าเนินการตามแผน 

- เขียนแผนงาน 

- ขออนุมัต ิ

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

- จัดเตรียมเอกสาร 

- ด าเนินการ 
3. สรุปรายงานและประเมินผล 

พฤศจิกายน  2563 
 

พฤศจิกายน  2563 
-  กันยายน 2564 
 
 
 
 
กันยายน 2564 

 
 
 

น.ส.จุรรีัตน์  วงษาเนาว์ 
น.ส.สุวรรณภา  พรหมบรุมย ์

 
 

 
 

 
7. การติดตามและการประเมินผล 

 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการในแตล่ะปงีบประมาณ  ท าการประเมินระหว่างการด าเนินงาน
จ านวน 2 ครั้ง  และสิ้นสุดปงีบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 -  นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย   สามารถเล่นดนตรีไทยได้ เห็นคุณค่า 
ซาบซึง้ในดนตรี นาฏศิลป์ไทย  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก  และหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรม
ของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เดก็ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอสิระ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 
 
ลงช่ือ  .......................................................ผู้เสนอ ลงช่ือ..........................................................ผูเ้ห็นชอบ 
           (นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์)   ( นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ )            
        ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                         ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

 ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนมุัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงาน  บรหิารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ          นางณัชชา  พูลพัฒนะ 
หน่วยงานรับผิดชอบ      งานบรหิารห้องสมุด 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การอ่านเป็นพื้นฐานทีส่ าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม  การอ่านท าให้

เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต พัฒนาไปสูส่ิ่งที่ดีทีสุ่ดของชีวิต การอ่านจงึมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 
ดังนี ้

ส าคัญต่อชีวิตประจ าวันความเป็นจรงิการอ่านไม่ได้มีความส าคัญต่อนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้นแต่
บุคคลทั่วไป ก็อาจแสวงหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน การอ่านเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ผูอ้่านมากย่อมรูม้าก 
และถ้าน าความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ต่อสงัคม สังคมนั้นย่อมมปีระสิทธิภาพสามารถพฒันาไปในทางที่ถูกที่ควร
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การปลูกฝังใหร้ักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย จึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

ส าคัญต่อการเรียนการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกจิกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและมี
ความส าคัญยิ่ง ต่อความส าเร็จ การอ่านเป็นทกัษะที่ส าคัญยิง่อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะระดับประถมศกึษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กกจ็ะดีจากความส าคัญของการอ่าน
ที่กล่าวข้างต้น       กลุ่มบรหิารงานวิชาการฝุายงานห้องสมดุโรงเรียนบ้านหนองเทาจึงจัดโครงการสง่เสริมการ
อ่านห้องสมุดมีชีวิตข้ึนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้กับนกัเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาใหม้ีนิสัย
รักการอ่านสบืไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนมีความรูเ้พิ่มเติมนอกเหนอืจากบทเรยีนในช้ันเรียน 
2) เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรักการอ่านและใช้เวลาใหเ้กิดประโยชน์ 
3) เพื่อให้นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหนังสือ รักและหวงแหนในทรพัย์สินของห้องสมุด 

 
3. เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายดา้นปริมาณ 
  3.1.1 ครูและนักเรียนมสี่วนร่วมในกจิกรรม  100 % 
  3.1.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน  100 % 
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 3.2 เป้าหมายดา้นคุณภาพ 
  3.2.1   นักเรียนมีความรู้ในทักษะด้านการอ่านได้อย่างถูกต้อง 
  3.2.2   นักเรียนได้ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ เสรมิความรูเ้พิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียน 
 

4. วิธีด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

 
2 
 

 
 
 
 
3 

ข้ันเตรียมการ 

- เขียนโครงการเพื่อขอเสนออนมุัต ิ

- ประชุมผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ข้ันด าเนินการ 

- เตรียมแบบบันทึกส่งเสริมกรอ่านให้กับนกัเรียน
ทุกระดบัช้ัน 

- นักเรียนที่รบัผิดชอบด าเนินการ เปิด – ปิด
ห้องสมุดเพื่อรองรับให้นกัเรียนมาอ่านหนังสือ
ในห้องสมุดของวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

ข้ันติดตาม ประเมินผล 

- สังเกต 

- ประเมินผลตามแบบบันทึกรักการอ่าน 

- สรปุรายงาน 

 
พ.ย. 2563 
 
 
 
 
พ.ย. 2563 – 
ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 

ก.ย. 2564 

 
นางณัชชา  พูลพัฒนะ 

 
5. งบประมาณ                                         -    บาท 
6. ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง      ครูนักเรียนผูร้ับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรยีนบ้านหนองเทา 
7. การติดตามประเมินผล 

1) สังเกต 
2) ประเมินผลตามแบบฟอรม์ 
3) สรปุรายงาน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนไดร้ับความรูจ้ากการอ่านเพิ่มมากขึ้น 
2) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อทรัพยส์ินในห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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  (ลงช่ือ)  ........................................................ ผู้เสนอ        (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบ 
                  (นางณัชชา     พูลพัฒนะ)                          (นางสาวนิภาพร      วงษาเนาว์ ) 
                  ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา             ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

(ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนมุัติ 
         (นายจกัรเดชา  เรียมแสน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  ประกวดวินัยนักเรียน (ลูกเสือและเนตรนาร)ี   
แผนงาน  ฝุายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสิรภพ พลสุวรรณ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 
1.   หลักการและเหตุผล 
 โครงการประกวดวินัยของลกูเสือและเนตรนารเีป็นหนึ่งในรปูแบบใหม่ทีจ่ะช่วยผลักดันใหเ้ด็กและ
เยาวชนไทยสามารถพฒันาตามศักยภาพใหม้ีระเบียบวินัยเปน็คนดี   คนเก่ง   ของสังคมและสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   ผลลัพธ์ 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพฒันาให้มีวินัยและคุณธรรมสามัคคี 
 2.2   ผลผลิต 
  นักเรียนระดับช้ันประถมตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น  มีระเบียบวินัย ในกองลกูเสือ 
3.   เป้าหมายโครงการ 
 1.  กองลูกเสือสามญั  กองเนตรนารสีามัญ   กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และกองลกูเสือเนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่       
 
4.   ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ประชุมครูทุกคนในโรงเรียน  และประชุมสภานักเรียน 
2) เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ  
3) แต่งตั้งคณะท างานจักบุคลากรลงภาคสนาม  ประชุมลูกเสือและเนตรนารีทกุระดบั 
4) จัดเตรียมสือ่การเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานตามโครงการ 
5) ด าเนินงานตามโครงการฝึกซ้อม  แข่งขัน   
6) ประเมินผล 
7) สรปุผลงาน 
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5.   กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม/เขียนกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
   จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ 
3.   ด าเนินการตามแผนงาน 
4.  ประเมินผล   
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 

 
พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

 
นายสิรภพ พลสุวรรณ 

 
6.งบประมาณ 
 จากโรงเรียนบ้านหนองเทา   จ านวน   -   บาท 
 
7.   การประเมินผล 

1) ตรวจผลงาน 
2) สังเกต  

 
8.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนมีวินัยในตัวเองและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2) นักเรียนเป็นคนดีมมีารยาทด ี

 
 
 
ลงช่ือ .………......……………………..........……ผูเ้สนอ ลงช่ือ ……………………………..........………..  ผู้เห็นชอบ 
            (นายสริภพ  พลสุวรรณ)                 (นางสาวนิภาพร      วงษาเนาว์) 
    ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                            ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
         (นายจกัรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนาร ี
ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ ฝุายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลา           พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดกจิกรรมต่างๆ ในการจัดกจิกรรมเข้าค่ายพักแรม เปน็การจัดมวลประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา ชุมนุมสงัคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อีกทั้ง
เตรียมความพร้อมให้กับลูกเสอื และทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จิตใจ ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิชาของลกูเสือที่
เรียนมาแล้ว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
         1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายลูกเสือ 
         2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนก าหนดโครงสร้างหน้าที่งานและกจิกรรม        
         3. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ 
 
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          3.1 จัดกิจกรรมทดสอบความรูท้ั่วไป ของวิชาลูกเสอืจ านวน  1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
          3.2 จัดกิจกรรมกลุม่สมัพันธ์และการบันเทงิจ านวนอย่างน้อย  10 กลุ่ม/ปี 
          3.3 มีครูจ านวน  18  คน  ลูกเสือสามัญ และเนตรนารี  210 คน  
               มีลูกเสอื เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมดรวม  210  คน   
 
4.   ด้านคุณภาพ 
 4.1  ลูกเสือมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ มากข้ึน 
 4.2  ลูกเสือมีความสามัคคีในหมู่คณะมากข้ึน และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 
 4.3  ลูกเสือมีความส านึกถึงความส าคัญของกิจกรรมลกูเสือ ต่อการพฒันาด้านคุณธรรม  และ
จริยธรรมของมนุษย์มจีิตส านึกรัก  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
 
5.  สถานท่ี 

 โรงเรียนบ้านหนองเทา/ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมการ 
  6.1.1 การวางแผนด าเนินการ 
  6.1.2 ร่างโครงการเพื่อขออนมุัติ     
  6.1.3 ประชุมคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

6.2    ข้ันด าเนินงาน 
  6.2.1 เสนอโครงการ  แต่งตั้งคณะกรรมการขออนุญาตผู้บงัคับบัญชา ขออนุญาตผูป้กครอง  
ติดต่อสถานที่  ติดต่อพาหนะ เดินทาง ปฏิบัติตามกจิกรรมของลูกเสือ เดินทางไกล  เข้าค่าย  ทดสอบ  เลกิ
ค่าย  ประเมินผล          
 6.3   ข้ันติดตามประเมินผล 
  6.3.1 การร่วมกจิกรรมของลกูเสือ 
  6.3.2 การตอบแบบสอบถาม 

6.3.3  ตรวจสมุดบันทึกประจ าหมู ่
 

7.  ด าเนินการตามแผน 
 7.1  ก ากับติดตามประเมินผล 
 7.2  สรุปผลการจัดท าโครงการ 
 7.3  รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บงัคับบญัชา 
 
8.  กจิกรรม  ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมปรึกษาแต่งตั้งคณะท างาน พฤศจิกายน 2563 คณะครูผู้ก ากบั

ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 
บ้านหนองเทา 

2.  แจ้งให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ พฤศจิกายน 2563 
3.  ด าเนินการตามแผน พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 
4.  ก ากับติดตามประเมินผล กันยายน 2564 
5.  สรุปผล กันยายน 2564 
6.  รายงานผลการด าเนินการต่อ     
     ผู้บังคับบญัชา 

กันยายน 2564 

 
9.  งบประมาณ จ านวน  50,000   บาท  (งบกิจกรรมพฒันาผู้เรียน) 
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10.  การประเมินผลโครงการ 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

-  ผลส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ 
    และเปูาหาย 

-  แบบประเมิน 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 
ตรวจสมุดบันทกึประจ าหมู ่

-  แบบประเมิน 
-  สังเกต 
-  สอบถาม 

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

11.1  ลูกเสือมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถและพฒันาด้านต่างๆ ในทางที่ดี 
11.2  ลูกเสือมีความสามัคคีในหมู่คณะมากข้ึน และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 
11.3  ลูกเสือมีความส านึกถึงความส าคัญของกจิกรรมลกูเสอื ต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม  และ

จริยธรรมของมนุษย ์
          11.4 ให้ลกูเสือมจีิตส านึก  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
        ลงช่ือ..................................................ผูเ้สนอ   ลงช่ือ …………….....……………............... ผู้เห็นชอบ 
                  (นายสิรภพ  พลสุวรรณ)              (นางสาวนิภาพร      วงษาเนาว์) 
                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา      ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
  

    
ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา  
แผนงาน   บรหิารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม 2563    ระยะเวลาสิ้นสุด   30  กันยายน  2564 
                 
1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้น 
วิธีการปรบัการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสอดคล้องกบัมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพื้นฐานข้อที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นใหผู้้เรียนมผีล 
การทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียน หรือน าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้ คณะกรรมการฝุายวิชาการโรงเรียนมารดาวนารกัษ์ตระหนักถึงความส าคัญ และ
เล็งเห็นถึงประโยชน์  เนื่องจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแจ้งวิทยาในปจัจุบันผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านรายกลุ่มสาระต่างๆ อยู่ในระดบัพอใช้ ทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและศักยภาพของผู้เรียน 

 ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเทาตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผูเ้รียนจึงได้จัดโครงการ
พัฒนาผูเ้รียนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์  อย่างเป็นระบบเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน อันจะเกิดต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนทกุวิชา ทุกระดับช้ันใหสู้งข้ึนและตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต  (Outputs) 
  2.1.1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุกกลุ่มสาระ 
   2.1.2. นักเรียนช้ัน ป.6 และม.3  มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) สูงข้ึน 
 2.2 ผลลัพธ์  (Outcomes) 
  2.2.1. นักเรียนได้รับการพฒันาเตม็ศักยภาพ ตามขีดความสามารถของตนเอง 
  2.2.2 โรงเรียนผ่านการประเมิน ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของโรงเรียนเพิม่ขึ้น นักเรียนรอ้ยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากกว่าระดับ 2   
   2. นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  4 เพิ่มข้ึน 
จากฐานข้อมลูเดมิ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้ไปพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
             2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
       
4.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผน (PLAN)    
     - ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
     - เขียนโครงการ 
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม  2563 นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 

2. การปฏิบัติงาน (DO) 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2.1 สอนติว O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 ในคาบเรียน 
2.2 ทดสอบ Pre O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3  
2.3 สอนซ่อมเสริม 
2.4 กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระ 
  - English Camp 
  - ค่ายวิชาการ 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

3. การตรวจสอบ (CHECK) 
 - ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

ฝุายวิชาการและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

4. การประเมินผล (ACTION) 
 - สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม 

กันยายน 2564 นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 
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5.  งบประมาณ 
  เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน 50,000 บาท 

รายการ/กิจกรรม ท่ีใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจา่ย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
จัดท าเอกสารประกอบการสอน และสือ่การ
จัดการเรียนการสอน 

10,000 - - 10,000 

กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระ 40,000 - 30,000 10,000 
รวม 50,000 - 30,000 20,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
มากกว่าระดบั 2   
2. นักเรียนช้ัน ป.6 และม.3  มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) เพิ่มข้ึน จากฐานข้อมลูเดิม 

- ทดสอบ 
 
 
- ทดสอบ 

- แบบทดสอบ 
 
 
- ข้อสอบ O-NET 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของโรงเรยีนเพิ่มข้ึน นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่าระดับ 2   

2. นักเรียนช้ัน ป.6 และม.3 มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพิ่มข้ึน จาก
ฐานข้อมูลเดมิ 
 3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 
                                            
 

      ลงช่ือ………......…......…………………ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ ……………...................……….ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวนิภาพร     วงษาเนาว์)    (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 
             ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา                                   ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ช่ือกิจกรรม  แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นการสง่เสรมิกิจกรรมการสอนให้บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร  และ
เป็นการทดสอบความสามารถของนักเรียน  เพื่อให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มมีาตรฐาน  ซึ่งเป็น
การน านักเรียนไปแข่งขันทกัษะวิชาการในกลุม่สาระต่าง ๆ  ในระดับโรงเรียน  เครือข่าย  ระดบัเขตการศึกษา  
เน้นการอ่านออก  เขียนได้  คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  โดยสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
และเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานทีท่าง  สพฐ.  ก าหนด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
-  เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
  -  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถเพิ่มพูนข้ึน 
 
3.   เป้าหมาย 
 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน   
 
4. สถานท่ี 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
5.  ทรัพยากรท่ีต้องการ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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6.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
7.  งบประมาณด าเนินงาน/โครงการ 
 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (งบประมาณอื่นๆ)  ของโรงเรียนมี
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณดงันี ้
  7.1  ค่ายานพาหนะ   
  7.2  ค่าอาหาร    
  7.3  งบประมาณอื่น ๆ (ค่าวัสดุ)  
  รวมเงินงบประมาณ 50,000  บาท 
 
8.  การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต  (Out  puts) 
-  เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

1.  การทดสอบ 
2.  การตอบแบบสอบถาม 
3.  การประเมินผลงานของผู้เรียน 
4.  การประเมินโครงการ 

1.  แบบทดสอบ  
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินผลงาน  
4.  แบบประเมินโครงการ 
 

ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
-  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ
เพิ่มพูนข้ึน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ

สอนซ่อมเสรมิทุกระดับ ป.1 - 6 , ม.1 - 3 
พฤศจิกายน 2563  นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์ 

และคณะคร ู
2 จัดท ารายละเอียดของโครงการสอนซ่อม

เสริม และฝึกซ้อมพฒันาความรู้
ความสามารถ 

พฤศจิกายน  2563 นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์ 

3 น าเสนอและขออนุมัติ  ผอ.โรงเรียน พฤศจิกายน  2563 นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์ 
4 น าเสนอกจิกรรมเพือ่ก าหนดงบประมาณ ธันวาคม 2563 นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์ 
5 ด าเนินงานตามโครงการ  มกราคม 2564 -  

กันยายน 2564 
นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์

และคณะคร ู
6 ติดตาม / ประเมินผล / โครงการสอนซ่อม

เสริม 
กันยายน  2564 นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์ 

7 สรปุผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน  2564 นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์ 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                             
9.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มพูนข้ึน 
9.2 การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
9.3 นักเรียนได้รบัความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม นอกเหนือจากความรู้และ 
ประสบการณ์ในห้องเรียน 
 

 
 
 ลงช่ือ……………………………………………....ผู้เสนอ   ลงช่ือ…………………………………………………..ผู้เห็นชอบ 

(นางสาวนิภาพร   วงษาเนาว์)       (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 
   ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา              ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
    

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม 2563 -  เมษายน 2564 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และสืบ
เนื่องจากโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลที่มีการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ พัฒนาการ
เรียนโดยการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีการพัฒนา
โรงเรียนเป็นโรงเรียนท ามาหากิน คือการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของอาชีพจนสามารถ
น ามาปฏิบัติในโรงเรียนจนกลายเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ในระหว่างเรียนโดยยึดหลักการประกอบอาชีพที่
สุจริต ด าเนินชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี
การประเมินผลดังกล่าวจากผลการสอบ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย , RT, LAS, NT และ O-NET ที่
จะต้องเพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษา 
 จากประเด็นดังกล่าวท าให้โรงเรียนต้องวิเคราะห์ผลการสอบ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ,RT, 
LAS, NT และ O-NET พร้อมระดมความคิดจากบุคลากรของโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง
และวิธีการที่จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ,RT, LAS, NT , O-NET) ของ
นักเรียนสูงข้ึนดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเทาจึงได้วางแผนหาแนวทางและด าเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษานี้ให้สูงข้ึน พร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนท ามาหากินเพื่อ
สร้างอาชีพให้นักเรียนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย , RT, LAS, NT , O-NET) 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาในปีการศึกษา 2563 ให้สูงข้ึนกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 
 2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนบ้านหนองเทาทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงข้ึน
กว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 
จ านวน 205 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย , 
RT, LAS, NT , O-NET) ในปีการศึกษา 2563 ให้สูงข้ึนกว่าปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 3 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงข้ึนกว่าปีที่
ผ่านมาร้อยละ 3 
 
4. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการ/คณะท างาน พฤศจิกายน 2563 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
2.ประชุมช้ีแจง/กิจกรรม พฤศจิกายน 2563 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
3. การด าเนินกจิกรรม 
     3.1  วิเคราะหผ์ลการทดสอบ O-NET 
ทุกกลุม่สาระการเรียนรูป้ีการศึกษา 2562 
     3.2 จัดครูที่มีความรู้ ความสามารถในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าสอนซ่อมเสรมิช่วง
หลงัเลิกเรียน  
     3.3 น าตัวอย่างข้อสอบในปทีี่ผ่านมา 
และดาวน์โหลดข้อสอบจากเว็ปไซตส์ านักงาน
ทดสอบแห่งชาติมาฝึกทดสอบและคิด
วิเคราะห์ข้อสอบ 
     3.4 จัดสอบ Pre-RT , Pre-LAS , Pre-
NT และ  Pre-O-NET 
     3.5 จัดสอบ การฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย  
     3.6 น าคณะนักเรียนเข้ารบัการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ที่ศูนย์สอบ   

 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

4.ประเมินผล / สรุปผล เมษายน 2564 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
5.รายงานผล เมษายน 2564 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
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5.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณ จ านวน  10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม 
1. ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 3,250 3,250 
2. ค่าพาหนะ 3,400 3,400 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ าดื่ม 50x67 3,350 

รวม 10,000 10,000 
 

6. สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

7. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัด / การประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ผลการทดสอบ(การฟงั พูด อ่าน เขียนภาษาไทย 
,RT, LAS, NT , O-NET) นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปี
ที่ 1 - 3 , 5 - 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3  ของ 
สทศ. 

ใช้การวัดผลประเมินผลจาก
สทศ. 

แบบทดสอบของ 
สทศ. 

2.ผลการทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของ สถาบันภาษาไทย สพฐ. 

ใช้การวัดผลประเมินผลจาก
สถาบันภาษาไทย สพฐ. 

แบบทดสอบของ 
สถาบันภาษาไทย 
สพฐ. 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาช้ันประถมศกึษาปีที ่1 - 3 , 5 - 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (การฟงั พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ,RT, LAS, NT , O-NET) สูงข้ึนร้อยละ 3 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาช้ันประถมศึกษาปทีี ่ 1 - 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ สูงข้ึนร้อยละ 3 
 
 ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอ               ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ 
             (นางสาวกัณฐิกา  สุวรรณโส)                                    (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์) 
              ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา                                  ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
(นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ  นิเทศภายใน 
แผนงาน           งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายศราวุธ  แวงธิสาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินงาน    พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551  การนิเทศภายในถือ

เป็นปจัจัยส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ใหผู้้เรียนมกีารเรียนรู้ โดยมุง่ให้คิดเป็นท าเป็น  และแกป้ัญหา
เป็น  อีกทั้งยงัเป็นการให้ครผูู้สอนได้ทราบข้อบกพร่องของตนเอง  และขีดความสามารถที่ตนเองมีต่อการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีกจิกรรมภายใต้โครงการ คือ กิจกรรมติดตามช่วยเหลือนักเรียน กจิกรรมบรกิาร
แนะแนวในโรงเรียน และกจิกรรมการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อทีจ่ะน าไปพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีประสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ผลลัพธ์  (out  puts) 

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ผลผลิต (out  comes) 

โรงเรียนมกีารจัดระบบการนเิทศทีเ่ป็นระบบต่อเนือ่งและเปน็ปัจจุบัน 
 

3. เป้าหมาย   
โรงเรียนมกีารจัดระบบการนเิทศทีเ่ป็นระบบต่อเนือ่งและเปน็ปัจจุบันเพื่อน าไปพฒันาการเรียนการ

สอนของคร ู
 

4. สถานท่ี  
 โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

5. ทรัพยากรท่ีต้องการ 
 คณะครูและผูบ้รหิารโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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6.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กจิกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 
 

 
ต.ค. 2563 
พ.ย. 2563 
พ.ย. 2563 

 
 
- 

 
 
นายศราวุธ  แวงธิสาร 
 

2. ข้ันด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-  กิจกรรมการนเิทศการจัดการเรียนการสอน 
-  กิจกรรมติดตามช่วยเหลอืนักเรียน 
-  กิจกรรมบรกิารแนะแนวในโรงเรียน 
-  กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

 
- 
- 
- 
- 

 
นายศราวุธ  แวงธิสาร 
นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 
นายกิตติพงษ์ ด่างเกษี 
นายศราวุธ  แวงธิสาร 

3. ข้ันประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 2564 
 

 
- 

 
นายศราวุธ  แวงธิสาร 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
ก.ย.2564 

 
- 

 
นายศราวุธ  แวงธิสาร 
 

  
 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมกีารจัดระบบการนเิทศทีเ่ป็นระบบต่อเนือ่งและเปน็ปัจจุบันเพื่อน าไปพฒันาการเรียนการ
สอนของคร ู
 

8.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (out  comes) 

- โรงเรียนมกีารจัดระบบการนเิทศทีเ่ป็น
ระบบต่อเนือ่งและเป็นปจัจบุัน 

ผลลัพธ์  (out  puts) 

- เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน 

- ตารางนิเทศ/การ
ปฏิบัติงาน 

- การตอบแบบสอบถาม 

- สังเกต 

-บันทึกการนเิทศของครู
แต่ละคน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
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      ลงช่ือ.......................................................ผูเ้สนอ         ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบ 
                 ( นายศราวุธ  แวงธิสาร )                  ( นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ )            
                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                    ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  บริการแนะแนวในโรงเรียน 
ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ บรหิารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ และนายกิตติพงษ์ ด่างเกษี 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.   หลักการและเหตุผล 
 การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยให้บุคคลรู้จักตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมสามารถตัดสินใจเองได้
ถูกต้อง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอบข่ายงาน 
5 บริการ คือการบริการศึกษา และรวบรวมข้อมูลรายบุคคล บริการสารสนเทศ  บริการให้ค าปรึกษา บริการ
จัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล/ประเมินผล  หน้าที่ของโรงเรียนมิใช่ว่าจะให้ความรู้ด้านวิชาการอย่าง
เดียวแต่โรงเรียนจะต้องมีหน้าที่ช่วยพัฒนาเด็กให้เจริญงอกงาม มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ
ด้านจิตใจ ฉะนั้นทาโรงเรียนจึงได้จัดโครงการบรกิารแนะแนวโรงเรยีนข้ึนมา เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพชีวิตทีด่ี
ของนักเรียนทุกคน 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 นักเรียนสามารถรับผิดชอบและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างฉลาดและเหมาะสม 
2.2 นักเรียนสามารถแก้ไขและปูองกันปัญหา สามารถปรบัตัวอยูใ่นสังคมได้ 
2.3 นักเรียนสามารถส่งเสริมและพฒันาตนเองได้อย่างมีศักยภาพและเป็นพลเมอืงที่ดีของชาติต่อไป 

 
3.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

 1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทารู้จักตัวเองมากขึ้นประมาณร้อยละ  80  
             2. นักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80  ของนักเรียนทัง้หมด 
            3. นักเรียนที่ได้รับการแนะแนวมีสุขภาพพลานามัยดีข้ึน ร้อยละ 80  
     ด้านคุณภาพ 
            1. นักเรียนมีคุณภาพด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีข้ึน 
     2. นักเรียนมรีะเบียบวินัยดีข้ึนและมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาดีข้ึน 
 3. นักเรียนด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
4.   สถานท่ีในการด าเนินงานโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
5.  ทรัพยากรท่ีต้องการ   
          - บุคลากร  ครูแนะแนวของโรงเรียนจ านวน  2  คน 

64 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รบัผิดชอบ 

1 เสนอที่ประชุมก าหนดรปูแบบของการแนะแนว พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 
2 แต่งตั้งครผูู้รบัผิดชอบ พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารโรงเรียน 
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 
4 จัดต้ังคณะกรรมการก าหนดหน้าที่รบัผิดชอบ พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารโรงเรียน 
5 เยี่ยมบ้านนกัเรียนและสรปุผลรายงาน มิถุนายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
6 การบริการศึกษา และรวบรวมข้อมลูรายบุคคล มิถุนายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
7 บริการสารสนเทศ  /บรกิารให้ค าปรึกษา มิถุนายน 2564 –

กันยายน 2564 
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

8 บริการจัดวางตัวบุคคลและบริการติดตามผล มิถุนายน 2564 –
กันยายน 2564 

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

9 ประเมินผล/สรปุปญัหาและข้อเสนอแนะ กันยายน 2564 นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 
 
7.     การประเมินผล 

7.1 สังเกต 
7.2 สอบถาม 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีคุณภาพด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีข้ึน 
2. นักเรียนมรีะเบียบวินัยดีข้ึนและมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาดีข้ึน 

  3. นักเรียนด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
 
ลงช่ือ …………..............................…….  ผู้เสนอ     ลงช่ือ …………..............................………….  ผู้เห็นชอบ 
         (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์)             (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 

ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา           ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

 
ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  การวิจัยในช้ันเรียน 
แผนงาน  การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายศราวุธ  แวงธิสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่ของครูในมาตรา 42 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนผู้เรียนอาจเรียนรู้พร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆและในมาตรา  30 ให้สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 
 จะเห็นได้ว่าบทบาทของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 เป็นทั้งผู้ท าวิจัยและ
เป็นผู้ใช้ผลการวิจัยน ากระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆที่เหมาะสมกับ (เรียนเพื่อให้
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนประสบผลส าเร็จ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้สามารถวิเคราะหป์ัญหาในช้ันเรียนของตนเองได้ 
 2.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการแกป้ัญหาการเรียนการสอน 
 2.3 เพื่อให้สามารถน ากระบวนการการวิจัยมาพฒันาการเรยีนการสอนในช้ันตนเองได้ 
 2.4 เพื่อให้ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน แก้ปญัหาพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของนกัเรียน   
 
3. เป้าหมาย  

1. ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
2. ครูทุกคนมผีลงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 
4. ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
 4.1 งบประมาณ  จากวัสดุรายหัว  
 4.2  บุคลากร  ครูประจ าช้ัน/ ประจ าวิชา  
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5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. จัดท าเสนอแนะขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 นายศราวุธ  แวงธิสาร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ พฤศจิกายน 2563 ผู้อ านวยการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน 2563 นายศราวุธ  แวงธิสาร 
- ส ารวจหัวข้อการวิจัยในช้ันเรียนจากครูทกุคน 
- ครูด าเนินการท าวิจัย 
- สรปุผลการวิจัยเมื่อสิ้นภาคเรียน 
- เสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหาร 

พฤศจิกายน 2563 –  
กันยายน 2564 

ครูประจ าช้ัน ,ครูทุกคน 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน กันยายน 2564 ผู้อ านวยการ 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
6.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนกว่าเดิม   ทดสอบ ,สังเกต แบบทดสอบ,แบบส ารวจ

รายการ/แบบส ารวจพฤติกรรม 
6.2 ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน  ตรวจผลงาน แบบสรุปรายงานผลการวิจัยใน

ช้ันเรียน 
6.3 มีนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   ตรวจผลงาน สรปุรายงานผลการวิจัยช้ันเรียน 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูสามารถวิเคราะหป์ัญหาในช้ันเรียนของตนเองได้  
7.2  ครูสามารถสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน  
7.3  ครูสามารถน านวัตกรรมกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
       ลงช่ือ ………….......…………………..………..  ผู้เสนอ     ลงช่ือ …………….…...................………….  ผู้เห็นชอบ 
                   (นายศราวุธ  แวงธิสาร)                  (นางสาวนิภาพร     วงษาเนาว์) 

     ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา           ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

 
ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  ติดตามดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
แผนงาน   บรหิารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์                                       
หน่วยท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านหนองเทา    
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 

 
1.  หลักและเหตุผล 
           สภาพปัจจุบันเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียน  ชอบนิยมด้านวัตถุ  จึงก่อให้ปัญหา   หลายๆ ด้าน เช่น  
รถจักรยานยนต์   โทรศัพท์มือถือ  เกิดความรักในวัยเรียน  ยาเสพติด   สูบบุหรี่   ดื่มเหล้า    เที่ยวกลางคืน  
ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากใคร ใครจะมาช่วยแก้ไข   เด็กนักเรียนขาดความเอาใจใส่เรื่องการเรียน   หนีโรงเรียน  
ออกโรงเรียนกลางคัน  ขาดโรงเรียนประจ า   ปัญหาครอบครัว  ปัญหาสภาพแวดล้อม   ปัญหาคบเพื่อนต่าง
วัย  นักเรียนทุกคนควรได้รับความเอาใจใส่  จากบิดามารดา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูที่ปรึกษา    ครูแนะ
แนวเป็นต้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1  ผลลัพธ์ (Out  Come) 

 1.  เพื่อเข้าเยี่ยมบ้านของนักเรียนอย่างเป็นระบบอย่างน้อย  1-2  ครั้ง/ภาคเรียน  
 2.  เพื่อปูองกันการเกิดปัญหา  ที่จะเกิดข้ึนกับนกัเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 80 

            3.  เพื่อส่งเสริมนกัเรียนที่มีความประพฤติดี  มีคณุธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปร้อยละ 80              
            4.  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึนกบัตัวบุคคล ระดบั ป.1 - ม.3            
        2.2  ผลผลิต  (OUT  PUTS) 

           1.  ช่วยปูองกันปัญหาทีเ่กิดข้ึนในโรงเรียนและในสงัคม 
 2.  นักเรียนที่ได้การช่วยเหลือจะเป็นคนปกติในสังคม 
 3.  การท างานที่ประสานงานกันอย่างมีคุณภาพ ระหว่างครแูละนักเรียนและผูป้กครอง 

            4.  ทราบสาเหตุของปญัหา  จะได้วางแผนและแนวทางปูองกันต่อไป 
 5.  เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มปีัญหาและไมม่ีปญัหา อย่างตอ่เนื่อง   ครูและผู้ปกครองมีความสนิท

สนมซึง่กันและกัน 
 
3. เป้าหมาย 
         นักเรียนทีเ่รียนในโรงเรียนบ้านหนองเทาทุกคน 
 
4. งบประมาณ 
          4.1 งบประมาณในการติดตามนกัเรียนและให้ทุนการศึกษาจากมลูนิธิ หรอื กลุ่มคนที่ร่วมบรจิาค 
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          4.2 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ 
          4.3 บุคลากรที่มีความสามารถ ในการแนะแนวและการแก้ปญัหา คณะคร ู
          4.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   โรงพยาบาลจิตเวช                                
นักจิตวิทยา  ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทุน 
 
5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 

 

หาข้อมูลที่มีและทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดท าโครงการ 
จัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทกุช่วงช้ัน 
 เขียนโครงการเพื่อได้อนุมัติ  จากผูบ้รหิาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเช่น  ทีมงาน ทีม
อ านวยการ   ทีมประสาน    ทีมท า 
คณะกรรมการวิเคราะห์คัดกรองแยกเด็ก กลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง 8  กลุ่ม   
คณะกรรมการในโรงเรียนให้ความช่วยเหลอืเด็ก
นักเรียน ทีม่ีปัญหาในในทุกๆด้านและช่วยเหลือ 
-  ให้การปรึกษา  
- การให้ทุนการศึกษา 
- การช่วยเหลือด้านอปุกรณ์การเรียน 
- การช่วยเหลือนักเรียนที่เจ็บปุวย  
- การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนและมปีัญหาทุก
อย่าง 
- ประสานงานกับกรรมการนกัเรียน   กรรมการ
นักเรียนในแตล่ะช่วงช้ัน  ผู้ปกครอง    
คณะกรรมการหมูบ่้าน   กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองให้ช่วยเหลือดูแลความประพฤติของ
นักเรียน ทีม่ีปัญหา 
- การส่งต่อไปยงัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- การติดตามผลและการประเมินผลของโครงการ 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 

 
มิถุนายน 2564 

 
 

มิถุนายน 2564 
 
 

มิถุนายน 2564 
 
 

มิถุนายน 2564 – 
กันยายน 2564 

 
 
 

กันยายน 2564 

คณะครูทุกคน 
คณะครูทุกคน 
นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์                                      
คณะครูทุกคน 
 
ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
 
 
คณะครูทุกคนของ 
โรงเรียนบ้านหนองเทา 
กรรมการนกัเรียน 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการหมูบ่้าน 
ผู้ปกครองนกัเรียน 
 
 
นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์                                       

 
6. สถานท่ีด าเนินการ    โรงเรียนบ้านหนองเทาและหมูบ่้านในเขตบริการ  4 หมู่บ้าน 
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7. การวัดผลและประเมินผลงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

7.1  ผลลัพธ์ (Out  Come) 
   1) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีปญัหาในด้านต่างๆ ทีเ่กิด 
       ข้ึนกับตัวบุคคล  
   2) เพื่อปูองกันการเกิดปัญหา  ที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน 
       ในโรงเรียน รอ้ยละ 10 
   3) เพื่อส่งเสริมนกัเรียนที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม   
        เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ร้อยละ 10              
   4) การช่วยเหลือนักเรียนที่มปีัญหาในโรงเรียนประมาณ     
      10 -20  คนต่อปี 
7.2  ผลผลิต  (Out  Puts) 
  1) ช่วยปูองกันปญัหาทีเ่กิดข้ึนในโรงเรียนและในสังคม 
  2) นักเรียนที่ได้การช่วยเหลือเป็นคนปกติในสงัคม 
  3) ปูองกันปัญหาทีจ่ะเกิดกับนกัเรียนทุกคน 
  4) การท างานที่ประสานงานกันอย่างมีคุณภาพ ระหว่าง  
      ครูและนักเรียนและผูป้กครอง 
  5) เพื่อหาสาเหตุของปัญหา  จะได้วางแผนและแนวทาง 
     ปูองกันต่อไป 
  6) ให้เยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

- จากนักเรียนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
-  การแก้ปัญหาและการ
ลดลงของปญัหา 
- ระบบการปูองกันปญัหา
ดีข้ึน 
- ครูและผู้ปกครองเอาใจ
ใส่ร่วมกันในการปอูงกัน
และแก้ปญัหา 
 -ผลการเรียนของ
นักเรียนดีข้ึน 
 

-แบบซักถาม
นักเรียน 
และผูป้กครอง 
-แบบสังเกตความ
ประพฤติของ
นักเรียน 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ช่วยเหลือนักเรียนที่มปีัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวบุคคล 
8.2 ปูองกันการเกิดปญัหา  ที่เกิดข้ึนกบันักเรียนในโรงเรียน 
8.3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
8.4 หาสาเหตุของปัญหา จะได้วางแผนและแนวทางปูองกันตอ่ไป 
8.5 เข้าเยี่ยมบ้านนกัเรียน อย่างต่อเนือ่ง 
8.6 การแก้ปญัหาและการลดลงของปญัหา 
8.7 วางระบบ การปูองกันปัญหาดีข้ึน 
8.8 ครูและผู้ปกครองเอาใจใส่ร่วมกันในการปูองกันและการ แกป้ัญหา 
8.9 ผลการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน 
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(ลงช่ือ)...................................................ผูเ้สนอ               (ลงช่ือ).................................................ผูเ้ห็นชอบ 
         (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์)           (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 
          ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                      ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

 
ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

ชื่อโครงการ  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน  บรหิารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศราวุธ  แวงธิสาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  เหตุผลและหลักการ 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ   พุทธศักราช  2542   และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  
ก าหนดใหห้น่วยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  อัน
น าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรา  47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบัประกอบด้วย  “ระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก”  และมาตรา 48 ก าหนดใหห้น่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า  “การประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน”  เพื่อน าไปสูก่ารพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอก  โรงเรียนบ้านแคเลง็เห็นความส าคัญ
การจัดการศึกษา  จึงจัดท าโครงการและพฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษาอย่างจรงิจัง  ด้วยความ
ร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัตงิานที่เป็นรปูแบบเดียวกัน  และสะดวกต่อการรายงานผลการปฏิบัตงิาน             
ในสิ้นปีการศึกษาทั้งของนักเรียน  ครูผูส้อน  ผู้บริหารและสถานศึกษา    
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1. ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา   ตระหนักเห็นความส าคัญและร่วมกันรับผิดชอบ
การจัดการศึกษา  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้  
    2.2. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั 
ของ ประชาชน ชุมชน และท้องถ่ิน  
 2.3. หน่วยงานและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบ 
ผลการ ด าเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
  3.1.1  ผู้บริหาร  ครู  จ านวน  17  คน     

3.1.2  นักเรียน  จ านวน  247 คน   
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  3.1.3  ชุมชน  4  หมู่บ้าน  บ้านหนองเทา หมูท่ี่ 1,7 บ้านแก้ง และบ้านตาลท่า 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  3.2.1  บุคลากรทุกคนทุกฝุายตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเองและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด  
  3.1.2  นักเรียน  247  คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนและ
มาตรฐานของ สมศ.   
  3.1.3  ชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมอืและเข้ามามีบทบาทและมสี่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและรับทราบผลการจัดการศึกษา  
 
4.  ทรัพยากรท่ีต้องการ 
  4.1 บุคลากร    

4.1.1  ผู้บริหาร และคร ู
4.1.2  นักเรียน     
4.1.3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     

 4.2  งบประมาณ  
4.2.1  งบด าเนินการ  -  บาท 
 

5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2 
 
6.  วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
6.1  ประชุม/วิเคราะห์สภาพปจัจุบันและปญัหา  กันยายน 2563 
6.2  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  กันยายน  2563 
6.3  ประชุม/แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบและด าเนินการ   กันยายน  2563 
6.4 ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  

 6.4.1  ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนงาน  
 6.4.2  จัดท าโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน  
 6.4.3  ประชุมปฏิบัติการเพื่อผลิตเอกสารส าคัญ  

      6.4.4  ด าเนินงานตามแผนงานในโครงการ  
      6.4.5  รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนงาน/โครงการ   

ตลอดปงีบประมาณ 2564 

6.5  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม และประเมินผล   กันยายน 2564 
6.6  สรปุ  วิเคราะหร์ายงานผลการปฏิบัติงาน   กันยายน 2564 
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7. การวัดและประเมินผล    
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและการระเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด/ประเมิน 

 ผลการด าเนินงาน  
     7.1.1  ผู้บริหาร ครู นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา    
      7.1.2  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาท
และมสี่วนร่วมรบัผิดชอบและรับทราบผลในการจัด
การศึกษา     
      7.1.3  ผู้บรหิาร ครู  ผูเ้รียนมีคุณภาพได้รับ
การประเมินใหผ้่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  

- การนิเทศ ก ากับ  และ
ติดตามผล 
- รายงานผล 

- แบบประเมิน 
- แบบสรปุ  และรายงาน
ผล 
 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   8.1  ผู้บริหาร  ครูผูส้อนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา   ตระหนักเห็นความส าคัญและร่วมกัน
รับผิดชอบจัดระบบงานร่วมกันเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดมีีคุณภาพ  
    8.2  ผู้เรียนได้รับการประกันคุณภาพการศึกษา  ท าให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัของผู้ปกครอง  
ชุมชนในท้องถ่ินและหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
 8.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
 
 
 
          ลงช่ือ……………………………………………ผู้เสนอ      ลงช่ือ ………………………………………………ผู้เห็นชอบ        
                      (นายศราวุธ  แวงธิสาร)                   (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์) 
                  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา             ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายศราวุธ  แวงธิสาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝุายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเห็น
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนและ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดท า
โครงการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งข้อค้นพบในครั้งนี้จะช้ีให้เห็นถึงแนวทางในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองเทา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา
ส าหรับโรงเรียน   มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานส าหรั บการ
ประเมินภายนอกต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
  1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
  1.   หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
         2.   ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 80 
 

3.   เป้าหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน และ ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 80 
 

4.   สถานท่ี   
 โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

5.  ทรัพยากรท่ีต้องการ 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
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6.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
 

4. 
 
 
 
 
5. 
6. 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ 
น าเสนอแผนงานและขออนุมัติ   
น าเสนอแผนงานเพื่อก าหนดงบประมาณต่อ  
สพป.นครพนม เขต 2 
ด าเนินงาน 
4.1  ส ารวจความพึงพอใจของครู  นักเรียน 
ผู้ปกครอง ทีม่ีต่อหลักสูตรสถานศึกษา 
4.2  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของครู  
นักเรียน ผูป้กครอง ที่มีตอ่หลักสูตรสถานศึกษา 
ประเมินผล 
สรปุผล 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน  2563 

 
พฤศจิกายน  2563 
  – มีนาคม 2564 

 
 
 

เมษายน 2564 
เมษายน 2564 

คณะกรรมการ/กรรมการ 
นายศราวุธ  แวงธิสาร 

 
7.  งบประมาณด าเนินงาน 
 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
             
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน และ ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   
 
9.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 

1.  สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนและบุคลากร 
2.  ประเมินโครงการ 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมิน 

ผลผลิต  (Out  Puts) 
1.   หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถ่ิน 
 2.   ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 80 
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ลงช่ือ……………………………………………ผู้เสนอ ลงช่ือ ………………………………………………ผู้เห็นชอบ        
                (นายศราวุธ  แวงธิสาร)             (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์) 
                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา      ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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โครงการ                 ทัศนศึกษานอกสถานที่   (กบนอกกะลา) 
แผนงาน                  งานบรหิารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       โรงเรียนบ้านหนองเทา   
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในปัจจุบันน้ี เราจะเรียนเฉพาะในช้ันเรียนหรือภายในโรงเรียนอย่างเดียว โดยปกตจิะเรียนรู้
ในเฉพาะในต ารา   การปูอนข้อมลูจากครู โดยเด็กจะไมม่ีประสบการณ์ในการท างาน   การเรียนรู้นอกสถานที่ 
จะท าใหเ้ด็กได้เห็นได้คิด รู้จักน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรู้จกัประกอบ
อาชีพที่สุจริต ซื่อสัตย์ อดทน  ขยัน และ ประหยัดรู้จกัการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  นักเรียนได้เรียนรู้และ
บูรณาการความรู้สาระต่างๆ ได้หลากหลาย  
2.วัตถุประสงค์ 
          2.1 ผลลพัธ์  (Out  comes) 
                   1.   นักเรียนช้ัน อนุบาลและป.1 - 3  จ านวน    113  คน  ได้ไปทัศนศึกษา  1  วัน 
                   2.   นักเรียนได้ศึกษาดูงานแหลง่เรียนรูอ้ย่างน้อย   3   แห่งต่อวัน 
          2.2    ผลผลิต    (out   puts) 
                    1.  นักเรียนได้ความรู้ในสิ่งที่ได้ดูได้ศึกษา 
                    2.  ฝึกความมีวินัยและความเป็นระเบียบให้กับนกัเรียน 
                    3.  ให้นักเรียนรู้จักฝึกความเคารพต่อสถานที่  บุคล  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
                    4.  ให้นักเรียนมกีระบวนการเรียนรู้นอกระบบ  เช่นการประกอบอาชีพต่าง ๆ มีประสบการณ์  
                          ในการด าเนินชีวิต  
3.   กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาความเป็นไปได้แหลง่ของแหลง่เรียนรู้ พฤศจิกายน 2563  นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี 
2 .ประชุมคณะครูอาจารย์  พฤศจิกายน 2563       ข้าราชการครูทุกคน  
3 เขียนโครงการเพื่อน าเสนอและอนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563   นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี 
4 .จัดหางบประมาณในการด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2563   นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี 
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5 ด าเนินงานตามโครงการ 
5.1  ขออนุญาตไปทัศนศึกษาจาก สพป.นพ.2   
5.2  ติดต่อพาหนะและประสานงานแหล่งเรียนรู้ 
5.3 ตั้งกรรมการรับผิดชอบนักเรยีนในการเดินทาง 
5.4 ท าประกันชีวิตและขออนญุาตผูป้กครอง 
5.5 เดินทางไปทัศนศึกษาตามวันเวลาที่ก าหนด 

 
 

ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

    ข้าราชการครูทุกคน 
นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 

กรรมการ 
ข้าราชการครูทกุคน 

นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี 
นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี 

6 ประเมินผลโครงการ  สรปุผล เสนอแนะแกป้ัญหา กันยายน 2564 นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี 
 
4.  งบประมาณด าเนินงาน/โครงการ 
      จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน(งบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของโรงเรียนมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้    
              4.1   งบประมาณ   30,000  บาท  
 
5.  การวัดและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Out Com ) 
1. นักเรียนช้ัน อนุบาล และป.1 - 3 จ านวน 113 คน ได้ไปทัศนศึกษา 1 วัน 
2. นักเรียนได้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 3  แห่งต่อวัน 
ผลลัพธ์    (Out  PutS) 
1. นักเรียนได้ความรู้ในสิง่ที่ได้ดูได้ศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.  ฝึกความมีวินัยและความเป็นระเบียบให้กบันักเรียน 
3.  ให้นักเรียนรู้จักฝึกความเคารพต่อสถานที่  บุคล  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
4.  ให้นักเรียนมกีระบวนการเรียนรู้นอกระบบ  เช่นการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
มีประสบการณ์ ในการด าเนินชีวิต  

 
-สอบถาม 
-สังเกต 
-ตรวจผลงาน 
-รายงาน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
ผลงานนักเรียน
รายงาน 
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          ลงช่ือ ………………………….......……….  ผู้เสนอ       ลงช่ือ……………………………….......………..ผู้เห็นชอบ 
                       (นายกิตติพงษ์  ด่างเกษี)         (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 
                  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองเทา                         ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ              โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย (ประเทศไทย) 
แผนงาน                  งานบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมนึก   ชัยมงคล, นางบุญมี ชาวนา, นางสาวณัฐธิรนันท์ ปตโิยพันธ์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา   
ระยะเวลาท าโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 2563  
 
1. ความเป็นมา 
          โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการในพระราชด าริของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ครั้งเมื่อเสด็จพระราชด าเนินไปเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2552 
ทรงทอดพระเนตรเห็น ตัวอย่างโครงการนักวิทยาศาสตร์ ของมลูนิธิ Hausa dear Kleinen Forscher  ก็ทรง
สนพระทัย ประกอบกับทรงทราบว่าผลการประเมินระดบันานาชาติ(PISA) ของเด็กไทย มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ค่เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ พระองค์ทรงพระราชทานพระราชด าริพระราชด าริให้คณะกรรมการติดต่อขอ
อนุญาตกับมูลนิธิ ในประเทศเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยจึงน ามาจัดท า “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”ข้ึนโดยให้มลูนิธิส่วนพระองค์ ร่วมกบั, บริษัทนามมีบุคส์ จ ากัด, สสวท. และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันรับผิดชอบ 
          เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย และได้ขับเคลื่อนโครงการนี้โดยการใหโ้รงเรียนในเขตพืน้ที่ที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ และท า
การประเมิน ถ้าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินของ สพฐ. จะได้รับประราชทานตราบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) 
          
2. หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านหนองเทาได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ทีเ่ด็กจะได้รับจากโครงการนี้จงึได้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 เป็นรุ่นที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และได้รับตรา
พระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) ครั้งแรกในการศึกษา 2555 และครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ในปีการศึกษา 2561 นีไ้ด้รับการประเมินเพื่อคงสภาพตามโครงการรอบที่ 3 โดยผ่านการประเมินครั้งนี้ ซึง่
ได้รับตราพระราชทานเป็นเวลา 5 ปีการศึกษา และที่ส าคัญจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย)ในปีทีผ่่านๆ มาพบว่า เด็กมี่ความรู้ความสามรถ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การคิดกล้าแสดงออก มีความสุขในการเรียนรู้ มีพัฒนาการที่ดีทัง้ 4 ด้าน จึงได้ท าโครงการนี้
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปจัจบุันน้ี  
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3. วัตถุประสงค์  
       3.1 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรูท้ักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบัเด็กปฐมวัย 
       3.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพครู ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวัย 
       3.3 เพื่อวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
       นักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนบ้านหนองเทา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 42 คน 
          4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                4.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 2 และ 3  โรงเรียนบ้านหนองเทา มีทัศนคติที่ดี
ด้านการเรียนรูท้ักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
                4.1.2 ร้อยละ 80 ของครู มีความรู้และทักษะในการจัดกจิกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรบัเด็กปฐมวัย 
            4.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
               นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 และ 3  โรงเรียนบา้นหนองเทา มีทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทกัษะ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คุณครูผูส้อนระดับปฐมวัยทุกคน  มีความรู้และทกัษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรส์ าหรับเด็กปฐมวัยสามารถวางรากฐานหรือจุดประกายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
ให้กับเด็กได ้
 
5. รูปแบบการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
       5.1 ครูเข้ารับการอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ปกีารศึกษาละ  2  ครั้ง 
       5.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามใบความรู้กจิกรรมวิทยาศาสตร์  จ านวน 20 กิจกรรม 
       5.3 ท าโครงงานวิทยาศาสตร์  แบบวัฏจักรการสบืเสาะ 6 ข้ันตอน  จ านวน 1 โครงงาน 
       5.4 ครูบันทึกผลการด าเนนิกิจกรรม 
       5.5 น าผลการด าเนินกจิกรรมสง่คณะกรรมการประเมนิระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ สสวท.
และคณะกรรม สพฐ.ตามล าดับ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
       ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
 7. งบประมาณ    
        7.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมการทดลองทั้ง 20 กิจกรรม  เป็นเงิน 900 บาท 
        7.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 โครงงาน  
        7.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารปูเล่มรายงาน  เป็นเงิน 100 บาท 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        8.1 เด็กมีทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
        8.2 ครูมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวัย 
        8.3 สามารถวางรากฐานในการสร้างนกัวิทยาศาสตร์ในอนาคต  
        8.4 โรงเรียนคงสภาพการประเมินนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย)  
 
9. การประเมินผลโครงการ 
        9.1 แบบประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(ประเทศไทย) 
        9.2 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรบัเด็กปฐมวัย 
        9.3 แบบประเมินพฒันาการทั้ง 4 ด้าน 
        9.4 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 
              
 
      ลงช่ือ......................................ผู้เสนอโครงการ            ลงช่ือ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( นางสมนกึ  ชัยมงคล )                                      ( นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ ) 
              ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                    หัวหน้าฝุายบรหิารงานวิชาการ 
 
 
 
        ลงช่ือ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               ( นางสาวประไพศรี  ไพศาล )                                ( นายจักรเดชา  เรียมแสน ) 
              หัวหน้าฝุายบริหารงานงบประมาณ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ชื่อโครงการ     วันส าคัญ 
แผนงาน          งานบรหิารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนือ่ง                      
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจรญิรุง่เรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาต้ังแต่อดีต มีวันส าคัญ
ต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจบุันความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนสว่นใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ ขาด
จิตส านึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนบ้านหนองเทาจึงไดจ้ัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญต่างๆในชาติ ดังนี้ กิจกรรมวัน
ไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กจิกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อสง่เสรมิให้นกัเรียนรู้คุณค่าการรกัษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึง่ประเพณีและภูมิปญัญาไทยไว้ โดยให้ผูเ้รียนได้มสี่วนร่วมท ากิจกรรมในวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน าหลกัธรรมไปปรบัใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันท าใหม้ี
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพฒันาสงัคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุง่เรือง
สืบไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนตระหนกัและเห็นความส าคัญทางศาสนา  
  2. เพื่อปลูกฝังให้นกัเรียนได้แสดงความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบุคคลที่มี
ความส าคัญในชาติ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม  รักความเปน็ไทย 
 3.เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค์   

               
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
 3.1.2 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทาร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
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3.2  ด้านคุณภาพ 
       3.2.1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาร้อยละ 100  ตระหนักเห็นความส าคัญ
และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดงีาม 
 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ 
 

4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจรงิ)  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 วันไหว้ครู 2,000 นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
กิจกรรมที่ 2 วันแม่แห่งชาติ  5,000 นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
กิจกรรมที่ 3 วันพ่อแห่งชาติ 1,000 นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
กิจกรรมที่ 3 วันเด็กแห่งชาติ 10,000 นายปิยะ พรหมอารักษ์ 
กิจกรรมที่ 4 วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 

10,000 
นางณัชชา พูลพัฒนะ 
นางสุชญา นิวงษา 

กิจกรรมที่ 5 วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ต่อต้านยาเสพติด 2,000 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
กิจกรรมที่ 7 วันคล้ายวันสวรรณคต ร.9 1,000 นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
กิจกรรมที่ 8 วันสถาปนาลูกเสือ 

1,000 
นายปิยะ พรหมอารักษ์ 
นายสิรภพ พลสุวรรณ 

กิจกรรมที่ 9 วันวิทยาศาสตร์ 2,000 นายศราวุธ  แวงธิสาร 
รวมท้ังสิ้น 34,000  

 
5.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ร่วมกจิกรรมวันส าคัญต่างๆ
และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึง 
ประสงค์ 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม  รัก
ความเป็นไทย 

- การสงัเกต 
-การประเมินความพงึ
พอใจของการจัดกิจกรรม 
-ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบบันทกึการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของการจัด
กิจกรรม 
-แบบบันทกึการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร อื่น ๆ 

1.นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยรักและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
2.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ
ประสงค์  
๓.ปัญหาด้านการปกครอง
นักเรียนลดลง 
4.นักเรียนมีคุณลักษณะตาม
วิสัยทัศน์ ค าขวัญ และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

1.ครูมีความภาคภูมิใจใน
การมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม รกั
ความเป็นไทย รักและ
เทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
2.ครูจัดการเรียนการ
สอนได้บรรลุตาม
เปูาหมายของหลกัสูตร 

1.มีความภาคภูมิใจในการ
มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมที่
ดีงาม รักความเป็นไทย รัก
และเทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
2. ผู้บรหิารบรหิารจัด
การศึกษาได้บรรลุตาม
เปูาหมายและมาตรฐานที่
ก าหนดตามแผนปฏิบัติ
การ 

1.เป็นแบบย่างที่ดี
ให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชนในการอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
2.ผู้ปกครอง ชุมชนรัก
ความเป็นไทย รัก
เทิดทูนชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………….......……….  ผู้เสนอ       ลงช่ือ……………………………….......………..ผู้เห็นชอบ 
                    (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน)           (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                    ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา                               ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  วันแม่แห่งชาติ 
แผนงาน          งานบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวันที่  12  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ
พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเสียสละเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และในฐานะทรงเป็นแม่
ตัวอย่าง ทางรัฐบาลได้ก าหนดวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระองค์อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทยและเพื่อให้ประชาชน
ทุกคน ในโรงเรียนบ้านหนองเทา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเทา จึงได้จัด
โครงการวันแม่แห่งชาติข้ึน โดยภายในงานได้มีการจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และมีการคัดเลือกแม่
ตัวอย่างแห่งปี ของโรงเรียนบ้านหนองเทา  เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืกเป็นแม่
ตัวอย่างแห่งปี  เพื่อเป็นแบบอย่างทีดี ให้ปรากฏแก่สาธุชนและเพื่อให้ชุมชนสังคมได้ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าที่อันส าคัญยิ่งของผู้เป็นแม่ตลอดจนการจัดกิจกรรมการแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
ด้วย 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนผูป้กครองและ นักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันแสดงออกถงึความ
จงรกัภักดีต่อสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนือ่งในวันแม่แห่งชาติ 

2.2   เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างแหง่ปี เป็น
แบบอย่างที่ดีใหป้รากฏแกส่าธารณชนและเพื่อให้ชุมชนได้ตะหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันส าคัญชองผู้
เป็นแม่แห่ง ป ี
      2.3  เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ได้แสดงออกถึงความรกัความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 
 
3.  เป้าหมายของโครงการ 
             ผู้ปกครอง  คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐานละหน่วยงานอื่นที่ใกลเ้คียง  บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนทุกคนในเขตบริการ 
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4. กิจกรรมในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมาติโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 

-   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
     -   ประชุมเพือ่คัดเลอืกแม่ตัวอย่าง แหง่ปี 
หมู่บ้านในเขตบรกิารของโรงเรียนหมู่บ้านละ1 
คน 
   -    กิจกรรมเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาท 
    -   พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
    -  พิธีมอบรางวัลแม่ตัวอย่างแห่งปี    
    -    กิจกรรมแสดงความรักความกตญัญู 
รายงานผล และประเมินโครงการ 

พศจิกายน 2563 
 
พศจิกายน 2563 

 
สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
กันยายน 2564 

คณะครู/ผู้บริหาร 
กรรมการศึกษาช้ัน
พื้นฐาน 

นางนิทัศนา เพียรภายลุน 
คณะครู/ผู้ปกครอง/ 

กรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ 
 
 
 
 
 
 
 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 

 

5. งบประมาณท่ีใช้ 
5.1 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมในการศึกษาข้ันพื้นฐาน(งบประมาณอื่นๆ)ของ

โรงเรียนมกีารใช้งบประมาณดังนี ้
 

 
กิจกรรม 

 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวม 
ค่าจ้าง
เหมา
บริการ 

ด้าน
ด าเนินงาน 

ด้านลงทุน 
ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ด้าน

ด าเนินการ 
ด้านลงทุน 

จัดท าโครงการ        
น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ        
ด าเนินการตามโครงการ   - 10,000   -  - - - 10,000 
สรปุและรายงานผล
โครงการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (out comes) 
1. คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมและได้
แสดงออกถงึความจงรักภักดี ความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

 
แบบรายงานคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินจาก 

ผลผลิต (out puts ) 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความ

ซาบซึง้ในการอนรุักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 

2. ฝึกนักเรียนให้รูจ้ักท างานเป็นกลุม่มีความ
รับผิดชอบในการเข้าร่วมกับชุมชน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการสงัเกต 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

แบบบันทึก 
แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1)  คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผู้ปกครอง  ได้มีโอกาสแสดงออก

ถึงความจงรกัภักดี  และความกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มพีระคุณ 
2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความซาบซึ้งในการแสดงออกถงึความรักความกตญัญูต่อผูม้ี

พระคุณ 
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผูเ้สนอ (ลงช่ือ)................................................ ผูเ้ห็นชอบ 
                   (นางนิทัศนา    เพียรภายลุน)                         (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 

 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  วันเด็กแห่งชาติ 
แผนงาน           บรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ           นายปิยะ พรหมอารักษ์                        
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปีจะมีวันส าคัญอีกวันหนึ่งนั้นก็คือวันเด็กแห่งชาติ

ทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมในวันเด็กข้ึนมาเพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่างสรา้งสรรค์กลา้คิดกล้าท าในสิง่ที่ถูกตอ้ง 
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถของตนเอง  
ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองเทาจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถขอตนเองได้อย่างอิสระ 
     2.2   เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความสนกุสนามสมวัยและกลา้แสดงออกกอย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง 
     2.3   เพื่อให้นักเรียนได้มสีัมพันธภาพอันดีระหว่างพี่น้องเพื่อนในโรงเรียนเดียวกัน 
 

3. เป้าหมาย 
1.  คณะครู  และนักเรียนผูป้กครอง  เข้าร่วมกจิกรรมอย่างน้อยไม่ต ากว่าร้อยละ 90 

  2. คณะครู  ผู้ปกครองและ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสรา้งความรักความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 
4.งบประมาณท่ีใช้ 
       จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนมีการใช้งบประมาณดงันี้ 

 
กิจกรรม 

 

                 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวม 
ค่าจ้าง
เหมา
บริการ 

ด้าน
ด าเนินงาน 

ด้านลงทุน 
ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ด้าน

ด าเนินการ 
ด้านลงทุน 

จัดท าโครงการ        
น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ        
ด าเนินการตามโครงการ   - 10,000   -  - - - 10,000 
สรปุและรายงานผล
โครงการ 

       

91 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
3 
 
 
 
 

 
4 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
ประชุม เพื่อจัดกจิกรรมดังนี ้
- คัดเลือกนักเรียนดีเด่น 
- คัดเลือกผลงานดีเด่น 
- จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนแต่ละช้ันเรียน 
ประชาสมัพันธ์เพือ่ขอรบับริจาค 
กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม 
รายงานผล  ประเมินผล   ตามโครงการ      

พฤศจิกายน 2563 
 
 

มกราคม 2564 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2564 

-คณะกรรมการการศึกษา
ช้ันพื้นฐาน 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน                        
คณะครู/บุคลากร/นักเรียน 
คณะกรรมการการศึกษา
ช้ันพื้นฐาน  คณะครูทุกคน 
กรรมการนกัเรียน 
 
 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน                        

 
6.การวัดและประเมินผล 

      ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (out comes) 
1. นักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบเข้าร่วมกจิกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ 90 
2.นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
3.นักเรียนปฏิบัติตามกฎกตกิาที่ตั้งไว้ในกิจกรรม 

 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการสมัภาษณ์ 
บันทึกความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

 
แบบบันทึกความ
พึงพอใจ 
แบบสมัภาษณ์ 

ผลผลิต (out puts ) 
1. ฝึกให้นกัเรียนมีกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
2. ฝึกนักเรียนให้รูจ้ักการเข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบใน

การเข้าร่วมกิจกรรม กับเพื่อนพี่นอ้งในโรงเรียน 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการสมัภาษณ์ 
บันทึกความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรม 

 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 

 
7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1   นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถขอตนเองได้อย่างอิสระ 
7.2   นักเรียนได้รบัความสนุกสนามสมวัยและกล้าแสดงออกกอย่างเหมาะสมและถูกต้อ 
7.3   นักเรียนได้มสีัมพันธภาพอันดีระหว่างพี่นอ้งเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันตลอดจนผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

92 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

 
 

(ลงช่ือ) …………………………...................ผู้เสนอ       (ลงช่ือ)…………………………………………..ผู้เห็นชอบ 
                     (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน)                              (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                      ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                      ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
         (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 
แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางณัชชา  พูลพัฒนะ และนางสุชญา นิวงษา                       
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน  หากครูมุ่งจะสอนในห้องเรียนอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ  ครู
จ าเป็นต้องให้โอกาสเด็กได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนควบคู่กันไปด้วย  จึงจะช่วยเสริม
ให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  ดังนั้นกิจกรรมวันส าคัญจึงนับเป็นกิจกรรมส าคัญทาง
ศาสนาจึงมีคุณค่า  ที่โรงเรียนควรให้ความสนใจและเอาใจใส่  เพราะจะท าให้เด็กได้เรียนรู้  เข้าใจ  และเกิด
ความรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าในการอนุรกัษ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี  รวมทั้งเป็นโอกาสอนัดี
ที่โรงเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัด ชุมชน  อย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรูห้ลักศาสนาที่ตนนับถือ 
           2.  เพื่อให้นักเรียนได้น าหลกัธรรมของศาสนาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           3. เพื่อให้นักเรียนมจีิตใจสงบและเยือกเย็น ฝึกสมาธิ รู้จักที่ต่ าทีสู่งมสีัมมาคารวะ 
           4. ให้นักเรียนมรีะเบียบวินัยในตัวเอง 
 
3.  เป้าหมาย   
           2.1  ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
  1.  นักเรียนตั้งแต่  ป.1-ป.6  ม.1-ม3  จ านวน  212  คนมีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรม วันส าคัญ  
                          ทางศาสนา    
  2.  น านักเรียนเข้าวัดเดือนละ  1  ครั้งในวันพระ  ในภาคบ่าย และวันมาฆบูชา   
                       วันวิสาขบูชา    วันอาสาฬหบูชา      
  3.  อบรมจริยธรรมทกุบ่ายวันศุกร์ของช่ัวโมงสุดท้ายเดือนละ  4  ครั้ง 
  4.  คณะครูและนักเรียน  ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเนือ่งในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ  ทุกครัง้ที่  
                          ชุมชนและโรงเรียนจัดให้มีขึ้น 

2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
1. เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและเกิดความรู้สกึซาบซึ้งในการอนรุักษ์                       

 ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมไทย 
  2.   ฝึกนักเรียนใหรู้จ้ักท างานเป็นกลุม่  ในการเข้าร่วมกบัชุมชนและวัด 
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  3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
         4.  นักเรียนมีนสิัยอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จกักาลเทศะ  มีความกตัญญูรูจ้ักรบัผิดชอบช่ัวดี 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ป.1-ป.6  ม.1- ม3  จ านวน  212  คน 
 
4.  สถานท่ีในการด าเนินโครงการ    โรงเรียนบ้านหนองเทา  / วัดพุทธนิมิต / วัดโพนสว่าง 
 
5. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีต้องการ 

งบประมาณในการจัดกิจกรรม 10,000   บาท    
   - บุคลากรทีม่ีความรู้ทางธรรมะ  2  ท่าน 
           - ครูผู้ควบคุมดูแลนกัเรียน 

           
6. กิจกรรมและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

หาข้อมูลจากพระในแต่ละวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ประชุมครูและคณะกรรมการศึกษาแสดงความคิดเห็นเพือ่
จัดท าโครงการ น าเสนอโครงการและขออนุมัติ   
มอบหมายหน้าที่ผูร้ับผิดชอบโครงการจัดเตรียมสถานที่ 
และบุคลากรฝุายพระและบุคลากรฝุายฆราวาส 
จัดเตรียมสือ่และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม 
อบรมนักเรียนด าเนินการตามกจิกรรมทางศาสนา
ประเมินผลงานสรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผล 

พศจิกายน 2563  
 
พศจิกายน 2563  
พศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 
 
 
กันยายน 2564 

นางณัชชา  พูลพัฒนะ 

 
7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Out  puts) 
1.   คณะครูและนักเรียน  ได้มีส่วนร่วมกจิกรรมเนื่องในโอกาส
วันส าคัญต่าง ๆ  ทุกครั้งที่ชุมชนและโรงเรียนจัดให้มีขึ้น 

1.  สังเกต 
2.   ซักถาม 

-แบบการสังเกต 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและเกิด
ความรู้สึกซาบซึง้ในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ
วัฒนธรรมไทย 
2.   ฝึกนักเรียนใหรู้จ้ักท างานเป็นกลุม่  ในการเข้าร่วมกบัชุมชน 
3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
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8.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในการอนุรกัษ์                      
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมไทย 
 2.   ฝึกนักเรียนใหรู้จ้ักท างานเป็นกลุม่  ในการเข้าร่วมกบัชุมชนและวัด 
 3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 4.  นักเรียนมีนสิัยอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จกักาลเทศะ  มีความกตัญญูรูจ้ักรบัผิดชอบช่ัวดี 
 5.  คณะครูและนักเรียน  ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเนือ่งในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ  ทุกครัง้ที่ชุมชนและ
โรงเรียนจัดให้มีขึ้น 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ ……………………..........…….  ผูเ้สนอ    ลงช่ือ ……………………..............…….  ผูเ้ห็นชอบ 
              (นางณัชชา  พูลพัฒนะ)                                       (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
            ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา                              ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

 
 

   
ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
แผนงาน           งานบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2563 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 เป็นวันที่ส าคัญทีทุ่กคนจะได้ร่วมร าลึกถงึพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชผู้ทรงเป็นปราชญ์และนักภาษาไทยรวมทั้งเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกบัการใช้ภาษาไทยเพื่อกระตุ้นและ
ปลูกจิตส านึกของนักเรียนให้ตระหนักความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท านุ
บ ารุงส่งเสริมการอนรุักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเปน็สมบัติวัฒนธรรมอันล้ าค่าให้อยู่คู่ชาติไทย   

     
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย 
2.2   เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง 
 

3.   เป้าหมาย 
  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย และน าภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง 
 

4.   สถานท่ี 
โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

5.  งบประมาณท่ีใช้ และทรัพยากรท่ีต้องการ 
- จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการศึกษาข้ันพื้นฐาน(งบประมาณอื่นๆ)ของโรงเรียนมี

การใช้งบประมาณดังนี ้
 - นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
กิจกรรม 

 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ด้าน

ด าเนินงาน 
ด้านลงทุน ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ด้าน

ด าเนินการ 
ด้านลงทุน  

จัดท าโครงการ        
น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ        
ด าเนินการตามโครงการ   - 1,000   - - - 1,000 
สรุปและรายงานผลโครงการ        
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6. กิจกรรมในการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงข้าราชการครูในโรงเรียน พศจิกายน  2563 คณะครูทุกคน 
2 แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบโครงการ พศจิกายน  2563 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
3 ประชุมแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน พศจิกายน  2563 คณะครูทุกคน 
4 จัดหา – เตรียมอุปกรณ์ มิถุนายน  2564 คณะครูทุกคน 
5 ด าเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 2564 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
6 ติดตาม  ประเมินผล กรกฎาคม 2564 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
7 สรปุและรายงานผลการท าโครงการ กันยายน 2564 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 

 

7. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์(out comes) 
 คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและเห็น
ความส าคัญของภาษาไทย 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 
แบบประเมิน 

ผลผลิต(out puts ) 
1. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความซาบซึ้งในการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 
แบบสอบถาม 

แบบบันทึกการสงัเกตและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบบันทึก 

แบบประเมิน 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย และน าภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง 
 
 

    (ลงช่ือ)............................................ผูเ้สนอ  ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบ 
                (นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส)                                 (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
               ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา                              ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                                         
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  วันสุนทรภู่ 
แผนงาน         งานบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2561 -  30  กันยายน 2563 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
สุนทรภู่เป็นกวีเอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และได้รบัยกย่องจากองค์การยเูนสโกใหเ้ป็นกวีเอกของโลก  

สุนทรภู่มผีลงานส าคัญๆหลายชนิดทีส่ืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี เช่น พระอภัยมณี  สิงหไกรภพ  นิราศ
ภูเขาทอง  นิราศเมืองแกลง  เป็นต้น  ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานทีม่ีคุณค่าแฝงด้วยข้อคิดปรัชญาในการด าเนิน
ชีวิตและมีลักษณะค าประพันธ์ที่มีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง 

โรงเรียนบ้านหนองเทาได้เลง็เห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการวันสุนทรภู่ เพื่อสบืสานมรดกทาง
วรรณศิลปส์ุนทรภู่ที่ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ไว้โดยเน้นให้นักเรยีนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนทิรรศการและมี
ส่วนร่วมกจิกรรมต่างๆ       

 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1   เพื่อเชิดชูเกียรตสิุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
 2.2   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้กล้าแสดงออกในทางศิลปะการใช้ภาษา 
 2.3   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักษาภาษาความซาบซึง้ความภาคภูมิใจและน าภาษามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

3.   เป้าหมาย 
         นักเรียนได้รับความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการ  การแสดงและมสี่วนร่วมกจิกรรมภายในงาน 
 

4.   สถานท่ี 
โรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
5.  งบประมาณท่ีใช้ 

 
กิจกรรม 

 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ด้าน

ด าเนินงาน 
ด้านลงทุน ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ด้าน

ด าเนินการ 
ด้านลงทุน  

จัดท าโครงการ        
น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ        
ด าเนินการตามโครงการ   - 1,000   - - - 1,000 
สรุปและรายงานผลโครงการ        
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6. กิจกรรมในการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจงข้าราชการครูในโรงเรียน พฤศจิกายน  2563 คณะครูทุกคน 
2 แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบโครงการ พฤศจิกายน  2563 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
3 ประชุมแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน  2563 คณะครูทุกคน 
4 ด าเนินงานตามโครงการ มิถุนายน 2564 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
5 ติดตาม  ประเมินผล กรกฎาคม  2564 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
6 สรปุและรายงานผลการท าโครงการ กรกฎาคม  2564 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(out comes) 
 คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและเห็น
ความส าคัญของวันสุนทรภู่ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมิน 

ผลผลิต(out puts ) 
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความ

ซาบซึง้ในการอนรุักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
- นักเรียนให้รูจ้ักผลงานของกวีเอกของไทย 

 
แบบสอบถาม 

แบบบันทึกการสงัเกต 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนตระหนักในคุณค่าและศิลปวัฒนธรรม ได้รับความรู้ มีจิตส านึกในความเป็นไทย  เพื่อจะได้สบื
สานสง่เสรมิวัฒนธรรมไทยที่ดงีามต่อไป 
 
 

  (ลงช่ือ)……………………………………… ผู้เสนอ ลงช่ือ…….......................…………….ผู้เห็นชอบ 
                     (นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส)                       (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา                     ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  วันวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ           นายศราวุธ  แวงธิสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2563 -  30  มีนาคม 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจ ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นักเรียน
ควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
เป็นกิจกรรมหนึ่งทีส่่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง 
รู้จักวางแผนการท างานเป็นกลุม่ รู้จักการน าเสนอผลงานของตนเองกลา้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตรท์ี่แปลกใหม่
ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และรู้จัก
พัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ใน
สังคมโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทความส าคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนทั้งในด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน
และในงานด้านอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ านวย ความสะดวกสบายในชีวิตและในการท างานล้วน
เป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์
ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่จะให้มีการศึกษา
ค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดยั้ง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบันจึงมี
ความส าคัญและไม่ได้เน้นเฉพาะในห้องเรียนเพียงเท่านั้นแต่ยังเน้นที่การน าไปใช้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์
ในการแก้ปญัหาของนักเรียน 

2.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

2.3 เพื่อให้นักเรียนทีม่ีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และความคิดเห็นซึง่กันและกัน 

2.4 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  และมผีลงานเป็นของตนเอง 
2.5เพื่อให้นกัเรียนท ากจิกรรมร่วมกันในโรงเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา เข้าร่วมกจิกรรมวันวิทยาศาตร์  
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3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้  
         เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร ์
 
4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 

1. เสนอขออนมุัติโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจงโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. มอบหมายภารกิจส าหรบัคณะท างาน 
4. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

มิถุนายน 2563 
- มีนาคม 2564 

นายศราวุธ  แวงธิสาร 
 
 
 

 

 
5.สถานท่ีด าเนินการ 
- ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเทา ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 
6.  งบประมาณ 

 งบประมาณในการด าเนินกจิกรรม  จ านวนเงิน   2,000  บาท 
 

7. วิธีด าเนินการและตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือ วิธีการ 

นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และใช้
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน 

- การสังเกตในขณะนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรม 
- ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนแบบประเมิน 

แบบประเมินโครงการ 

นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง
และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
นักเรียนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นซึง่กันและกัน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        8.1 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 80% 
        8.2 นักเรียนคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทัง้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80% 
       8.3 นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
        8.4 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และมผีลงานเป็นของตนเอง 

8.5 นักเรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็ และท างานร่มกบัผู้อื่นได้ 80%     
               

 9. การประเมินผล 
       9.1 จากการสังเกตในขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
       9.2 ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
       9.3 จากแบบประเมิน 
 
 
 

 
ลงช่ือ……………………….…………..…………ผู้เสนอ 

(นายศราวุธ  แวงธิสาร) 
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 

  ลงช่ือ…………………………………..……..ผู้เห็นชอบ 
                                                   (นายสิรภพ   พลสุวรรณ) 

ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 
 

             ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผูอ้นุมัต ิ
                                                (นายจักรเดชา  เรยีมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ      ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
แผนงาน               การบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนือ่ง     
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

1.  เหตุผลและหลักการ 
กิจกรรมวันส าคัญที่โรงเรียนบ้านหนองเทาก าหนดข้ึน เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการพัฒนา 

มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมคัดสรรคนดีศรีโรงเรียน กจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน กจิกรรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมออมวันละบาท กจิกรรมส่งเสริมปูองกันยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ และกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมบ่ายวันศุกร์ 
  เป็นกจิกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีทีส่ืบทอดกันมาช้านานเพื่ออบรมบ่มนสิัย และเพื่อเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามใหเ้กิดข้ึนกับตวัผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ได้ ผู้เรียนทกุคนจะต้องได้รับการพฒันาแบบค่อยเปน็ค่อยไปในสิ่งที่ดงีาม อันก่อให้เกิดความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์คือเป็นผู้มีวินัยในตนเองมีความรบัผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับความผิดพลาดตนเอง
และผู้อื่น มีความเมตตากรุณา รู้ช่วยเหลอืและแบ่งปัน รู้ประหยัดอดออม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่โรงเรียนบ้านแคต้องด าเนินการเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมจีิตใจที่ดีงามอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อมุง่ใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณภาพสามารถอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้เรียนตระหนกัถึงความส าคัญและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  
 2.2 ส่งเสรมิการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 
 2.3  สืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทย 
 

 3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
   3.1.1  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  18  คน  
   3.1.2  ผู้เรียนปฐมวัย-มัธยมศึกษา   จ านวน  247  คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ   
  3.2.1  ผู้เรียนได้รบัการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลกูฝังค่านิยมความเป็นคนไทย ให้มี
ความรู้  คู่คุณธรรม 
  3.2.2  ผู้บริหาร  ครู   ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  สถานท่ีในการด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2 
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5.  ทรัพยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร   

5.1.1  ผู้บริหาร  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 5.2  งบประมาณ   

งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม จ านวน 10,000  บาท 
 

6.  วิธีการด าเนินงาน    
กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

6.1  ศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหา กันยายน 2563  
6.2  จัดท าและเสนอขออนุมัตโิครงการ   กันยายน  2563 นางณัชชา  พูลพัฒนะ 
6.3  ประชุมช้ีแจง/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   กันยายน  2563 คณะครู 
6.4  ด าเนินงานตามกิจกรรมในแผนงานในโครงการ  
       6.4.1  กิจกรรมธนาคารขยะ 
       6.4.2  กิจกรรมคัดสรรคนดีศรโีรงเรียน 
       6.4.3  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
       6.4.4  กิจกรรรมกีฬา 
        6.4.5  กิจกรรมออมวันละบาท 
       6.4.6  กิจกรรมสง่เสรมิปูองกันยาเสพติด  
       6.4.7 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
       6.4.8 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบ่ายวันศุกร์ 
       6.4.9 กิจกรรมกิจการสหกรณ์ในโรงเรียน      

ตลอด
ปงีบประมาณ  
2564 
 

 
นางสมนกึ  ชัยมงคล 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
นางณัชชา  พูลพัฒนะ 
นางณัชชา  พูลพัฒนะ 
นางสาวประไพศรี  ไพศาล 

6.6  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม และประเมินผล กันยายน  2564 นางณัชชา  พูลพัฒนะ 
6.7  สรุป  รายงานผลการปฏิบัตกิิจกรรม     กันยายน  2564 นางณัชชา  พูลพัฒนะ 
 
7.  การวัดและประเมินผล   

ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด/ประเมิน 
 7.1 ผู้เรียนทุกคนได้รบัการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
อย่างต่อเนื่องและจริงจงั  
 7.2 ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมได้เหมาะสมกับวัย 
 7.3 ผู้เรียนทุกคนได้รบัการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย 
ส่งเสริมใหม้ีความรู้ควบคู่คุณธรรมและมจีิตใจที่ดีงาม 

- การนิเทศ และ
ติดตามผล 
- การรายงานผล 

-  แบบสรุป  และรายงาน  
- แบบประเมิน  
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและได้ร่วมกจิกรรมในวันส าคัญ  
 8.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนเรือ่งวันส าคัญให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 8.3  สืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทย  
      
 
 
 

ลงช่ือ)……………………………………… ผู้เสนอ       ลงช่ือ…….......................…………….ผู้เห็นชอบ 
                   (นางณัชชา  พูลพัฒนะ)                              (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                             ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
      
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบ่ายวันศุกร ์
แผนงาน               การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม      นางณัชชา  พูลพัฒนะ และนางสุชญา นิวงษา  
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน  2563  - กันยายน  2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 นอก
จกจะมุ่งส่งเสริมด้านสติปญัญาพฒันาการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนแล้ว ยังต้องมุ่งพฒันาด้านอารมณ์สังคม
โดยการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงเรือ่งคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ที่จ าเป็น
และส าคัญซึ่งในปัจจุบันน้ีจะพบว่าทุกทีจ่ะมปีัญหาการแสดงถึงลักษณะอันไม่พงึประสงค์ของนกัเรียน ซึ่ง
เป็นปญัหาอย่างมาก ในสงัคมปจัจุบันเพื่อเป็นการสง่เสรมิและปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างทีส่ังคมต้องการ ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเทาจงึได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมา  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1   เพื่อให้นกัเรียนได้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การประเมิน 

อย่างน้อยไม่ต่ าร้อยละ 80 
       2.2   เพื่อให้นกัเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักธรรมเบือ้งต้นของศาสนา 
       2.3   เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีให้กบันักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดงีามและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
มีความสุข   
 

3.  เป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทามีคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80  

 
4.  งบประมาณท่ีใช้ 

            จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
งบประมาณ   1,000  บาท 
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน/ กิจกรรม 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
 
 
 

 
4 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมาติโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
   - อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
   - ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
   - เข้าค่ายคุณธรรมปลีะ 1 ครั้ง 
รายงาน สรุปผล ประเมินผลตามโครงการ 

พฤศจิกายน  2563 
 

 
ทุกบ่ายวันศุกร ์
ตามก าหนดการปฏิทิน 
พฤศจิกายน  2563 – 
กันยายน 2564 
 
กันยายน 2564 

คณะกรรมการและ
บุคลากรของโรงเรียน 
 
 
นางณัชชา  พูลพัฒนะ 
เชิญวิทยากรภายนอก 
นักเรียนครูบุคลากรทุก
คนร่วมกัน 
นางณัชชา  พูลพัฒนะ 

 
6. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  /ผลผลิต (out puts) 
1.นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย
ร้อยละ  80% 
2.นักเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ต่ า
กว่าอย่างน้อยร้อยละ  80 % 

 
1 การประเมินคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ของนกัเรียน ป.1  -  ม. 3 
2. การสังเกตและการบันทกึ
พฤติกรรมของนักเรียน 
3.การสมัภาษณ์นักเรียน 
4. แบบบันทกึการเข้าร่วมกจิกรรม 

 
แบบบันทึก 
แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
แบบประเมินโครงการ 

ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์(out comes) 
1  นักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์
สุจริต 
2.นักเรียนมีความเมตตากรุณเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ 
เสียสละ 
3.ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 

 
ประเมินแบบบันทึกการท าความดี
ของนักเรียน 
ประเมินพฤติกรรมในการท างาน 

 
แบบบันทึกกจิกรรม
การท าความด ี
แบบบันทึกเขต
รับผิดชอบ 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      -     นักเรียนร้อยละ80 มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
           -     นักเรียนร้อยละ80  สามารถพฒันาตนเองเป็นคนเก่งดีมีความรู้อยู่ในสงัคมได้อย่างปกติสุข 
          -      ครู อาจารย์ร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ได้ 
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    (ลงช่ือ) …………………………………………..ผู้เสนอ             (ลงช่ือ)……………………………………………ผู้เห็นชอบ 
                 (นางณัชชา  พูลพัฒนะ)             (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
               ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                      ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

กิจกรรม  ธนาคารขยะ 
แผนงาน           บรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสมนกึ  ชัยมงคล                  
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สิ่งที่มนุษย์ท ากับสิ่งแวดล้อมทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจชีวิตของมนุษย์ตกอยู่ในอันตรายการกระท าของ

มนุษย์ในที่แห่งหนึ่งมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่อยู่อีกแห่งหนึ่งนั่นเป็นเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของกัน
และกัน และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วยแต่ดูเหมือนว่าบางครั้งมนุษย์ก็ลืมความจริงข้อนี้ไป หรือมอง
ผลกระทบไม่ออก เ ช่นการตัดไม้ท าลายปุาการเผาปุาการเผาขยะมูลฝอย ท าให้อากาศมีก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากข้ึน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างฟุุมเฟือย เราน าวัสดุบางอย่างมาท าภาชนะ
พลาสติกแต่เราใช้ประโยชน์จากภาชนะนั้นไม้นานก็โยนทิ้งขยะไปตลอดจนการทิง้ขยะไม่เป็นที่สิง่เหล่าน้ีล้วนให้
ท าให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม และส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและให้
นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหันมาช่วยกันโอบอุ้มคุ้มครองโลกช่วยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะสายเกินไปดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเทาจึงท าโครงการนี้ข้ึนมา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนกัถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2   เพื่อปลูกฝังให้นกัเรียนเห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจ ากัดและคุ้มค่า

ตลอดจนการน าวัสดุที่ใช้แล้วมาท าใหเ้กิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งด้วย 
2.3   เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีให้กบันักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์สิง่แวดล้อมทิง้ขยะให้ถูกที่และมีรายได ้

เสริมระหว่างเรียน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง  
3.2 สิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยร่มรื่นสวยงาขยะลดลงอย่างน้อยรอ้ยละ 80 

 
4. งบประมาณท่ีใช้ 

            จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
งบประมาณ  -   บาท 
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน/ กิจกรรม 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ด าเนินการตามโครงการ 
รายงาน สรุปผล ประเมินผลตามโครงการ 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

นางสมนกึ  ชัยมงคล 

 
6. การวัดและประเมินผลโครงการ 
      ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  /ผลผลิต (out puts) 
1. นักเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบทิง้ขยะได้ถูกที ่
3.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และมรีายได้เสริม
ระหว่างเรียน 

 
1. การประเมินคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของนกัเรียน ป.1  -  ม. 3 
2. การสังเกตและการบันทกึ
พฤติกรรมของนักเรียนด้านการท างาน
เขตที่รบัผิดชอบ 

 
แบบบันทึกการท างาน 
แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 
แบบประเมินโครงการ 

ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์(out comes) 
1. นักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและก่อใหเ้กิด
รายได้ด้วย 
2. นักเรียนมีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
  3. สิ่งแวดล้อมร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัย 

 
ประเมินแบบบันทึกการท างานของ
นักเรียนแตล่ะช้ันเรียน 
ประเมินแบบบันทึกเขตทีร่ับผิดชอบ 

 
แบบบันทึกแขตรบัผิด
ชอบ 
แบบสงัเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     7.1  นักเรียนเห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจ ากัดและคุ้มค่าตลอดจนการน า
วัสดุที่ใช้แล้วมาท าใหเ้กิดประโยชน์เพิ่มรายได้  

7.2 นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งขยะได้ถูกทีส่ิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยร่มรื่น
สวยงาม 

7.3 ลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและขยะลดลงประมาณ ร้อยละ  80 
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        (ลงช่ือ )................................................ ผู้เสนอ  (ลงช่ือ)..................................................ผูเ้ห็นชอบ                                                          
                      (นางสมนึก  ชัยมงคล)                              (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                   ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                            ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา  
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
         (นายจกัรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

กิจกรรม  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน     บรหิารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบ  นายสิรภพ พลสุวรรณ และนายปิยะ พรหมอารกัษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นสงัคมแหง่แรกที่เด็กได้มีโอกาสใช้ชีวิติอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นมากมายจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน

จะฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมการมสี่วนร่วมการใช้หลกัการและเหตุผลมาใช้กับนักเรียนสรา้งจิตส านึกและให้
นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่ายอมรับกฎกติกาที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้เพื่อจะเป็นพื้นฐานของของ
ประชาธิปไตยต่อไป ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านหนองเทาจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในโครงการ 
   2.2 นักเรียนมีพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยที่ดีและสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 
 

3. เป้าหมายของโครงการ 
2.1   ด้านปริมาณ  จ านวนนักเรียน 212 คน 
2.2   ด้านคุณภาพ  เพื่อให้นักเรียนรู้จกัสทิธิ หน้าที่มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

 
4. งบประมาณ 

งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา 1,000 บาท 
 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน/ กิจกรรม 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 

1 
 
2 
3 
 
 
4 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติกจิกรรม 
ด าเนินการตามแผนงาน 
- ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตัวแทน 
-  จัดกิจกรรมเพือ่สง่เสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
รายงาน สรุปผล ประเมินผลตามโครงการ 

พฤศจิกายน    2563 
 
พฤศจิกายน    2563 
 
พฤษภาคม     2564 

 
มิถุนายน 2564 

คณะครูในโรงเรียน 
 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
 
คณะครูบุคลากรนักเรียน 
ตัวแทนนักเรียนทีจ่ะท า 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
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7.    การวัดและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1) เพื่อให้นักเรียนเป็นคนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น พึ่งตนเองได ้
2) เพื่อให้นักเรียนรู้จกัสทิธิ หน้าที่มีวินัยในตนเอง
และมีความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม  

 
แบบสรุปผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
แบบบันทึกการท างาน 
แบบสงัเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินโครงการ 

1) นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครองได้มี
ส่วนร่วมในโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 
2) นักเรียนมพีื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยที่ดี
และสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ประเมินได้ร้อย
ละ 80 

 
ประเมินแบบกจิกรรมใน
โครงการ 
 

 
แบบบันทึกการสงัเกต
พฤติกรรมของนักเรียน 
 
 

 
      8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-    นักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครองได้มสี่วนร่วมในโครงการ 
     -    นักเรียนมีพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยที่ดีและสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 
 

 
 

 
     (ลงช่ือ )....................................................ผูเ้สนอ    (ลงช่ือ).................................................ผูเ้ห็นชอบ                                                     
                  (นายสิรภพ พลสุวรรณ)                                      (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน)                                                      
                  ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                      ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  คัดสรรคนดีศรีโรงเรียน 
แผนงาน      การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
   การจัดการเรียนการรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากจะมุ่งส่งเสริม
ด้านสติปัญญาพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนแล้ว ยังต้องมุ่งพฒันาด้านอารมณ์สงัคมโดยการปลูกฝังให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีจ่ าเป็นและส าคัญซึง่ในปจัจบุัน
นี้จะพบว่าทกุทีจ่ะมปีัญหาเรือ่งนักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรมและการแสดงถึงลักษณะอันไมพ่ึงประสงค์ของ
นักเรียน ซึง่เป็นปญัหาอย่างมาก ในสงัคมปจัจบุันเพือ่เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างทีส่ังคมต้องการและมุ่งสง่เสริมให้นักเรียนได้ท าความดีอย่างสม่ าเสมอ เมื่อ
จบการศึกษาแห่งนี้ไปแล้วสามารถทีจ่ะเป็นคนดีของสังคมได้ในอนาคตเพื่อใหเ้ด็กได้แข่งขันการท าความดีและ
เมื่อท าความดีแล้วก็ไดร้ับยกยอ่งเชิดชูเกียรติประวัติเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้องต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การประเมิน  
อย่างน้อยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

2.2   เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ท าความดีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตเิป็น
แบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไปของโรงเรียน 

 
3. เป้าหมายของโครงการ 

 3.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทามีคุณธรรมจริยธรรมทีด่ีอย่างน้อยร้อยละ 80 
 3.2  นักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีค่านิยมที่ดีข้ึน 

 
5.  งบประมาณท่ีใช้ 

งบประมาณ - บาท 
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4.    ขั้นตอนการด าเนินงาน/ กิจกรรม 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
 
 
 
 
4 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติกจิกรรม 
ด าเนินการตามแผนงาน 
   - บันทึกความดีประจ าตัวนักเรียน 
   - จัดกิจกรรมน าสู่คุณธรรม 
   - สรปุผลนักเรียนดีศรโีรงเรียนเพื่อ
คัดเลือกรับทุน 
รายงาน สรุปผล ประเมินผล 

พฤศจิกายน    2563 
พฤศจิกายน    2563 
พฤศจิกายน    2563 

 
พฤศจิกายน 2563 -  
กันยายน  2564 
ตามปฏิทินแผนปฏิบัต ิ
 
กันยายน  2564 

คณะกรรมการและ
บุคลากรของโรงเรียน 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 
 
ครูประจ าช้ันทุกคน 
กรรมการนกัเรียนคร ู
คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้ง 
นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 

 
6. การวัดและประเมินผลโครงการ 
      ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  /ผลผลิต (out puts) 
1.   เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณธรรมและจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การ
ประเมิน อย่างน้อยไม่ต่ าร้อยละ 80 
2.   เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ท าความด ี
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอได้ประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องต่อไป
ของโรงเรียน 

 
1 การประเมินคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของนกัเรียน ป.1  -  ม. 3 
2. สมุดบันทกึความดีพฤติกรรมของ
นักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3.การสมัภาษณ์นักเรียน 
4. แบบบันทกึสรุปผลการเยี่ยมบ้าน 

 
แบบบันทึกการ 
เยี่ยมบ้าน 
สมุดบันทึกการ 
ท าความด ี
แบบประเมิน 

ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์(out comes) 
   - นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทามีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีอย่างน้อยร้อยละ 80 
   - นักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีค่านิยมที่ดี
ข้ึน 
   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ70 

 
ประเมินแบบบันทึกการท าความดี
ของนักเรียน 
ประเมินพฤติกรรมในการท างาน 
สรปุผลการเยี่ยมบ้าน 

 
แบบบันทึกกจิกรรมการท า
ความด ี
แบบประเมินพฤติกรรมใน
การท างาน 
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้าน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1   นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 

ร้อยละ 80  
7.2  ลดปญัหานักเรียนขาดความรบัผิดชอบขาดวินัยตลอดจนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ 

     7.3   ได้นักเรียนที่ท าความดีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแกรุ่่น
น้อง 
 
 
 
 
 
        (ลงช่ือ) …………………………………………..ผู้เสนอ       (ลงช่ือ)……………………………………………ผูเ้ห็นชอบ 
                    (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน)                              (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                       ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                            ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนมุัติ 
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  กีฬา 
แผนงาน                     งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นายปิยะ  พรหมอารักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองเทาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางหมู่บ้านที่รับบริการ 4 หมู่บ้าน 
คือ บ้านหนองเทา หมู่ที่ 1,7 บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 บ้านตาลท่า หมู่ที่ 6 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่น
กีฬาสมวัยและรักการออกก าลังกาย อย่างสม่ าเสมอ สุขภาพร่างกายได้แข่งแรง  และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรยีนที่เข้าแข่งขันในระดับเครือข่าย ระดับอ าเภอ และระดับเขตพื้นที่ ต่อไป ดังนั้นโรงเรียนบ้าน
หนองเทาจึงได้จัดโครงท าการนี้ข้ึนมา     

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลงักายมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  
2.2   เพื่อใหเ้กิดความรักความสามัคคีที่ดีต่อกัน ได้มีกจิกรรมร่วมกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งกันและกัน 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ทุกคน ในเขตบรกิารของโรงเรียน 
3.2  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรักการออกก าลงักายอย่างสม่ าเสมอ 

 
4.  งบประมาณท่ีใช้  
 งบประมาณจากงบอุดหนุนการจัดการศึกษา 
 
            กิจกรรม 
 

                 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวม 
ค่าจ้าง
เหมา
บริการ 

ด้าน
ด าเนินงาน 

ด้าน
ลงทุน 

ค่าจ้าง
เหมา
บริการ 

ด้าน
ด าเนินการ 

ด้าน
ลงทุน 

จัดท าโครงการ        
น าเสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

       

ด าเนินการตามโครงการ   - 30,000   -  - - - 30,000 
สรปุและรายงานผล
โครงการ 
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5.   กิจกรรมในการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1 
 
2 
3 
 
4 
 
 

 
5 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
-  จัดประชุมกรรมการนักเรียน 
-  แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม 
- ท าการแข่งขันกีฬา - กรีฑาระหว่างนักเรียน 
- คัดนักกีฬา – กรีฑา เพื่อน าไปแข่งในระดับ
เครือข่าย ระดบัอ าเภอ และระดับเขตพื้นที ่
 สรุปผลและรายงานผล และประเมินโครงการ 

 
ตุลาคม   2563 
 
 
ตุลาคม  2563 
 
มกราคม – กันยายน 
2564 
 
กันยายน 2564 

คณะกรรมการ/บุคลากร 
 
นายปิยะ  พรหมอารักษ์ 
คณะครู/บุคลากร/นักเรียน 
 
 
คณะครูทุกคน 
 
 
นายปิยะ  พรหมอารักษ์ 

 
6.    การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (out comes) 

1.เพื่อให้นกัเรียนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์  

2.2   เพื่อใหเ้กิดความรักความสามัคคีที่ดีต่อกัน ได้มี
กิจกรรมร่วมกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึง่กัน 

 
บันทึกสุภาพของนักเรียน 

 

 
แบบประทกึสรุปผลการ 
ภาวะโภชนาการ 

ผลผลิต (out puts ) 
-    บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ทุกคน ในเขตบรกิาร
ของโรงเรียน 
-   นักเรียนมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรักการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

 
แบบสอบถาม 

แบบบันทึกพฤติกรรม 
 

 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1 นักเรียนได้ออกก าลังกายมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 90 
7.2 เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีที่ดีต่อกัน ได้มีกิจกรรมร่วมกันรู้แพรู้้ชนะรูอ้ภัยซึ่งกันและกัน 
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       (ลงช่ือ)……………………………………… ผู้เสนอ          (ลงช่ือ)……………………………………………ผู้เห็นชอบ 
                  (นายปิยะ  พรหมอารกัษ์)                                 (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
               ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา                           ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

(ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนมุัติ 
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  ออมวันละบาท 
แผนงาน  ฝุายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิทัศนา   เพียรภายลุน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นการผูกจิตส านึกให้กบันักเรียนรู้จกัการประหยัดและอดออมรูจ้ักคุณค่าของเงินและเพื่อเป็น

การแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองสร้างจิตส านึกที่ดี ทางโรงเรยีนบ้านหนองเทาจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรียน ช้ัน ป.1 – ม.3   ได้มีการออม นักเรียนมีคุณสมบัติอันพงึประสงค์ 
2.2 นักเรียนมเีงินเก็บไว้ใช้ยามจ าเป็น 
2.3 เพื่อสดภาวะค่าใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 

 
3.   งบประมาณท่ีใช้ 

ค่าจัดท าสมุดบันทึกการออม   -  บาท 
 
 4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ พฤศจิกายน  2563 คณะกรรมการ/กรรมการ 
2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  2563 นางนิทัศนา   เพียรภายลุน 
3 น าเสนอโครงการเพื่อก าหนดงานประมาณ พฤศจิกายน  2563 คณะครู/กรรมการ / นักเรียน 
4 ด าเนินการตามโครงการ 

-จัดท าบัญชีของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
-สรุปยอดเงินที่นักเรียนน าฝากเป็นสปัดาห ์
-รายงานผลการ ฝาก - ถอนเงินของนักเรียน 

พฤศจิกายน  2563 – 
กันยายน  2564 

นางนิทัศนา เพียรภายลุน 
คณะครู/กรรมการ / นักเรียน 

5 ประเมินผลงาน กันยายน  2564 คณะครูทุกคน 
6 สรปุผล-รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน  2564 นางนิทัศนา   เพียรภายลุน 
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5.การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียน ช้ัน ป.1 – ม.3  ได้มีการออม 
2. นักเรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 
3. นักเรียนมเีงินเก็บไว้ใช้ยามจ าเป็น 
4. เพื่อสดภาวะค่าใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 

แบบบันทึกการฝากเงิน แบบบันทึกการฝากเงิน 

 
6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนมเีงินเก็บมากขึ้น 
 6.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของการประหยัดอดออม 
 6.3 นักเรียนมจีิตส านึกในการประหยัด 
 6.4 ลดภาวะค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ).................................................ผูเ้สนอ              (ลงช่ือ)...............................................ผูเ้หน็ชอบ 
               (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน)                                 (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                  ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม   ส่งเสริมและปูองกันยาเสพติด 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน บรหิารงานทั่วไป                                                                                       
ผู้รับผิดชอบ   นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมนอกจากให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่นักเรียนแล้วโรงเรียนยัง

ต้องมีหน้าที่รบัผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยของนักเรียนทกุคนให้สมบูรณ์แข็งแรงอยูส่ม่ าเสมอ จะมกีารดูแล
สุขภาพ  น้ าหนัก  ส่วนสูง  มกีารทดสอบสมรรถภาพทางกาย และดูแลสิง่อื่นใดที่จะมาท าลายสุขภาพของ
นักเรียนที่รบัผิดชอบในสภาพปจัจบุันปญัหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่
เยาวชนและสถานศึกษามากยิง่ข้ึนจึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่โรงเรยีนจึงมีความจ าเป็นที่จะหาแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์และปูองกันการแพร่ยาเสพติดเขามาในโรงเรียน  
2.2  ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการโรงเรียนสีขาว  เพื่อเฉลมิพระเกียรติและสนองตอบนโยบาย

รัฐบาลเกี่ยวกบัยาเสพติด 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ    
 3.1.1  ผู้บริหาร  ครูผูส้อน ครูพิเศษ  จ านวน  16  คน 
 3.1.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาจ านวน  254  คน 
3.2  ด้านคุณภาพ   
 3.2.1  ผู้บริหารและครูผูส้อนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน 
 3.2.2  นักเรียนมีพลานามัยสมบรูณ์ มีความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด 
 

4.  งบประมาณ และทรัพยากรท่ีต้องการ 
 4.1 บุคลากร 
 4.1.1  ผู้บริหาร  ครู   
 4.1.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา  

4.2  งบประมาณ  จ านวน  -  บาท 
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5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2 
 
6. วิธีการด าเนินงาน    

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา 
6.1   ศึกษาสภาพ  ปัจจุบันปัญหา   กันยายน  2563 
6.2  จัดท า  และเสนอขออนมุัติโครงการ    กันยายน  2563 
6.2  ประชุม / แต่งตั้งคณะกรรรมการรบัผิดชอบงาน    กันยายน 2563 
6.4  ด าเนินงานตามแผนงานในโครงการด้วยกจิกรรม  
        6.4.1  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด 
        6.4.1  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

6.5  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล   กันยายน  2564 
6.6  สรปุ  รายงานผลการปฏิบัตกิิจกรรมต่อผู้บริหารสถานศึกษา    กันยายน  2564 
 
7. การวัดผล ประเมินผล      

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดผล 
ประเมินผล 

7.1  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์และปูองกัน          
การแพร่ยาเสพติดเขามาในโรงเรียน  
7.2  ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการโรงเรียนสีขาว  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองนโยบายรฐับาลเกี่ยวกบัยา
เสพติด 

- นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบสรปุ   
รายงานผล 
- แบบประเมิน 

  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1  นักเรียนทุกคนรูจ้ักวิธีการปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 

  9.2  นักเรียนมีพลานามัยสมบรูณ์ มีความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด 
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      (ลงช่ือ).................................................ผูเ้สนอ              (ลงช่ือ)...............................................ผูเ้หน็ชอบ 
                 (นายสิรภพ  พลสุวรรณ)                                      (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 
                ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                      ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อกิจกรรม  กิจการสหกรณ์ในโรงเรียน 
แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประไพศรี ไพศาล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 
 

1. . หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกจิพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พระสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะเมือ่เกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเน้นย้ า “ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง” เป็นแนวทางในการแก้ไขให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน ์
 “เศรษฐกจิพอเพียง” จึงเป็นแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติของประชาชน ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ โดย “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงการมีระบบและภูมิคุ้มกันในตัวเอง เพือ่รองรบัผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทุกด้าน 
แต่ทั้งนี้จะต้องอยูบ่นความรู้ทีเ่หมาะสมกับการด าเนินชีวิต ขณะเดียวกันต้องมีคุณธรรม อันประกอบด้วย ความ
อดทน ความเพียร มสีติ และความรอบคอบด้วย สถานศึกษาจึงเป็นทีห่ลอ่หลอมคุณลกัษณะและคุณธรรมขั้น
พื้นฐานให้แก่ผูเ้รียน เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนได้รู้ เข้าใจ และมปีระสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่วัย
เยาว์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในโลกยุคใหม่ได้ ทีส่ าคัญเด็กที่ได้ซมึซบัและมีความเข้าใจในเศรษฐกิจ
พอเพียงจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและด าเนินชีวิตพอเพียงอย่างมีคุณภาพได้อย่างแน่นอน 
 จากที่กล่าวมาแสดงใหเ้ห็นว่าการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลกูฝงัใหผู้้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเศรษฐกิจพอเพียง
จะฝกึใหผู้้เรียรูจ้ักความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถงึการมีระบบและภูมิคุ้มกันในตัวเอง ดังนั้นโรงเรียน
บ้านหนองเทา ได้ตระหนักถึงการปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีความอดทน มีความเพียร รอบคอบสามารถเตบิโตเป็น
ผู้ใหญท่ี่มีคุณธรรมและด าเนินชีวิตพอเพียงอย่างมีคุณภาพ จงึจัดกจิกรรมกิจการสหรณ์ในโรงเรียน เพื่อ
ประสิทธิผลของการสร้างผูเ้รียนให้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
กิจกรรมกิจการสหรณ์ในโรงเรียน อันจะส่งผลให้ผูเ้รียนได้น าแนวทางการปฏิบัติของกจิการสหกรณ์ในโรงเรียน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันอยา่งเต็มศักยภาพโดยคาดหวังว่า จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลสงูสุดต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้การด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงโดย
บูรณาการในกลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 2.2 เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกปฏิบัติจริงในเรื่องสหกรณ์โรงเรียนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 2.3 เพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การด าเนินงานสหกรณ์โรงเรยีนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงโดย
บูรณาการในกลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 3.2 ผู้เรียนได้ฝกึปฏิบัตจิรงิในเรื่องสหกรณ์โรงเรียนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 3.3 ผู้เรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิค้มกัน มีความรู้และคุณธรรม 
 3.4 ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรูร้ะบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัตจิริง 
 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ก าหนดกิจกรรม พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ 

3. ด าเนินงานตามแผน พฤศจิกายน 2563 -
กันยายน 2564 

คณะกรรมการ 

4. การประเมินผลและปรบัปรุงการด าเนินงาน กันยายน 2564 คณะกรรมการ 

5. สรุปและรายงานผล กันยายน 2564 นางสาวประไพศรี  ไพศาล 

 
5. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 ระดมหุ้น รับฝากออมทรัพย์ โดยคณะครูและนกัเรียนทุกระดับช้ัน 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนร้อยละ 100 เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 2) นักเรียนร้อยละ 100 มีการออมทรัพย ์
 ด้านคุณภาพง 

1) ครู นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ 
2) นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน 
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            ลงช่ือ...................................................ผูเ้สนอ       ลงช่ือ....................................................ผูเ้ห็นชอบ 
                    (นางสาวประไพศรี ไพศาล)            ( นายสิรภพ  พลสุวรรณ )            
                     ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                        ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

                    ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมตั ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน ซึ่งส่งผล

โดยตรงต่อการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทกุคนจึงควรได้รบัความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแล
สุขภาพตนเองและได้รบัการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจบ็ปุวยขณะอยู่ในโรงเรียน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดน้ับการบรกิารด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและ
เพียงพอตอ่ความต้องการ 

2.2 เพื่อจัดใหม้ีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุคนในโรงเรียน 
2.3 เพื่อเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัการรักษาสุขภาพอนามัยแกน่ักเรียน – ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
2.4 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมสง่เสริมสุขภาพ 
2.5 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทัง้ร่างกายและจิตใจ 
2.6 เพื่อจัดเรือนพยาบาลให้พรอ้มเป็นที่ให้บริการอย่างสมบรูณ์ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย                                          
 3.2 ด้านคุณภาพ   

3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจใน งานอนามัย 
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
  3.2.2 ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับ 
การสุขภาพสมบรูณ์  แข็งแรงดี  เฉลี่ยรอ้ยละ 80 
 
4. งบประมาณ     

  งบประมาณ    -   บาท 
 

5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2 
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6. วิธีการด าเนินงาน    
กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา 

6.1   ศึกษาสภาพ  ปัจจุบันปัญหา   กันยายน  2563 
6.2  จัดท า  และเสนอขออนมุัติโครงการ    กันยายน  2563 
6.2  ประชุม / แต่งตั้งคณะกรรรมการรบัผิดชอบงาน    กันยายน 2563 
6.4  ด าเนินงานตามแผนงานในโครงการด้วยกจิกรรม  พฤศจิกายน 2563 
6.5  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล   กันยายน  2564 
6.6  สรปุ  รายงานผลการปฏิบัตกิิจกรรมต่อผู้บริหารสถานศึกษา    กันยายน  2564 
 
7. การวัดผล ประเมินผล     

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดผล 
ประเมินผล 

7.1  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์  
7.2  ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมวัย 

- นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบสรปุ   
รายงานผล 
- แบบประเมิน 

  
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   8.1  นักเรียนโรงเรียนทุกคนรู้จักวิธีการปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 

  8.2  นักเรียนมีพลานามัยสมบรูณ์ มีความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด 
 
 
 
      (ลงช่ือ).................................................ผูเ้สนอ              (ลงช่ือ)...............................................ผูเ้หน็ชอบ 
                  (นายศราวุธ  แวงธิสาร)                                   (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                    ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
         (นายจกัรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  อนามัยโรงเรียน 
แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ           นายศราวุธ  แวงธิสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
สุขภาพและอนามัย เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่คนเราจะต้องเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา  เพราะ

หากสามารถรกัษาสุขภาพและอนามัยของตนเองได้ดี  ก็ย่อมจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ  ได้ดีตามไปด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้  การร่วมกจิกรรมด้านกีฬา  การแสดงกจิกรรมต่าง ๆ  ตามที่โรงเรียนจัดข้ึน  ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างยิ่ง  โครงการอนามัยโรงเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้อง
จัดการในการด าเนินการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและตอ่เนื่อง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียนให้มปีระสทิธิภาพ 
2.2 เพื่อให้นกัเรียนมสีุขภาพและพลานามัยทีส่มบูรณ์ 
2.3 เพื่อปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รบัอบุัติเหตุและเจบ็ปุวยได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนสามารถจัดบรกิารด้านสุขภาพและอนามัยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนรอ้ยละ  90   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์ 

 3.2.2 มีห้องพยาบาลและอปุกรณ์การรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการบริการนักเรียน 
 
4. สถานท่ีด าเนินการ 

- โรงเรียนบ้านหนองเทา   ต าบลหนองเทา    อ าเภอท่าอุเทน    จังหวัดนครพนม 
 

5.  งบประมาณ 
 ดังรายละเอียดดังนี้  เวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล  จ านวนเงิน  5,000  บาท 
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6. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ 
ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน 
2. ปรับปรงุ/จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล 
3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านอนามัยแก่นักเรียน 
4. จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
5. จัดกิจกรรมบริการสุขภาพนักเรียน 
6. จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพนักเรียน 
7. ด าเนินงานเฝูาระวังทางโภชนาการ 
8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

 
 
 

กันยายน 2564. 

นายศราวุธ  แวงธิสาร 
 
 
 

 

 
7. วิธีด าเนินการและตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ วิธีการ 
โรงเรียนสามารถจัดบริการด้านสุขภาพและ
อนามัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
แบบบันทึกการแปรงฟัน 

ส ารวจการใช้ห้อง
พยาบาล 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          8.1 โรงเรียนสามารถจัดบรกิารด้านสุขภาพและอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          8.2 นักเรียนรอ้ยละ  90   มีสุขภาพและพลานามัยสมบรูณ์ 

8.3 มีห้องพยาบาลและอปุกรณ์การรกัษาพยาบาลและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการบรกิารนักเรียน 
 

9. การประเมินผล 
ประเมินผลการตรวจสุขภาพนักเรียน   ตรวจสอบเอกสาร 
 
 

         (ลงช่ือ)……………………………..…………ผูเ้สนอ               ลงช่ือ…………………………………..……..ผู้เห็นชอบ 
                   (นายศราวุธ  แวงธิสาร)                                    (นายสริภพ  พลสุวรรณ) 
                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                           ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
   

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  อาหารเสริม (นม) 
แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุชญา  นิวงษา 
ระยะเลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจบุันรฐับาลได้ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการจัดงบประมาณเป็น

เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  ให้กับนกัเรียนได้ด่ืมอาหารเสริม  (นม)  ทุกวัน  ซึ่งโรงเรียน
ประถมศึกษาทั่วประเทศได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายปีการศึกษา  เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องปรบัปรุงระบบการด าเนินงาน  และการ
ให้บรกิารอย่างชัดเจน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด  และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรจากทาง
ราชการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อจัดระบบการบรกิารโครงการอาหารเสริม (นม) ให้มปีระสิทธิภาพสงูสุด 

2.2 เพื่อให้การด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 
2.3 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล   และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

 -   โรงเรียนสามารถจัดระบบการบรกิารโครงการอาหารเสริม (นม)   ได้อย่างมีประสิทธิภา 
 -  โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง   ตรวจสอบได้ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
-  นักเรียนมสีุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น  และมพีัฒนาการทางด้านร่างกายสมควรแก่วัย 
 

4. สถานท่ีในการด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านหนองเทาต าบลหนองเทา   อ าเภอท่าอเุทน   จังหวัดนครพนม 
 

5. ทรัพยากรท่ีต้องการ 
ด้านงบประมาณ   เงินในการสนับสนุนองค์การบรหิารส่วนต าบลในการจัดช้ือ 
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6. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ    
ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 

1 เสนอขออนุมัติกจิกรรม 
2 ประชุมช้ีแจง และแต่งตัง้คณะกรรมการ 

3   จัดระบบการจัดซือ้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดการช้ือนม 
4   จัดบริการอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนอนบุาล 2  ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 
5   จัดท าหลักฐานการรบั -การจ่ายนม 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. สรุปและรายงายผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 
 
 
พฤศจิกายน 2563 
- กันยายน 2564 
 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

นางสุชญา  นิวงษา 

 
7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ   เครื่องมือ   และวิธีการ 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ วิธีการ 
ได้รับจัดสรรนมเต็ม100% แบบบันทึกการรบัการจ่ายนม เจ้าหน้าที่จ่ายนมให้ครปูระจ าช้ันและ

ครูประจ าช้ันจ่ายนักเรียนตอ่ไป 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยทีส่มบูรณ์ 
 
 
 
 
   (ลงช่ือ)………………….......…………………ผู้เสนอ                  ลงช่ือ……………………………......………ผู้รบัผิดชอบ 
                   (นางสุชญา  นิวงษา)                                   (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
             ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเทา                                  ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 

 
ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
           (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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กิจกรรม  อาหารกลางวัน 
แผนงาน  ฝุายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิทัศนา  เพียรภายลุน และนางสาวณัฐธิรนันท์ ปตโิยพนัธ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดบรหิารทางโภชนาการด้านอาหารนอกจากเป็นการใหบ้ริการตามโครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับนักเรียนแล้ว  ยังเป็นการสง่เสรมิสุขภาพด้านร่างกายของนักเรียน  จากโรคขาดสารอาหารด้วยดังนั้นจึง
จัดท าโครงการนี้ข้ึนเพื่อให้เด็กนกัเรียนได้รับสารอาหารครบ  5   หมู่ตามหลักโภชนาการในปริมาณทีเ่หมาะสม
กับร่างกายต้องการซึ่งจะท าใหเ้ด็กหายจากการเป็นโรคขาดสารอาหาร มสีุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง 

 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต  (outputs) 
2.1.1 จัดบริการอาหารกลางวัน  และอาหารเสริมแก่นักเรียน 
2.1.2 จัดสถานที่ส าหรบัรบัประทานอาหารแก่นักเรียน 
2.1.3 นักเรียนได้รบับริการด้านอาหารเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 

2.2 ผลลพัธ์(outcomes) 
2.2.1 เพื่อให้โภชนาการด้านอาหารแก่นกัเรียนอย่างทั่วถึง 
2.2.2 เพื่อเป็นการสงเสริมให้นักเรียนไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร 

 2.2.3 เพื่อให้โรงเรียนมอีาหารกลางวันส าหรบัรบัท่านที่ถูกสขุลักษณะ 
 2.2.4 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายทีส่มบูรณ์แข็งแรง 
 

3.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ/กรรมการ 
2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 นางสาวณัฐธิรนันท์ ปติโยพันธ์ 
3 ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 จัดท าแผนการใช้การใช้งบประมาณ 
3.2 จัดท าอาหารกลางวัน 
3.3 วัดน้ าหนักและส่วนสงู 
3.4  รายงานผล อบต.หนองเทา 

พฤศจิกายน 2563 – 
 กันยายน  2564 

นางสาวณัฐธิรนันท์ ปติโยพันธ์ 

4 ประเมินผลงาน/โครงการ กันยายน  2564 คณะครูทุกคน 
5 สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน  2564 นางสาวณัฐธิรนันท์ ปติโยพันธ์ 
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4.  งบประมาณท่ีใช้ 
 4.1   บุคลากรด าเนินงานโครงการ  จ านวน     16    คน 
 4.2   งบประมาณได้รบัจัดสรรจาก องค์การบรหิารส่วนต าบล  
  
5.  การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
 ผลผลิต  (out puts) 
1. จัดบริการอาหารกลางวันอาหารเสริมแก่นักเรียน 
2. จัดสถานที่ส าหรบัรบัทานอาหารแก่นักเรียน 
3. นักเรียนได้รบับริการด้านอาหาร 

- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกภาวะโภชนาการ 

1.แบบสมัภาษณ์ 
2.การช่ังน้ าหนกัและ
วัดส่วนสูงของ
นักเรียน 

ผลลัพธ์(outcomes) 
1. เพื่อให้โภชนาการด้านอาหารแก่นกัเรียนอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมให้นักเรียนไม่เป็นโรคขาด
สารอาหาร 
3. เพื่อให้มโีรงอาหารส าหรบัรบัประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและเพียงพอ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายทีเ่ข็งแรง 

 

 
6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียนไดร้ับอาหารอย่างเพียงพอกบัความต้องการ 
6.2 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์และแข็งแรงตามหลักโภชนาการ 
6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  

 
 
          ลงช่ือ................................................ ผู้เสนอ         ลงช่ือ...................................................ผู้เห็นชอบ 
                 (นางสาวณัฐธิรนันท์ ปติโยพันธ์)                           (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
                    ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                              ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
           (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 

136 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

โครงการ       สัมพันธ์ชุมชน 
แผนงาน               งานบรหิารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนือ่ง                      
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมนกึ  ชัยมงคล และนางบุญมี ชาวนา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองเทาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางหมู่บ้านที่รบับริการ 4 หมู่บ้าน

และเพือ่ใหผ้ลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพและได้ผลเพือ่ลดปัญหา ความไม่เข้าใจระหว่าง
บ้านและโรงเรียนตลอดจนสร้างความรกัความสามัคคีระหว่างบุคคลากรและผูป้กครองใหเ้ข้าใจกันมายิง่ข้ึน 
ข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือนกัเรียนได้ทันท่วงทเีมื่อมีปญัหา ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในวัน
ส าคัญต่าง ๆ  ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเทาจึงได้จัดโครงท าการนี้ข้ึนมา   

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างความรักและสามัคคีความเข้าใจอันดีระหว่างบคุลากร นักเรียนในโรงเรียนและผูป้กครอง 
2.2 เพื่อสามารถติดตามพฤติกรรมของนักเรียนจากสภาพที่แท้จรงิทั้งในโรงเรียนและทีบ่้านเมื่อมี

ปัญหาสามารถปรึกษาร่วมกบัผูป้กครองได้ 
      2.3 เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสารการจัดขบวนการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมกบัชุมชนใน
โอกาสวันส าคัญต่าง ๆทีท่างชุมชนจัดข้ึน 
 

3.  เป้าหมายของโครงการ 
   3.1 ผู้ปกครอง  บุคลากร และนักเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียน 
   3.2 ชุมชนโรงเรียนให้ความร่วมมอืในกิจกรรมทีโ่รงเรียนจัดข้ึน และการเข้าร่วมกิจกรรมกบัชุมชนใน
โอกาสวันส าคัญต่าง ๆ 

 
4. งบประมาณท่ีใช้ 

งบประมาณ   -     บาท 
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5. กิจกรรมในการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
5 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
   -  จัดสัปดาห์ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   -  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมูบ่้าน 
   -  ประชุมผูป้กครอง 
   -  ร่วมงานปริวาสกรรมวัดพทุธนิมิต  
สรปุและรายงานผล ประเมินโครงการ 

พฤศจิกายน   2563 
 
 
พฤษภาคม 2564 – 
กันยายน 2564 
 
 
กันยายน  2564 

นางสมนกึ  ชัยมงคล 
 
 

 
6.  การวัดและประเมินผล 
      ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (out comes) 
1) เพื่อสร้างความรกัและสามัคคีความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคลากร นักเรียนในโรงเรียนและผู้ปกครอง     
2) เพื่อสามารถติดตามพฤติกรรมของนักเรียนจากสภาพที่
แท้จรงิทั้งในโรงเรียนและทีบ่้านเมื่อมปีัญหาสามารถปรึกษา
ร่วมกับผู้ปกครองได้ 
3) เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 
บันทึกการออกเยี่ยม

บ้าน 
บันทึกพฤติกรรมของ

นักเรียน 
สรปุผลการออกเยี่ยม

บ้าน 
 

 
แบบประทกึสรุปผลการ
ออกเยี่ยมบ้าน 
แบบบันทึกสรปุผลการ
ออกเยี่ยมบ้าน 

ผลผลิต (out puts ) 
1) ผู้ปกครอง  บุคลากร และนักเรียนทุกคนในเขตบริการ
ของโรงเรียน 
2) ชุมชนโรงเรียนให้ความร่วมมือในกจิกรรมที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดข้ึน และการช่วยเหลือแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนทางด้าน
ผลการเรียนการสอนและพฤติกรรมอันไม่พงึประสงค์ของ
นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 90  

 
แบบสอบถาม 

แบบบันทึกพฤติกรรม 
แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
7.1 โรงเรียนชุมชนมีความรักและสามัคคีความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากยิง่ข้ึน 
7.2 เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พงึประสงค์สามรถแก้ปญัหาร่วมกับผู้ปกครองได้ 
7.3 ติดตามและแก้ไขปัญหาผลการเรียนการสอนร่วมกับผู้ปกครองได้ดียิ่งขึ้น 
7.4 ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันดีย่ิงข้ึน 

 
 

 
 
     (ลงช่ือ)…………………………………………… ผู้เสนอ       (ลงช่ือ)……………………………………………ผู้เห็นชอบ 
                 (นางสมนึก   ชัยมงคล)                                   (นายสริภพ  พลสุวรรณ) 
               ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                   ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ   ส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน 
แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประไพศรี  ไพศาล  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  มาตรา 6 กล่าวถึงความมุ่งหมายและหลกัการ

จัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และแนวทาง
การจัดการศึกษา ตามมาตรา 22  ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติ และ
เต็มศักยภาพ 
       โรงเรียนบ้านหนองเทา ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดังกล่าว 
จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การจัดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านหนองเทา ที่จะต้องจัด ส่งเสริมและพัฒนาให้การ
ด าเนินงานได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ดังนั้น  เพื่อให้การ
ด าเนินงานจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนบ้าน
หนองเทา  จึงได้ส ารวจส ามะโนประชากรในวัยเรียน   เพื่อเข้าเรียนช้ัน อนุบาล 2  ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 1  
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
     1.  เพื่อส ารวจข้อมูลส ารวจส ามะโนประชากรในวัยเรียนเรียน   เพื่อเข้าเรียนช้ัน อนุบาล 2  
ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
     2. เพื่อด าเนินงานการวางแผนการรับนกัเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล 

2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
     1.  ได้ข้อมูลส ารวจส ามะโนประชากรในวัยเรียนเรียน   เพื่อเข้าเรียนช้ัน อนุบาล 2  ช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
    2.  ด าเนินงานการวางแผนการรบันักเรียน ปกีารศึกษา 2563 ให้เกิดประสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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3.   เป้าหมาย 
ส ารวจข้อมูลส ารวจส ามะโนประชากรในวัยเรียนเรียน   เพื่อเข้าเรียนช้ัน อนุบาล 2  ช้ัน ประถมศึกษา

ปีที่ 1  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 
4.  ทรัพยากรท่ีต้องการ  
 จ านวนประชากรในวัยเรียนเรียน   เพื่อเข้าเรียนช้ัน อนุบาล 2  ช้ัน ประถมศึกาปีที่ 1  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 
5.  งบประมาณด าเนินงาน/โครงการ 
 งบประมาณ  -    บาท 
 
6.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
1. ส ารวจข้อมลูส ามะ
โนประชากรก่อนวัย
เรียน  
2. ส ารวจข้อมลูเดก็
เกิด ปี พ.ศ. 2559 
3. ส ารวจข้อมลู
นักเรียนเข้าเรียนช้ัน 
ป.1, ม.1  ปีการศึกษา 
2563 
4. จัดประชุม
ผู้บริหาร/ผูร้ับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนและ
รายงานผลการรบั
นักเรียน 

      1. ส ารวจข้อมลูส ามะโนประชากรก่อนวัยเรียน  
      2. ส ารวจข้อมลูเด็กเกิด ปี พ.ศ.2559 - 2560 
      3. ส ารวจข้อมลูนักเรียนเข้าเรียนช้ัน ป.1, ม.1 
 ปีการศึกษา 2563 ดังนี ้
      - ประสานข้อมลู 
      - แจ้งผู้น าหมูบ่้าน 
      - รวบรวมข้อมลู/ตรวจสอบและประมวลผล 
      - ติดตามข้อมูลทุกระยะ 
      - สรุปรายงานผลและจัดท าเอกสาร 
      5. จัดประชุมคณะกรรมการ/ผู้รบัผิดชอบในการจัดท า
แผนและรายงานผลการรบันักเรียน 
      - แจ้งคณะกรรมการ 
      - ประชุมผู้รบัผิดชอบเพื่อก าหนดแผนการรับ 
      - แจ้งครผูู้รบัผิดชอบการรับนกัเรียน 
      - รายงานผลการรบั นร. 
      - สรุปรายงานส่ง สพป. 
      - จัดท าเอกสารสรุปผล 

 
 
 
พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
มกราคม 2564 
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7.การวัดและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
1.  เพื่อส ารวจข้อมูลส ารวจส ามะโน
ประชากรในวัยเรียนเรียน   เพื่อเข้าเรียนช้ัน 
อนุบาล 2  ช้ัน ป.1  และช้ัน ม. 1  ปี
การศึกษา 2563 
2. เพื่อด าเนินงานการวางแผนการรับ
นักเรียน ปกีารศึกษา 2563 ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1.  สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนและบุคลากร 
2.  ประเมินโครงการ 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมินโครงการ 

ผลผลิต  (Out  Puts) 
1.  ได้ข้อมูลส ารวจส ามะโนประชากรในวัย
เรียนเรียน   เพื่อเข้าเรียนช้ัน อนุบาล 2  ช้ัน 
ป.1  และ ม. 1  ปีการศึกษา 2563 
   2.  ด าเนินงานการวางแผนการรบั
นักเรียน ปกีารศึกษา 2563 ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 สามารถได้รบัทราบข้อมลูเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
8.2 สามารถมีขอ้มูลในการพฒันาและด าเนินงานวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 
 
ลงช่ือ…………………………..…………..ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ…………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ        
       (นางสาวประไพศรี  ไพศาล)                        (นายสริภพ  พลสุวรรณ) 
        ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                  ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา  
  
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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โครงการ           จัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
แผนงาน           งานบรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ      นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินงาน    พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
  

 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จะมีข้อมูล

ต่างๆเกี่ยวกบัการจัดการศึกษามากมาย ทั้งข้อมลูเชิงคุณภาพ และปรมิาณ  เพื่อให้ข้อมลูดังกล่าวสามารถ
น ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกแกก่ารใช้  จึงจัดโครงการดังกล่าวข้ึนมาเพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ผลลัพธ์  (out  puts) 

 เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
ผลผลิต (out  comes) 

โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศที่ด ี
3. เป้าหมาย   
          โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ดี สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
 

4. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีต้องการ 
 งบประมาณ  2,200  บาท 
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5.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
ที่ วิธีด าเนินการ/ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 ประชุมเตรียมจัดโครงการ   พฤศจิกายน 2563  
2 จัดท าโครงการเสนอผูบ้รหิารเพื่อขออนมุัต ิ  พฤศจิกายน 2563 
3 ด าเนินงาน 

   3.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในงานทกุฝุายดงันี้ 
      - งานสารสนเทศวิชาการ 
      - งานสารสนเทศธุรการ 
      - งานสารสนเทศบุคลากร 
      - งานสารสนเทศอื่นๆ  
    3.2 น าข้อมูลสารสนเทศทีจ่ัดท าเสร็จแล้วเกบ็รวบรวมให้
เป็นระเบียบพร้อมที่จะน ามาใช้ต่อไป 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

4 ประเมินผลโครงการ  สิงหาคม 2564 
5 สรปุผลโครงการ กันยายน 2564 
 
 

6.  การวัดและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (out  comes) 
        เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
ผลลัพธ์  (out  puts) 
        โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ด ี

-  การตอบแบบสอบถาม 
-  การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศที่ดี สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
 
 
ลงช่ือ  .................................................ผู้เสนอ ลงช่ือ........................................................ผู้เห็นชอบ 

 (นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์)              (นายสิรภพ  พลสุวรรณ)            
            ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                         ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ   การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนงาน     บรหิารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประไพศรี  ไพศาล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา                 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นคณะท างานคณะหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องประสานความคิด

ความร่วมแรงร่วมใจ เพื่อที่จะพัฒนาการบริหารจดัการในการเรยีนการสอนเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ภายใต้
ความต้องการของท้องถ่ิน การประชุมอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จะท าให้ทิศทางการบริหาร
จัดการเป็นไปในทางเดียวกันกับนโยบายของโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดีข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ด้านปริมาณ  จ านวนคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นาน 16 คน 
2.2 ด้านคุณภาพ  คณะกรรมการสถานศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

 
3. เป้าหมายของโครงการ 

3.1 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษา 
      3.2 โรงเรียนมีความราบรื่นในการบริหารจัดการ 
 
4. ทรัพยากรท่ีต้องการ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 9 คน 
งบประมาณ 11,000   บาท  
 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1 
 
2 
3 

 
4 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมติโครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
รายงาน สรุปผล ประเมินผลตามโครงการ 

พฤศจิกายน 2563    
 
พฤศจิกายน 2563    
 
พฤษภาคม 2564 
กันยายน 2564 

คณะครูในโรงเรียน 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
คณะครู 
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6.   การวัดและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

คณะกรรมการเข้าประชุมมีความเข้าใจซึ่งกันละกัน
และเข้ามามีส่วนช่วยเหลือโรงเรียน 

สอบถาม สังเกต แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 

 
 7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนได้มสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
 

 
 
 
(ลงช่ือ )…………………………………………… ผู้เสนอ         (ลงช่ือ)………………….………………………..ผู้เห็นชอบ                                                          

   (นางสาวประไพศรี  ไพศาล)                                (นายสิรภพ  พลสุวรรณ) 
    ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรงุสิง่แวดล้อมในโรงเรียน  
แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2563 
 

 

1.  เหตุผลและหลักการ 
  การพัฒนาและปรับปรงุภูมิทัศน์ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  นับเป็นการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดีทีสุ่ด  เพราะโรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้ทีทุ่กคนได้พบเห็นและ ได้สัมผัสด้วยตนเอง
ในทุกวัน  การได้เรียนรูป้ระสบการณ์ตรงจะท าใหเ้กิดการเรยีนรู้ที่ดีมีค่ายิ่ง จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน
จะต้องช่วยกันพฒันาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสื่อทีเ่ป็นรูปธรรมส าหรบัผูเ้รียนทุกคนโดยตรงให้ได้รบั
การพัฒนาที่ยั่งยืนคู่กบักระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  เพื่อใหผู้้เรียนซมึซับเอาความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี  หลักสูตรมุ่งเน้นใหเ้ด็กหรือผู้เรียนสามารถเรียนดว้ยกระบวนการคิด  การเรียนรู้จากสื่อที่เป็น
สภาพแวดล้อมในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีห่ลากหลายแนวคิด   โรงเรียน
ต้องมีการพัฒนา ปรับปรงุ  เพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ได้รบัการเรียนรู้ทีเ่ต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนาและปรบัปรุงภูมทิัศน์ในโรงเรียนข้ึน  เพื่อ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ให้เดก็นักเรียนมองเห็นแหล่งเรียนรู้ทีม่ีคุณค่ามากที่สุด  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อการมาโรงเรียน รักโรงเรียนและเรยีนรู้อย่างมีความสุข 
 2.2  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพด้วยสื่อตามธรรมชาติที่ดมีีคุณภาพ 
 2.3  สร้างบรรยากาศในและนอกห้องเรียนให้บงัเกิดผลมีสุขภาพจิต-กายสมบูรณ์ที่ดี  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปรมิาณ  ผู้บรหิาร  ครู  5  คน  นักเรียน  68 คน  นักการภารโรง  1  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ทีเ่ป็นแหลง่เรียนรูท้ั้งในและนอกห้องเรียนที่เอือ้ต่อ 
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีห้องเรียนมาตรฐานเหมาะกบัสภาพท้องถ่ินและความต้องการชุมชน 
 
4.  ทรัพยากรท่ีต้องการ 
 4.1 บุคลากร  ผู้บรหิาร  ครู  นักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองเทา 
  4.2 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท 
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5.  สถานท่ีในการด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านหนองเทา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2  
 
6.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
6.1  ศึกษาสภาพ  ปัจจบุัน  ปัญหาสิ้นปกีารศึกษา      กันยายน  2563 
6.2  เสนอขออนุมัติโครงการ    กันยายน  2563 
6.3  ประชุมคณะครู / แต่งตั้งคณะท างาน   กันยายน  2563 
6.4  ด าเนินงานตามแผนงานในโครงการและปฏิบัติตามกจิกรรม 
              6.4.1  วางแผนพัฒนาปรับปรงุภูมิทัศน์ในและนอกห้องเรียน 
              6.4.2  ด าเนินการปรับปรงุภูมิทัศน์ในและนอกหอ้งเรียน 

พฤศจิกายน  2563 
 

6.6  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม และประเมินผล   กันยายน  2564 
6.7  สรุป  รายงานผลการปฏิบัตงิานปรับปรงุสิง่แวดล้อม  กันยายน  2564 
 
7.  การวัดและประเมินผล  (ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจรงิของครูและผู้เรียน) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
7.1 โรงเรียนมีภูมิทัศนท์ั้งในและนอกห้องเรียนทีเ่อื้อต่อการ 
จัดการการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  
7.2 มีแหล่งเรียนรู้ทีม่ีคุณค่าที่หลากหลายด้วยสื่อตามธรรม 
ชาติที่ดีที่มีคุณภาพ 
7.3  โรงเรียนมีห้องเรียนมาตรฐานเหมาะกบัสภาพ
ท้องถ่ินและความต้องการชุมชน 

- การนิเทศ และติดตาม
ผล 
- การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบสรปุ   
รายงานผล 
- แบบประเมิน  

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1  นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อการมาโรงเรียน รกัโรงเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 8.2  ครูการจัดการเรียนรู้ใหก้ับผู้เรียนที่มปีระสทิธิภาพด้วยสื่อตามธรรมชาติที่ดีมีคุณภาพ 
 8.3  โรงเรียนมีบรรยากาศในและนอกห้องเรียนให้บงัเกิดผลมีสุขภาพจิต-กายสมบรูณ์ที่ดี  
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      (ลงช่ือ )…………………………………………… ผู้เสนอ         (ลงช่ือ)………………….………………………..ผู้เห็นชอบ                                                          
        (นายสิรภพ  พลสุวรรณ)                                   (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 
       ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                     ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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โครงการฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 
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ชื่อโครงการ    การเงินและการจัดท าบญัชีการเงินหน่วยงานย่อย 
แผนงาน     การบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานการเงินและบญัชีของโรงเรียนเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัตดิ้วยความละเอียดรอบคอบต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนเป็นปัจจุบันโปรง่ใสเพื่อให้การบรหิารงานโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจงึ
ได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้การบริหารงานเงินและบญัชีของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ 
 2.2. เพื่อจัดท าเอกสารการเงินของโรงเรียนให้เป็นปจัจุบันและด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 2.3. เพื่อควบคุมการเบกิจ่ายให้ด าเนินการไปอย่างรวดเร็วทนัเวลาและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1. ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1 เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสารและบญัชีเกี่ยวกบัการเงินโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  3.1.2 ตรวจสอบเอกสารทางการเงินได้เป็นปจัจบุัน 
  3.1.3 โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ทางราชการ 
 3.2.ผลลัพธ์(Outcomes) 
  3.2.1 การบรหิารงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ 
  3.2.2 การจัดท าเอกสารการเงินของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
  3.2.3 ควบคุมการเบกิจ่ายให้ด าเนินไปอย่างรวดเร็วทันเวลา 
 
4. งบประมาณ 
 งบประมาณ   -     บาท 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงานรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
กิจกรรมและค าช้ีแจงในการใช้งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน 
2. จัดท าและเสนอโครงการ 
3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
4. ปฏิบัติงานตามปฏิทิน 
5. นิเทศก ากับติดตาม 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

พศจิกายน 2563 
พศจิกายน 2563 
พศจิกายน 2563 
พศจิกายน 2563 
- กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

ผู้บริหาร 
นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
ผู้บริหารและหัวหน้าฝุายงบประมาณ 
นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 

 

 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
5.1 ผลผลิต(Outputs) 
- ควบคุมการเบิกจ่ายด าเนินการไปอย่างรวดเร็ว 
- เอกสารและบญัชีถูกต้องเป็นปจัจุบัน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

5.2 ผลลพัธ์ (Outcomes) 
- สถานศึกษามีระบบการรับจ่ายเพือ่ด าเนินงานงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่าและโปร่งใส 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
 
 
 
ลงช่ือ ……………..................……….  ผู้เสนอโครงการ        ลงช่ือ ………………………......…….  ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์)                       (นางสาวประไพศรี  ไพศาล) 
        ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 

 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ   ซ่อมแซมครุภัณฑ ์
แผนงาน   บรหิารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิเชษฐ์  หม่ันนันท์ นางสาวสุวรรณภา พรหมบุรมย์ นายปิยะ พรหมอารักษ์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ครุภัณฑ์เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน  ถ้าได้รับการบ ารุงซ่อมแซมอยู่เสมอ
ย่อมจะท าให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีครุภัณฑ์สภาพดีใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิต  ด้วยเหตุน้ีทาง
โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
        1.  ครุภัณฑ์มีสภาพการใช้งานได้ดี 
        2.  นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยในชีวิต 
 2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
        1.  โรงเรียนมีครุภัณฑ์สภาพดีและปลอดภัยใช้งาน 
        2.  นักเรียนและบุคลากรมีความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอน 
 

3.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
 

4. 
 
 
 

5. 
6. 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ 
น าเสนอโครงการและขออนุมัติ   
น าเสนอโครงการเพื่อก าหนดงบประมาณต่อ  
สพป.นครพนมเขต 2 
ด าเนินการตามโครงการ 

1. ส ารวจครุภัณฑ์ที่เกิดความเสียหาย 
2. จัดต้ังงบประมาณในการซ่อมแซม 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

ประเมินโครงการ 
สรปุผลการด าเนินโครงการ 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563   

 
พฤศจิกายน 2563 
- กันยายน 2564 

 
 

กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ 
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4.  งบประมาณด าเนินงาน/โครงการ 
 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( จดัซื้อและค่าซอ่มแซมครุภัณฑ์ )  ของ
โรงเรียนมรีายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี ้
 4.1  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   -     บาท 
 
5.  การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
1.  ครุภัณฑ์มีสภาพการใช้งานได้ดี 
 2.  นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัย
ในชีวิต 

1.  สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนและบุคลากร 
2.  ประเมินโครงการ 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมินโครงการ 

ผลผลิต  (Out  Puts) 
1.  โรงเรียนมีครุภัณฑ์สภาพดีและปลอดภัย
ใช้งาน 
2.  นักเรียนและบุคลากรมีความ
สะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอน 
 
6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนมีครุภัณฑ์สภาพดีและปลอดภัยใช้งาน 
2.  นักเรียนและบุคลากรมีความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอน 
 
  
 

 
         ลงช่ือ………………………………………..ผู้เสนอ      ลงช่ือ………………………………………………ผู้เห็นชอบ        
                 (นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์)              (นางสาวประไพศรี  ไพศาล) 
                 ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา       ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา  
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
          (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ ์
แผนงาน   บรหิารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิเชษฐ์  หม่ันนันท์ นางสาวสุวรรณภา พรหมบุรมย์ นายปิยะ พรหมอารักษ์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ต้องเน้นที่ผู้เรียนใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นส าคัญ  เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คาดหวังได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการจัดหาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ  ด้วยเหตุน้ีจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
        1.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีครุภัณฑ์เพียงพอกบัความต้องการ 
        2.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีครุภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการ 
        3.  นักเรียนมีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะต่างๆทีเ่หมาะสม 
 2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
       1.  นักเรียนมีครุภัณฑ์ที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ 
       2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 
3.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 

5. 
6. 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ 
น าเสนอโครงการและขออนุมัติ   
น าเสนอโครงการเพื่อก าหนดงบประมาณ 
ด าเนินการตามโครงการ 

1. ส ารวจครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อ 
2. จัดต้ังงบประมาณในการจัดซือ้ 

     3.   รายงานผลการด าเนินงาน 
ประเมินโครงการ 
สรปุผลการด าเนินโครงการ 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563  
พฤศจิกายน 2563  

 
พฤศจิกายน 2563  
- กันยายน 2564 

 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

คณะกรรมการ 
นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ 
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4.  งบประมาณด าเนินงาน/โครงการ 
 จากเงินอดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ค่าครุภัณฑ์ )  งบประมาณจาก สพฐ. 
 
5.  การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
1.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีครุภัณฑ์เพียงพอ
กับความต้องการ 
2.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีครุภัณฑ์
สอดคล้องกบัความต้องการ 
3.  นักเรียนมีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ
ต่างๆที่เหมาะสม 

1.  สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนและบุคลากร 
2.  ประเมินโครงการ 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมินโครงการ 

ผลผลิต  (Out  Puts) 
1. นักเรียนมีครุภัณฑ์ที่สอดคล้องและเพียงพอกับ
ความต้องการ 
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 
6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีครุภัณฑ์ที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน                
 
 
 
 
ลงช่ือ……………………………………………..ผู้เสนอ        ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์)            (นางสาวประไพศรี  ไพศาล) 
           ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                       ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดฝุึก  สอน  สอบ 
แผนงาน   บรหิารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิเชษฐ์  หม่ันนันท์ นางสาวสุวรรณภา พรหมบุรมย์ นายปิยะ พรหมอารักษ์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ต้องเน้นที่ผู้เรียนใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นส าคัญ  เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คาดหวังได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการจัดหาสื่อ วัสดุ
และอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ  ด้วยเหตุน้ีจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
        1.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีวัสดุฝกึ  สอน  สอบ เพียงพอกบัความต้องการ 
        2.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีวัสดุฝกึ  สอน  สอบ สอดคล้องกบัความต้องการ 
        3.  นักเรียนมีวัสดุที่ใช้ในการพฒันาทักษะต่างๆทีเ่หมาะสม 
 2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
        1.  นักเรียนมีวัสดุฝึก  สอน  สอบ  ที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ 
        2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 
3.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 

5. 
6. 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ 
น าเสนอโครงการและขออนุมัติ   
น าเสนอโครงการเพื่อก าหนดงบประมาณต่อ   
ด าเนินการตามโครงการ 
  1. ส ารวจความต้องการที่จะจัดซื้อ 
  2. จัดต้ังงบประมาณในการจัดซือ้ 
  3. รายงานผลการด าเนินงาน 
ประเมินโครงการ 
สรปุผลการด าเนินโครงการ 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563  
พฤศจิกายน 2563  

 
พฤศจิกายน 2563  
- กันยายน 2564 

 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ 
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4.  งบประมาณด าเนินงาน/โครงการ 
 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ค่าวัสดุฝึก  สอน  สอบ ) 
 4.1  ค่าวัสดุฝึก  สอน  สอบ    141,500     บาท 
 
5.  การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
1.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีวัสดุฝึก  สอน  
สอบ เพียงพอกับความต้องการ 
 2.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีวัสดฝุึก  สอน  
สอบ สอดคล้องกับความต้องการ 
3.  นักเรียนมีวัสดุที่ใช้ในการพัฒนาทักษะต่างๆที่
เหมาะสม 

1.  สอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนและบุคลากร 
2.  ประเมินโครงการ 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมินโครงการ 

ผลผลิต  (Out  Puts) 
1. นักเรียนมีวัสดุฝึก  สอน  สอบ  ที่สอดคล้อง
และเพียงพอกับความต้องการ 
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 
6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีวัสดุฝึก  สอน  สอบ  ที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 
 
 
       ลงช่ือ...................................................ผูเ้สนอ ลงช่ือ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอภิเชษฐ์  หมั่นนันท์)           (นางสาวประไพศรี  ไพศาล) 
                 ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา   ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
  
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ  บริการด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
แผนงาน  บรหิารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นในโรงเรียนเพราะเป็นปัจจัยข้ันพื้นฐานที่ส าคัญ  การ
บริหารงบประมาณให้เพียงพอกับค่าสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  ด้วยเหตุน้ีจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
        1.  โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
        2.  ครูและบุคลากรมีความสะดวกสบายในการปฏิบัตหิน้าที่        
 2.2  ผลผลิต  (Out  puts) 
        1.  โรงเรียนมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่เพียงพอกับความต้องการ 
        2.  ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
 
3.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 

 
5. 
6. 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ น าเสนอ
โครงการและขออนุมัติ   
น าเสนอโครงการเพื่อก าหนดงบประมาณต่อ   
ด าเนินการตามโครงการ 
   1) จัดต้ังงบประมาณโดยการประมาณการจาก
งบประมาณที่ผ่านมา 
   2) ช าระค่าสาธารณูปโภคตามใบแจง้หนี ้
   3) รายงานการใช้จ่ายต่อผู้บรหิารสถานศึกษา 
ประเมินโครงการ 
สรปุผลการด าเนินโครงการ 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563  
พฤศจิกายน 2563  

 
 

พฤศจิกายน 2563  
- กันยายน 2564 

 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

คณะกรรมการ/กรรมการ 
นางสาวจรุีรัตน์  วงษาเนาว์ 
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4.  งบประมาณด าเนินงาน/โครงการ 
 จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ค่าสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน )  ของ
โรงเรียนมรีายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี ้
 4.1  ค่าสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน    98,000     บาท 
 
5.  การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (Out  Comes) 
 1.  โรงเรียนมงีบประมาณเพียงพอในการ
จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 2.  ครูและบุคลากรมีความสะดวกสบายใน
การปฏิบัตหิน้าที่        

1.  สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนและบุคลากร 
2.  ประเมินโครงการ 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมินโครงการ 

ผลผลิต  (Out  Puts) 
1.  โรงเรียนมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่
เพียงพอกับความต้องการ 
 2.  ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
 
6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่เพียงพอกับความต้องการ 
 2.  ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................  ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวจุรรีัตน์  วงษาเนาว์)             (นางสาวประไพศรี  ไพศาล) 
        ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                        ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 
 

sd 
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ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน บรหิารบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสมนกึ  ชัยมงคล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ลักษณะงาน  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจของโรงเรียนจะบรรลเุปูาหมายที่ตัง้เอาไว้ได้   ต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน  
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ  บุคลากร  เป็นต้น ซึ่งหากไตร่ตรองดูแล้ว จ าเห็นว่าองค์ประกอบทีส่ าคัญทีสุ่ด 
คือ บุคลากร  เพราะถ้าบุคลากรไมเ่พียงพอ หรอืไม่มีคุณภาพ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานน้ันต่ าหรือไม่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน  
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
 2.2 บุคลากรมีรปูแบบในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนทีห่ลากหลาย 

2.3 บุคลากรมีความรู้ ทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
   
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
 บุคลากรทุกคนได้รบัการพัฒนา ด้วยการอบรม  สัมมนา อยา่งน้อยคนละ  20  ช่ัวโมง 
 3.2 ด้านคุณภาพ   

 บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการจัดการเรียนการสอนรอ้ยละ 80  
 
5. ทรัพยากรท่ีต้องการ 
    -  ทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองเทา  
 
6. งบประมาณ  
 -   เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จ านวน   78,000  บาท 
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7. วิธีและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1.  ประชุมสรรหาผูร้ับผิดชอบโครงการ 
2.  ด าเนินการตามโครงการ 
    -  เขียนโครงการ 
    - ขออนุมัติโครงการ 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    - ติดต่อสถานที่ 
    - ติดต่อคณะวิทยากร 
    - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
    - จัดเตรียมเอกสาร 
    - ด าเนินการ 
3. สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ 

พศจิกายน  2563 
พศจิกายน  2563 
พศจิกายน  2563 
 
 
พศจิกายน  2563 – กันยายน 2564 
 
 
 
 
กันยายน 2564 

 
8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลลัพธ์  (outcomes) 
1.  บุคลากรมีความรักและภูมิใจใสสถาบันของตนเอง 
2. บุคลกรมีความรกัความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกลูกัน 

 
-  สอบถามความพึงพอใจ 
 

1 . แบบสอบถาม 
2. บันทึกการให้ความ
ช่วยเหลือ 

ผลผลิต  (outputs) 
1. บุคลากรทุกคนได้การช่วยเหลือในยามที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
2.  บุคลากรทกุคนได้รับการแสดงความยินดีตามโอกาส 

 
 
-  สอบถามความพึงพอใจ 

 
 
-  แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  บุคลากรสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปปรับใช้กับภาระงานที่รับผิดชอบ 
2.  ประสิทธิผลจากการปฏิบัตงิานของบุคลากรที่ได้รบัการอบรมท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ขององค์กร 

เพิ่มมากขึ้น 
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ลงช่ือ....................................................  ผูเ้สนอ    ลงช่ือ.......................................................ผูเ้ห็นชอบ 
            (นางสมนึก  ชัยมงคล)                  (นางนิทัศนา  เพียรภายลุน) 
           ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                            ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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โครงการ  ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจใหบุ้คลากร 
แผนงาน  บรหิารบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสมนกึ  ชัยมงคล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ลักษณะงาน   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 -  30  กันยายน 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินงานของโรงเรียนใหพ้ัฒนาก้าวหน้ายิง่ข้ึนน้ัน   นอกจากการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้
และมีวิสัยทัศน์ อันจะเป็นส่วนที่ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพแล้วนั้น  การสร้างความภาคภูมิใจและรักใน
สถาบันการศึกษาของตนเอง   จะท าใหบุ้คลากรปฏิบัตหิน้าที่อย่างเตม็ความสามารถ และสละเวลาเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา  ทั้งนี้  ต้องได้รับการเสริมสร้างก าลงัใจจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รบัการส่งเสริม และได้รับก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2  เพื่อให้บุคลากรมีความคล่องแคล่วในการปฏิบัตหิน้าที่  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

 บุคลากร จ านวน 18 คน มีความรักและภูมิใจใสสถาบันของตนเอง 
3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 บุคลากรทุกคนได้การช่วยเหลือในยามที่ได้รับความเดอืดร้อน 
  3.2.2 บุคลากรมีความรักความสามัคคีช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน 
 
4. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีต้องการ 
 1) บุคลากร 

-  ทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองเทา  
       2) งบประมาณ  
             งบประมาณจ านวน     8,000 บาท 
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6. วิธีและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1.  ประชุมสรรหาผูร้ับผิดชอบโครงการ 
2.  ด าเนินการตามโครงการ 
     - เขียนโครงการขออนมุัติโครงการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
     - ด าเนินการ 
3. สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ 

พศจิกายน  2563 
พศจิกายน  2563 
พศจิกายน  2563 
 
 
พศจิกายน  2563 – กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลลัพธ์  (outcomes) 
1.  บุคลากรมีความรักและภูมิใจใสสถาบันของตนเอง 
2. บุคลกรมีความรกัความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกลูกัน 

สอบถามความพงึพอใจ 
 
 

1 . แบบสอบถาม 
2. บันทึกการให้ความ
ช่วยเหลือ 

ผลผลิต  (outputs) 
1. บุคลากรทุกคนได้การช่วยเหลือในยามที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
2.  บุคลากรทกุคนได้รับการแสดงความยินดีตามโอกาส 

สอบถามความพงึพอใจ  แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 บุคลากรมีความรักและภูมิใจใสสถาบันของตนเอง 
 8.2 บุคลกรมีความรักความสามัคคีช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน 
 
 
ลงช่ือ...................................................  ผูเ้สนอ    ลงช่ือ.......................................................ผูเ้ห็นชอบ 
            (นางสมนึก  ชัยมงคล)                (นางสาวประไพศรี  ไพศาล) 
          ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                           ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ชื่อโครงการ                     ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานนอกสถานที ่     
แผนงาน                          กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสมนกึ  ชัยมงคล 
ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพฒันาองค์กรและการพัฒนาชาติ ซึ่งจะสง่ผล 
ต่อคุณภาพนักเรียน ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักที่ส าคัญที่สุด หากบุคลากรได้รับการพฒันาให้พร้อมทุกด้าน  
ก็จะท าให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปด้วยดี และมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นการให้การศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้เพิม่เตมิให้กบับุคลากรของหน่วยงาน ผูบ้รหิาร ลูกจ้าประจ า ลกูจ้างช่ัวคราว จึงจ าเป็นทีห่น่วยงาน
ของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพือ่การน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
มาปรบัปรุง ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร   โรงเรียนบ้านหนองเทาได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว 
จึงได้จัดท าโครงการพฒันาบุคลากรศึกษาดงูานข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพิม่เติมในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  โดย
การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนที่มีความพรอ้ม อย่างน้อย 1 โรงเรียน 
 2.2 เพื่อสร้างความสมัพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิด 
 การพัฒนาในทกุๆ ด้าน 
 2.3 เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาโรงเรียน และ
องค์กร ใหม้ีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทมี เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัตงิานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  - บุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองเทาทุกคน ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  - บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเทาน าประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรงุ  
ประยุกต์ใช้ และพฒันาตนเองและองค์กรใหก้้าวหน้าอย่างมคุีณภาพและมีประสทิธิภาพร้อยละ 100 
 
4. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีต้องการ    

งบประมาณ      -    บาท          
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5. การด าเนินงานและกิจกรรม  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ น าเสนอ
โครงการและขออนุมัติ   
น าเสนอโครงการเพื่อก าหนดงบประมาณต่อ   
ด าเนินการตามโครงการ 
ประเมินโครงการ 
สรปุผลการด าเนินโครงการ 

พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563  
พฤศจิกายน 2563  
พฤศจิกายน 2563  
- กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

คณะกรรมการ/กรรมการ 
นางสมนกึ  ชัยมงคล 

 
6. การประเมินผล 
 6.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1.1 บุคลากรมีความรู้เพิ่มเตมิในด้านการพฒันาตนเองและวิชาชีพ จากการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม  
 6.1.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น  
 6.1.3 บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพฒันา
โรงเรียน และองค์กร ให้มีความเจรญิก้าวหน้าและพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยืน 

 6.1.4 มีการท างานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 6.2.1 การสังเกต 
 6.2.2 การสอบถาม 
 6.2.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเทา ได้ศึกษาดูงานและน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รบั   จาก
การศึกษาดูงานมาใช้พัฒนาโรงเรียนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 7.2 เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รูจ้ักการท างานเป็นทมี เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
 7.3 บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเทา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกดิแรงจงูใจทีจ่ะพฒันาโรงเรียนและองค์กร
ให้เกิดความก้าวหน้าเท่าเทียมกบัหน่วยงานอื่นและพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 
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ลงช่ือ.....................................................  ผู้เสนอ    ลงช่ือ.......................................................ผูเ้ห็นชอบ 
             (นางสมนกึ  ชัยมงคล)                 (นางสาวประไพศรี  ไพศาล) 
           ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา                            ครูโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 

ลงช่ือ …………..……..….….........…….. ผู้อนุมัต ิ
        (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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ส่วนที่  4   
การก ากับ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงาน  
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การก ากับติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

โรงเรียนใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน  
เป็นเครื่องมือในการก ากับ  ติดตาม  และรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ  ตามวงจรเดมมิง่  (PDCA)    
เพื่อวัดความส าเร็จตามเกณฑม์าตรฐานการปฏิบัติงาน กลุม่งาน/กลุม่สาระ/งาน  และคุณภาพการศึกษา               
ของโรงเรียน  ดังนี้ 
 
1. การก ากับ ติดตาม 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการบรหิารโครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
2. นิเทศติดตาม ภายในเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ตลอดปงีบประมาณ ผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
3. ประชุมคณะกรรมการบรหิารโครงการ  สรปุผลการ
ปฏิบัติงานในรอบป ี

ปีละครั้ง กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

 

2.การตรวจสอบและรายงาน 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   ทบทวน    คุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน 
2. พัฒนาและฝึกอบรมคณะกรรมการ ภาคเรียนที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน 
3. เตรียมสร้างเครื่องมือ / คู่มือตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
5. ประเมินสรุปผลการตรวจสอบ และรายงาน ภาคเรียนที่ 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
6. เสนอผลการตรวจสอบใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องกบั 
การจัดการศึกษาทราบ 

ภาคเรียนที่ 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

7. พัฒนาและปรบัปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
กรณีทีผ่ลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ภาคเรียนที่ 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองเทา 
ท่ี     /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 2564  
………………………………………………………………… 

 เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านหนองเทาเป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 และ
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านหนองเทา ดังนี้ 
  ๑. นายจักรเดชา  เรียมแสน  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   ๒. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน  ครู อันดับ คศ.๓  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์  ครู อันดับ คศ.๓        กรรมการ 
  ๔. นายสิรภพ  พลสุวรรณ   ครู อันดับ คศ.๓  กรรมการ 
  ๕. นางสาวจุรีรัตน์   วงษาเนาว์   ครู อันดับ ค.ศ. ๒ กรรมการ 
  ๖. นางบุญมี   ชาวนา    ครู อันดับ ค.ศ. ๑ กรรมการ 
  ๗. นางสาวสุวรรณภา พรหมบุรมย์  ครู อันดับ ค.ศ.๑   กรรมการ 
  ๘. นางณัชชา  พูลพัฒนะ   ครู อันดับ ค.ศ.๑  กรรมการ 
  ๙. นายศราวุธ  แวงธิสาร   ครู อันดับ คศ.๑  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวณัฐธิรนันท์ ปติโยพันธ์  ครูอันดับ ค.ศ.๑    กรรมการ 
  ๑๑. นายกิตติพงษ์ ด่างเกษี   ครูอันดับ ค.ศ.๑   กรรมการ 
        ๑๒. นางสุชญา  นิวงษา    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๑๓. นายปิยะ  พรหมอารักษ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวกัณฐิกา  สุวรรณโส   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวประไพศรี  ไพศาล  ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

ให้ครูที่ได้รบัมอบหมายปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มปีระสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ  
ให้เกิดผลดี และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๙ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

     (นายจักรเดชา   เรียมแสน) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนบ้านหนองเทา           

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านหนองเทา  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 
ท่ี    ....... /256๓                                    วันที่   ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 2564 
           
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 ตามที่โรงเรียนบ้านหนองเทาได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนให้
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเทา เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบนั้น บัดน้ี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเทาได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นว่าเป็นแผนปฏิบัติการที่
เหมาะสมเหตสุมควรแนะน าไปใช้ในการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
                       ลงช่ือ         สวรรค์  อินเทพ 
                                   (นายสวรรค์  อินเทพ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              โรงเรียนบ้านหนองเทา  
 
 
          ลงช่ือ     พัสดี   สุขภูวงค์ 
                   (นายพัสดี   สุขภูวงค์) 
                   กรรมการผู้แทนชุมชน 
                                                                                  
  

ลงช่ือ    ประไพศรี  ไพศาล 
              (นางสาวประไพศรี  ไพศาล) 
                             กรรมการผู้แทนคร ู
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