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คํานาํ 
 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  ของโรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา  ที่จดัทําขึ้น  ภายใต

กระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรยีน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผูปกครองนักเรียน  

ที่ไดรวมพลังกันระดมความคิด  กําหนดวิสัยทัศน  และรวมกันจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2558 เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน เพ่ือให

นักเรียน  เกง  ดี  มสีุข  มีสขุภาพพลานามัยที่แข็งแรง  ทัง้ทางรางกาย จิตใจ  อารมณ  สังคม  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  วินัย  ปลอดจากสารเสพติด  รวมทั้งอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข 

 โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 จะ

เปนประโยชนในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  รวมทั้งผูที่นําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2558 ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  และขอขอบคุณคณะทํางานและผูที่มสีวนเกี่ยวของทุกคน  ที่

ทําใหการจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

ส่วนที ่ 1 

บทนํา 

 

1.ภารกจิของสถานศึกษา 

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช  2550  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 

2542  ตลอดทั้งกฎกระทรวงศึกษาธิการ ไดบ้ญัญติัภารกิจของสถานศึกษา ดงัน้ี 

1. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการใหก้ารศึกษา  เพื่อประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสงัคม

ใหบ้รรลุความมุ่งหมายท่ีกาํหนด  ซ่ึงเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ั้งนกัเรียนปกติ  นกัเรียนพิการ  นกัเรียนดอ้ยโอกาสและนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

3. จดัการศึกษาโดยใชรู้ปแบบการจดั  3  รูปแบบ  คือ  ในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยัตาม

ความเหมาะสม 

4. ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลกัการและแนวทางท่ีกาํหนดไว ้ อาทิเช่น   จดัตามธรรมชาติและศกัยภาพ

ของนกัเรียนแต่ละวยัและแต่ละคน  จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน  ตลอดทั้งจดัการวดัและ

ประเมินผลตามสภาพจริง 

5. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยปรับใชห้ลกัสูตรแกนกลางใหเ้หมาะกบัสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีตั้งโรงเรียน 

6. จดักระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน  โดยใหก้ารศึกษาอบรมตามความจาํเป็น

และความเหมาะสม 

7. จดัใหมี้การวจิยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ  ตลอดทั้งส่งเสริมใหใ้ช้

กระบวนการวจิยัในชั้นเรียน 

8. บริหารจดัการโรงเรียนตามการกระจายอาํนาจการบริหารทั้งดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้น

งบประมาณ และดา้นบริหารทัว่ไป ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  การมีส่วนร่วม

ของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียเตม็ท่ี 

9. จดัการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทั้งคุณภาพภายในและภายนอก  ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาท่ี

กาํหนด 

10. พฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืน  เพื่อจดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัแนวทางและหลกัการท่ี

กาํหนดตามการปฏิรูปการศึกษา 



 
 

 

 

2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

11. แสวงหาเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาไทย  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน

โรงเรียน 

 ตามหลกัการกระจายอาํนาจการมีส่วนร่วม  ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.  2545  และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

หน่วยงานระดบัภูมิภาคมีการยบุรวมกนั และมีการโอนสถานศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดักรมสามญัศึกษาและ

สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย

กระจายอาํนาจไปยงัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และใหส้ถานศึกษาใชห้ลกัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐาน (SBM)   

การบริหารงานโดยรูปแบบคณะกรรมการและการจดัระบบประกนัคุณภาพ  เพื่อเตรียมพร้อมใหโ้รงเรียน

เป็นนิติบุคคล ดงันั้นภารกิจของโรงเรียนจึงตอ้งปรับยบุรวมกนัใหเ้กิดความสะดวกในการบริหารงาน  ตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ( 2546)  ดงัน้ี 

ขอบข่ายและภารกจิการบริหารและจัดการศึกษาทั้ง  4  ด้าน  ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. ด้านการบริหารงานวชิาการ ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา 

กระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การ

แนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสาน

ความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบดว้ย การจดัทาํและเสนอของบประมาณ การจดัสรร 

งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน  การระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา การบริหารการเงินการบญัชีและการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง การ 

สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วินยัและการรักษาวนิยั และการ

ลาออกจากราชการ 

4. ด้านการบริหารทัว่ไป ประกอบดว้ย การดาํเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพฒันาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ การประสานและพฒันาเครือข่าย

การศึกษา  การจดัระบบและพฒันาองคก์ร   งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ การส่งเสริมสนบัสนุนดา้น

วิชาการ  งานประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การจดัทาํสาํ

มะโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน การประชาสมัพนัธ์งานการศึกษา การ

ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดั



 
 

 

 

3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

การศึกษา งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจดัระบบการควบคุมใน

หน่วยงาน งานบริการสาธารณะ และงานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน  
 

2. กรอบแนวคดิและทศิทางการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําปีพ.ศ. 2558 
 

 แนวคดิของการจัดทาํแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบติัการคือเคร่ืองคํ้าประกนัวา่เป้าหมายในการทาํงานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีกาํหนดไวพ้ดูง่ายๆคือเป็นส่ิงยนืยนัวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้นมีความเป็นไปไดเ้พราะมีแผนงานรองรับท่ี

ชดัเจนและถา้แผนปฏิบติัการดาํเนินการไดส้าํเร็จกจ็ะส่งผลต่อความสาํเร็จของเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ช่นกนั

แผนปฏิบติัการคือผลของการแปลง ความคิดในการจะทาํส่ิงต่างๆท่ีอยูใ่นหวัคนทาํงานใหอ้อกมาอยูใ่น

กระดาษหรือไฟลค์อมพิวเตอร ◌์ ท่ีผา่นกระบวนการในการกร่ันกรองแลว้วา่มีความเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายในการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้
 

 วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนปฏบิตัิการ 

 1.เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีแนวทางในการสร้างความสาํเร็จใหก้บัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

 2.เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทาํงานไวล่้วงหนา้ 

 3. เพื่อลดความขดัแยง้ในการทาํงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน 

 4.เพื่อลดความผดิพลาดและลดความซํ้าซอ้นในการทาํงาน 

 5.เพื่อจดัลาํดบัความสาํคญัและเร่งด่วนของการทาํงานไวล่้วงหนา้ 

 6.เพื่อใชใ้นการมอบหมายงานใหก้บัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มากยิง่ข้ึนเพราะ

ทุกคนจะทราบวา่ใครจะตอ้งทาํอะไรเม่ือไหร่อยา่งไร 

 7.เพื่อใชใ้นการกาํหนดงบประมาณค่าใชจ่้ายประจาํปี 

 8.เพื่อใหแ้ผนท่ีวางไวมี้ความเป็นไปไดแ้ละใกลเ้คียงกบัการท่ีจะปฏิบติัจริงใหม้ากท่ีสุด 
 

 เทคนิคการจัดทาํแผนปฏิบตังิาน (Action Plan) 
 

 เทคนิคการจดัทาํแผนปฏิบติังานเม่ือองคก์รกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัเรียบร้อยแลว้

ภาระอนัหนกัอ้ึงอยา่งหน่ึงของคนทาํงานโดยเฉพาะหวัหนา้หน่วยงานต่างๆคือการจดัทาํแผนงาน/โครงการ

พร้อมกบัแผนการดาํเนินงานหรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ Action Plan นัน่เองหลายคนมีคาํถามวา่จะทาํอยา่งไรให ้

Action Plan มีประสิทธิภาพแต่กย็งัมีอีกหลายคนถามวา่มนั คืออะไรเจา้นายบอกใหท้าํ Action Plan ถา้ให้

แปลเป็นไทยกพ็อเขา้ใจวา่มนัคือแผนปฏิบติังานหรือแผนการดาํเนินงานประเดน็สาํคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่ความหมาย

ของคาํวา่ Action Plan แต่อยูท่ี่วา่จะเร่ิมตน้ตรงไหนและใน Action Plan ควรมี อะไรบา้งมีคาํกล่าวคาํหน่ึงเขา

กล่าววา่ "Plan your work, work you plan, your plan will work" ทางโรงเรียนเห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ี เพราะวา่
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ถึงแมเ้ราไดมี้การวางแผนงาน/โครงการไวอ้ยา่งดีแค่ไหนแต่ ถา้เราไม่ ทาํตามแผนท่ีวางไวแ้ผนงานนั้นๆกไ็ม่

มีความหมายอะไรอะไรท่ีจะช่วยใหเ้ราทาํตามแผนงาน/โครงการท่ีกาํหนดไวส่ิ้งนั้นกคื็อ Action Plan

แผนปฏิบติัการมีความสาํคญัตรงท่ีเป็นเคร่ืองมือในการแปลงแผนงาน/โครงการไปสู่กิจกรรมยอ่ยใน เชิง

ปฏิบติัและช่วยในการควบคุมใหผู้ป้ฏิบติังานดาํเนินงาน ปฏิบติังานไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึนลดภาระในการ

ตดัสินใจวา่ จะทาํอะไรเม่ือไหร่ลดความเส่ียงในการควบคุมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

แผนปฏิบติัท่ีดีควรจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 

 • ช่ือแผนปฏิบตัเิน่ืองจากแต่ละปี มี แผนงาน/โครงการเยอะมากดงันั้นเราควรจะตั้งช่ือแผนปฏิบติัให้

ชดัเจน และท่ีสาํคญัควรจะตั้งช่ือโดยอาศยัแนวคิดทางการตลาดเขา้มาดว้ย เพราะจะช่วยใหทุ้กคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถจดจาํแผนปฏิบติันั้นไดดี้ยิง่ข้ึนเป็นการสร้างแบรนดเ์นมของแผนปฏิบติันั้นๆ 

 • ขั้นตอนหลกัในแผนปฏิบติัควรจะกาํหนดขั้นตอน/กระบวนการหลกัๆไวใ้หช้ดัเจนโดยเร่ิมจาก

กระบวน การ แรกจน ถึงกระบวนการสุดทา้ยก่อนเช่นขั้นตอนแรกจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ขั้นตอนท่ีสอง

ประชุมเชิง ปฏิบติัการขั้นตอนท่ีสามใหเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนท่ีส่ี...หา้ 

 • กจิกรรมเม่ือเราไดข้ั้นตอนหรือกระบวนการหลกัแลว้ให ้กาํหนด กิจกรรม ยอ่ยๆ ของแต่ละ

ขั้นตอน วา่มี อะไรบา้งเช่นขั้นตอนการฝึกอบรมจะมีกิจกรรมยอ่ยๆต่างๆอาจจะเป็นการกาํหนดหลกัสูตร

ฝึกอบรมการ ติดต่อวิทยากรแจง้กาํหนดการฝึกอบรมใหห้น่วยงานต่างๆรับทราบฯลฯ 

 • วธีิการหรือแนวทางในการปฏิบัตเิพื่อป้องกนัปัญหาในการนาํกิจกรรมไปปฏิบติัควรจะระบุ

แนวทางในการ ปฏิบติัตามกิจกรรมนั้นๆดว้ย 

 • กาํหนดวนัเวลาสถานทีใ่หร้ะบุวา่กิจกรรมแต่ละขอ้นั้นจะทาํเม่ือไหร่ถา้ระบุวนัเวลาและสถานท่ีได้

จะดีมากทั้งน้ีเพื่อจะสามารถดูภาพรวมของแผนปฏิบติัได ้วา่มีกิจกรรมไหนบา้งท่ีสามารถทาํไปพร้อมกนัได้

กิจกรรม ไหนบา้งท่ีตอ้งรอใหกิ้จกรรมอ่ืนเสร็จก่อนจึงจะดาํเนินการได ้

 • ความเส่ียงของขั้นตอนหรือกจิกรรมเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัเป็นแผนท่ีคาํนึงถึงการปฏิบติั จริงๆจึงควร

มีส่วนท่ี เราเรียกวา่การวเิคราะห์ความเส่ียงหรือปัญหาอุปสรรคของขั้นตอนหรือกิจกรรมนั้นๆดว้ยวา่มี

อะไรบา้งเช่นความเส่ียงของกิจกรรมการจดัฝึกอบรมคือหน่วยงานต่างๆงานเยอะไม่สามารถส่งคนเขา้มารับ

การฝึกอบรม พร้อมกนัไดค้ร้ังละมากๆ 

 • แผนปฏิบตัิรองรับ/แผนปฏบิัติสํารองใหน้าํเอาความเส่ียงหรือปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนมา

วิเคราะห์ หาทางป้องกนัแกไ้ขผอ่นหนกัใหเ้ป็นเบาเพื่อป้องกนัหรือลดผลท่ีจะเขา้มากระทบต่อแผนปฏิบติั

โดยรวมเช่นอาจจะตอ้งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆหรืออาจจะเร่ิมกาํหนดการฝึกอบรมใหเ้ร็วข้ึน

และทยอย ฝึกอบรมทั้งปี 

 • งบประมาณควรจะมีการวิเคราะห์และกาํหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรมทั้งน้ีเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัมี

ความใกลเ้คียง กบัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึนเพราะถา้เราประมาณการงบประมาณยอ่ยมากเท่าไหร่ อกาสท่ี 

งบประมาณโดยรวมจะผดิพลาดกย็อ่มมีนอ้ยลง 
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 • ผู้รับผดิชอบ ควรจะมีการกาํหนดตาํแหน่งหรือช่ือบุคคลผูท่ี้รับผดิชอบแผนปฏิบติัหลกั (Action 

Plan Leader/Owner)ไวห้น่ึงคนและในแต่ละกิจกรรมควรจะกาํหนดผูรั้บผดิชอบใหช้ดัเจนเช่นเดียวกนัทั้งน้ี

เพื่อจะ ไดพ้ิจารณาดูวา่ใครรับผดิชอบมากนอ้ยเกินไปนอ้ยเกินไปคนท่ีรับผดิชอบมีความเหมาะสมกบั

กิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ 
 

3.ข้อมูลขั้นพืน้ฐาน 
 

 1. ทีต่ั้งและลกัษณะทางกายภาพ 
 

ช่ือสถานศึกษาโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยาสถานท่ีตั้ง84บา้นวา่นพฒันาหมู่ท่ี 11     

ตาํบลโคกสะอาดอาํเภอลาํปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์  โทร  044-187712    

E-mail   banvanschool@windowslive.com 

ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกบับา้นหนองนกเป็ด  หมู่ท่ี 9   ตาํบลบา้นยาง   

อาํเภอลาํทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา 

ทิศตะวนัออกมีอาณาเขตติดต่อกบับา้นหนองคูณ  หมู่ท่ี 2ตาํบลโคกสะอาดอาํเภอลาํปลายมาศ    

จงัหวดับุรีรัมย ์

             ทิศใตมี้อาณาเขตติดต่อกบับา้นข้ีตุ่น  หมู่ท่ี 4  ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย ์

ทิศตะวนัตกมีอาณาเขตติดต่อกบับา้นหนองเฒ่ากาหมู่ท่ี  1ตาํบลโคกสะอาด 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

มีเขตพื้นท่ีบริการ  5 หมู่บา้น  ไดแ้ก่บา้นวา่นหมู่  5  บา้นวา่นพฒันา  หมู่  11  บา้นเข่ือน  หมู่  6   

บา้นคอ้ หมู่  7  และบา้นคอ้พฒันา  หมู่  14  ตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอลาํปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์

 2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  นายสุรสิทธ์ิ  แสงโทโพธ์ิวฒิุการศึกษา ศษ.ม.   สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาดาํรงตาํแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่  10  กมุภาพนัธ์  2553    

2.2ผูช่้วยผูบ้ริหารท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง   4  คน  

  1. นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์             ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายงบประมาณ  

  2. นายอุทยั  เพียงไธสง            ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคล 

  3. นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 

  4. นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก            ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ  
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 3.ประวตัิโรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

 

โรงเรียนบา้นวา่เข่ือนคอ้วิทยาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลสาหร่าย (วดัโนนตูม) ตั้งข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2475 โดยขนุพระบาล นายอาํเภอพิมาย เป็นผูต้ ั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2484 ทางการใหโ้อนเขต

จงัหวดันครราชสีมา โดยแยกหมู่บา้น จาํนวน 17 หมู่บา้นมาข้ึนต่ออาํเภอลาํปลายมาศจงัหวดับุรีรัมยแ์ละได้

ตั้งช่ือโรงเรียนประชาบาลตาํบลโคกสะอาด(วดับา้นวา่น)โดยอาศยัศาลาวดัเป็นท่ีเรียน ครูใหญ่คนแรกคือ 

นายสมบรูณ์ ทบัขวาในปี พ.ศ. 2494 นายบุญธรรม ยางนอกครูใหญ่ขณะนั้นไดข้อความร่วมมือจาก

ประชาชนทั้ง 3 หมู่บา้นคือ บา้นวา่น บา้นเข่ือนบา้นคอ้ ไดช่้วยกนัจดัหาไมม้าเพื่อท่ีจะปลูกสร้างอาคารเรียน 

โดยยา้ยจากสถานท่ีเดิมคือ สถานท่ีจรดเขตวดัใหม่อมัพวนับา้นวา่น ดา้นทิศตะวนัออก ไปสร้างยงัสถานท่ี

ใหม่เป็นอาคาร  

แบบ ป.1ก มีมุขหนา้ 1 มุข ขนาด 4 หอ้งเรียน มีเน้ือท่ี 22  ไร่ 2 งาน3 ตารางวา ซ่ึงนายจรัส พรรณวรรณ

ศึกษาธิการอาํเภอลาํปลายมาศสมยันั้นไดจ้บัจองท่ีดินไวแ้ละมอบใหก้ระทรวงศึกษาธิการ การปลูกสร้าง

อาคารแลว้เสร็จในปี 2510 ไดช่ื้อวา่โรงเรียนบา้นวา่น (รัฐ-ราษฎบ์าํรุง) ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2524 ได้

เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนบา้นวา่น (รัฐ-ราษฎบ์าํรุง) มาเป็นโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา 

 

4. ข้อมูลนักเรียน 

 ปัจจุบนัโรงเรียนมีขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนนกัเรียน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี10  มิถุนายน  2557)  ดงัน้ี 

1) จาํนวนนกัเรียนจาํแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 
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ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนจาํแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 

 

ระดบัชั้น 
จาํนวนนกัเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 16 20 36 

อนุบาล 2 24 16 40 

รวมระดับช้ันอนุบาล 40 36 76 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 21 22 43 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 21 23 44 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 28 14 42 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 19 26 45 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 21 13 34 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 22 18 40 

รวมระดับช้ันประถมศึกษา 132 116 248 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

36 29 65 

31 26 57 

20 26 46 

รวมระดับช้ันมัธยมศึกษา 87 81 168 

รวมนักเรียนทั้งหมด 259 233 492 

 5. ข้อมูลบุคลากร 

จาํนวนครู ชาย หญิง รวม  จาํนวนลูกจา้ง ชาย หญิง รวม 

ขา้ราชการ 13 13 26  นกัการภารโรง 2 0 2 

ขา้ราชการ ก.พ 0 0 0  พนกังานขบัรถ 0 0 0 

พนกังาน

ราชการ 

(ทาํการสอน) 

0 1 1  ยาม 0 0 0 

ครูอตัราจา้ง 

(ทาํการสอน) 

1 0 1  เจา้หนา้ท่ีประจาํ

หอ้งปฏิบติัการ 

1 0 1 

จาํนวนผูบ้ริหาร……..1……….คน  ชาย ……1……. คน  

จาํนวนครูผูส้อน ……26….คน     ชาย……13……คน หญิง ……13…….คน 

จาํนวนผูบ้ริหารและครูผูส้อนจาํแนกตามวฒิุการศึกษา  
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วฒิุการศึกษา 

  

วิชาเอก 

วฒิุทางดา้นการศึกษา  

รวม ตํ่ากวา่ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

ครู 

การบริหารการศึกษา 

 

- 

 

1 

- 

 

22 

1 

 

3 

- 

 

- 

1 

 

26 

รวม  - 22 4 - 27 

 

4.  ผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 

ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่่านมา 

๑. ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

สถานศึกษา โรงเรียนในฝัน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สถานศึกษาพอเพียง 

สพฐ. 

สพฐ. 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน สถานศึกษาพอเพียง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

นักเรียน 

ด.ญ.โชติรส  ปานเกิด 

เหรียญทองการแข่งขนัการท่อง

อาขยานทาํนองเสนาะ ป.1-ป.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ด.ญ.ตรีนุชสุคนธ์  แทนไธสง 

ด.ญ.ภานุมาศ  นาขวญั 

ด.ญ.สุภทัราภรณ์บุญญรัตน ์

เหรียญทองการประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

นายขจรศกัด์ิ  ท่ีรักษ ์

ด.ญ.ชลธิชา  ท่ีรัก 

ด.ญ.สุทินา  สุหา 

ชนะเลิศการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
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นายณฐัพงษ ์ หะสูง รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2  การ

แข่งขนัวาดภาพลายเสน้ ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

นายสุรชยั ท่ีรัก ชนะเลิศการแข่งขนัเด่ียวขลุ่ย

เพียงออ ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ด.ญ.กิตติยา  ดวงดี เหรียญทองการแข่งขนัขบัร้อง

เพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ด.ญ.วชิราภรณ์  ประทุมศิริ เหรียญทองการแข่งขนัร้องเพลง

ไทยสากลประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ด.ญ.ชวินทา  พิระชยั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2  การ

แข่งขนัร้องเพลงสากล  ประเภท

หญิง ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ด.ช.ธนานนท ์   เพช็ชาย รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 การ

แข่งขนัร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ประเภทชาย  ม.1-ม.3 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

 

ด.ญ.วิไลภรณ์พงษเ์จริญ รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  การ

แข่งขนัขบัร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ญ.ธมลวรรณ  อินเถ่ือนพะเนา 

ด.ญ.ปิยาภสัร์  เขม็ขดั 

ด.ช.พรชยั  บนัเทิงไพบูลย ์

รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัรําวง

มาตรฐาน ป.1-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
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ด.ช.พิรภพ  ปะนามะสา 

ด.ญ.ศศิกานต ์ วงศช์าํนาญ 

ด.ช.อชิตพงษเ์พียซา้ย 

ด.ญ.อภสัรา  โสภา 

ด.ช.อสันะ  หงส์หาชาติ 

น.ส.จิราพร  ทบวอ 

นายธนา  เข่ือนแกว้ 

น.ส.นนัทวรรณ  ยบัสนัเท๊ียะ 

นายนิธิศ  ไชยเสริม 

น.ส.พรชิตา  วเิวกวินย ์

นายสิทธิศกัด์ิ  หาดี 

น.ส.สุจิตรา  ท่ีรัก 

น.ส.สุภาวดี  เครือพิมาย 

รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัรําวง

มาตรฐาน ม.1-ม.3 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ด.ช.จารุทศัน์  สงัวาลรัมย ์ รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 การ

แข่งขนัเด่ียวดนตรีพื้นเมือง(เด่ียว

โหวต) 

ป.1-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ช.อศักร  ผลทาํมา รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 การ

แข่งขนัเด่ียวดนตรีพื้นเมือง(เด่ียว

โหวต) 

ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ช.ณฐัวฒิุ  เวยีงสิมมา รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัเด่ียว

ดนตรีพื้นเมือง (แคน) ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ญ.ปุณยนุช  สุขพิมาย เหรียญทองการเล่านิทานประกอบ

ส่ือปฐมวยั 

 

 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
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ด.ช.ธีรภทัร  บุญครอง เหรียญเงินรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพื้นเมือง 

(เด่ียวพณิ)  

 ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

น.ส.วลยัพร  โพธ์ินา เหรียญเงินการแข่งขนัการท่อง

อาขยานทาํนองเสนาะ ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ด.ญ.ตะวนัฉาย แสงแดง 

ด.ญ.ภทัรวรินทร์  เอ่ียมศรี 

เหรียญเงินการแข่งขนัสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ช.นนัธกาน  ไมก้ระโทก 

ด.ญ.ยวุนารถ  พลคาํแหง 

เหรียญเงินการแข่งขนัสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ญ.กลัยาณี  ผมทาํ 

ด.ญ.ณฐัวดี  เพชรทราย 

ด.ญ.สุธาภรณ์  แลโสภา 

เหรียญเงินการประกวดหนงัสือ

เล่มเลก็ ป.4-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ญ.นิรชา  ไลไธสง 

ด.ญ.พชัริดา  เส็งนา 

ด.ญ.วชัราภรณ์เครืองกนั 

เหรียญเงินการประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.

1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ด.ญ.พรนิภา  แสงแดง 

ด.ญ.อนงคน์าถร  ท่ีรัก 

เหรียญเงินการสร้างหนงัสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) ม.1.ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ด.ญ.อจัฉรา  ท่ีรัก เหรียญเงินการแข่งขนัการวาด

ภาพระบายสี ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ด.ญ.สโรซา  สาํราญพนัธ์ เหรียญเงินการแข่งขนัเด่ียวซอดว้ง 

ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

น.ส.สุพตัรา  สีลา เหรียญเงินการแข่งขนัเด่ียวซออู ้

 ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
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ด.ญ.ชนมณี์ชา  ธรรมธุระ 

น.ส.ลกัษณา  ตอรบรัมย ์

น.ส.สุพรรณีธะนีหงษ ์

เหรียญเงินการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-

ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ช.ธรณินทร์  นดัรัมย ์

ด.ญ.บุศรินทร์  คาํมูล 

เหรียญเงินการประกวดมารยาท

ไทย ป.1-ป.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ญ.ดรุณี  ท่ีรัก 

ด.ช.ธีรวฒิุ  อินทร์มา 

เหรียญเงินการประกวดมารยาท

ไทย ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

ด.ญ.ศรินภทัร์  โพธ์ิศรีดี เหรียญทองแดงการแข่งขนัการ

อ่านออกเสียงและจบัใจความ

สาํคญั ป.1-ป.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ญ.กรรณิการ์  สครรัมย ์ เหรียญทองแดงการแข่งขนั

อจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-

ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

ด.ช.อคัรเดช  ท่ีรัก เหรียญทองแดงการแข่งขนัคิดเลข

เร็ว ป.4-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

 ๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

  ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวยั 

    ผลการพฒันาการเดก็ ชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 

พฒันาการ 
จํานวนเด็ก

ทีป่ระเมิน 

จํานวน/ร้อยละของเด็กตาม

ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ดา้นร่างกาย ๔๔ ๔๐ ๔ ๐ 

๒. ดา้นอารมณ์ – จิตใจ ๔๔ ๔๐ ๔ ๐ 

๓. ดา้นสงัคม ๔๔ ๓๘ ๖ ๐ 

๔. ดา้นสติปัญญา ๔๔ ๓๔ ๑๐ ๐ 

  

 

 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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               ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น (ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวน

ท่ีเขา้

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ จาํนว

น

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ

นกัเรียน

ท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๔    ๑ ๓ ๙ ๖ ๒๕ ๔๐ ๙๐.๙๐ 

คณิตศาสตร์ ๔๔   ๑ ๑ ๖ ๑๐ ๖ ๒๐ ๓๖ ๘๑.๘๑ 

วิทยาศาสตร์ ๔๔     ๑ ๑๐ ๙ ๒๔ ๔๓ ๙๗.๗๒ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

๔๔     ๔ ๘ ๗ ๒๕ ๔๐ ๙๐.๙๐ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๔      ๖ ๖ ๓๒ ๔๔ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๔๔       ๒ ๔๒ ๔๔ ๑๐๐ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๔๔       ๑ ๔๓ ๔๔ ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๔     ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๖ ๓๔ ๗๗.๒๗ 

รายวิชาเพิ่มเติม

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

...... 

           

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวน

ท่ีเขา้

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ จาํนวน

นกัเรีย

ร้อยละ

นกัเรียนจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 



 
 

 

 

14 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

สอบ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

ท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึนไป 

ภาษาไทย ๔๒   ๔ ๕ ๔ ๑๒ ๓ ๑๔ ๒๙ ๖๙.๐๔ 

คณิตศาสตร์ ๔๒   ๑ ๖ ๙ ๒ ๙ ๑๕ ๒๖ ๖๑.๙๐ 

วิทยาศาสตร์ ๔๒   ๑ ๕ ๙ ๖ ๗ ๑๔ ๒๗ ๖๔.๒๘ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

๔๒   ๓ ๑ ๕ ๑๑ ๖ ๑๖ ๓๓ ๗๘.๕๗ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๒  ๑ ๔ ๔ ๑  ๑๔ ๑๘ ๓๒ ๗๖.๑๙ 

ศิลปะ ๔๒      ๕ ๑ ๓๖ ๔๒ ๑๐๐ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๔๒     ๗ ๒ ๘ ๒๕ ๓๕ ๘๓.๓๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๒    ๑ ๗ ๙ ๙ ๑๖ ๓๔ ๘๐.๙๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม

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

           

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวน

ท่ีเขา้

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ จาํนวน

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ 
๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย ๔๕     ๕ ๗ ๙ ๒๔ ๔๐ ๙๓.๐๒ 

คณิตศาสตร์ ๔๕    ๑ ๓ ๑๐ ๑๑ ๒๐ ๔๑ ๙๕.๓๔ 

วิทยาศาสตร์ ๔๕    ๒ ๕ ๙ ๑๔ ๑๖ ๓๙ ๙๐.๖๙ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

๔๕     ๓ ๙ ๑๐ ๒๔ ๔๓ ๑๐๐ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๕  ๑  ๑ ๒  ๒๑ ๒๑ ๔๒ ๙๗.๖๗ 



 
 

 

 

15 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

ศิลปะ ๔๕     ๓  ๔ ๓๙ ๔๓ ๑๐๐ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๔๕    ๒ ๑ ๑ ๓ ๓๙ ๔๓ ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๕    ๓ ๘ ๙ ๗ ๑๙ ๓๕ ๘๑.๓๙ 

รายวิชาเพิ่มเติม

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

...... 

           

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวน

ท่ีเขา้

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ จาํนวน

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ

นกัเรียน

ท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๓   ๒  ๑๒ ๗ ๓ ๙ ๑๙ ๕๗.๕๗ 

คณิตศาสตร์ ๓๓  ๑ ๙ ๖ ๒ ๗ ๒ ๖ ๑๕ ๔๕.๔๕ 

วิทยาศาสตร์ ๓๓  ๕ ๒ ๖ ๗ ๙ ๔  ๑๓ ๓๙.๓๙ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

๓๓  ๑

๗ 

๗ ๖ ๒ ๑   ๑ ๓.๐๓ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๓๓  ๗ ๘ ๓ ๑ ๘ ๕ ๑ ๑๔ ๔๒.๔๒ 

ศิลปะ ๓๓   ๖ ๖ ๓ ๗ ๖ ๕ ๑๘ ๕๔.๕๔ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๓๓    ๙ ๒ ๑๐ ๘ ๔ ๒๒ ๖๖.๖๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๓  ๖ ๘ ๕ ๓ ๖ ๔ ๑ ๑๑ ๓๓.๓๓ 

รายวิชาเพิ่มเติม......            

 

 

 

 

 



 
 

 

 

16 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวน

ท่ีเขา้

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ จาํนวน

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ 
๒.

๕ 
๓ 

๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย ๔๐  ๑

๐ 

๖ ๔ ๕ ๒ ๕ ๘ ๑๕ ๓๘.๔๖ 

คณิตศาสตร์ ๔๐   ๙ ๑

๐ 

๑๐ ๖ ๓ ๒ ๑๑ ๒๘.๒

๐ 

วิทยาศาสตร์ ๔๐  ๔ ๗ ๘ ๙ ๖ ๕ ๑ ๑๒ ๓๐.๗๖ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

๔๐  ๑

๐ 

๕ ๑

๐ 

๗ ๕ ๒ ๑ ๘ ๒๐.๕๑ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐   ๒๙ ๙ ๒      

ศิลปะ ๔๐  ๑ ๓ ๑

๓ 

๑๓ ๕ ๔ ๑ ๑๐ ๒๕.๖

๔ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๔๐  ๒ ๒ ๕ ๑๕ ๑๑ ๔ ๑ ๑๕ ๓๘.๔๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐  ๑

๗ 

๑๒ ๓ ๔ ๒  ๒ ๔ ๑๐.๒๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม...            

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวน

ท่ีเขา้

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ จาํนวน

นกัเรีย

ร้อยละ

นกัเรียนจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 



 
 

 

 

17 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

สอบ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

ท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึนไป 

ภาษาไทย ๓๔  ๔ ๒  ๑๐ ๔ ๖ ๘ ๑๘ ๕๒.๙๔ 

คณิตศาสตร์ ๓๔  ๒ ๔ ๔ ๘ ๑๐ ๕ ๑ ๑๖ ๔๗.๐๕ 

วิทยาศาสตร์ ๓๔  ๒ ๔ ๕ ๙ ๑๐ ๒ ๒ ๑๔ ๔๑.๑๗ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

๓๔  ๙ ๕ ๖ ๕ ๕ ๒ ๒ ๙ ๒๖.๔๗ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๓๔  - ๒๕ ๗ ๒ - - - - - 

ศิลปะ ๓๔  - ๕ ๕ ๒ ๔ ๑๓ ๕ ๒๒ ๖๔.๗๐ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๓๔  ๑ ๔ ๒ ๘ ๘ ๘ ๓ ๑๙ ๕๕.๘๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๔  ๒

๐ 

๘ ๕ - ๑ - - ๑ ๒.๙๔ 

รายวิชาเพิ่มเติม.........            

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จาํนวน

ท่ีเขา้

สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  จาํนว

น

นกัเรี

ยนท่ี

ได้

ระดั

บ  

๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ

นกัเรียน

ท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๖     ๑ ๑๕ ๙ ๖ ๒๕ ๔๐ ๙๐.๙๐ 

คณิตศาสตร์ ๕๖    ๑ ๖ ๑๖ ๑๐ ๖ ๒๐ ๓๖ ๘๑.๘๑ 



 
 

 

 

18 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

วิทยาศาสตร์ ๕๖     ๖ ๗ ๑๐ ๙ ๒๔ ๔๓ ๙๗.๗๒ 

สงัคมศึกษา 

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

๕๖     ๑๒ ๕ ๙ ๘ ๒๒ ๓๙ ๘๘.๖๓ 

สุขศึกษา และพล

ศึกษา 

๕๖     ๔ ๘  ๖ ๓๘ ๔๔ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๕๖     ๒ ๑๐  ๒ ๔๒ ๔๔ ๑๐๐ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

๕๖     ๑ ๑๑  ๑ ๔๓ ๔๔ ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๕๖     ๑๔ ๑๒ ๑๐ ๑๔ ๖ ๓๐ ๖๘.๑๘ 

รายวชิาเพิม่เตมิ             

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนว

นท่ี

เขา้

สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  จาํนวน

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

ร 

๐ ๑ 
๑.

๕ 
๒ 

๒.

๕ 
๓ 

๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย ๔๓    ๔ ๖ ๔ ๑๒ ๓ ๑๔ ๒๙ ๖๙.๐๔ 

คณิตศาสตร์ ๔๓    ๑ ๗ ๙ ๒ ๙ ๑๕ ๒๖ ๖๑.๙๐ 

วิทยาศาสตร์ ๔๓    ๑ ๖ ๙ ๖ ๗ ๑๔ ๒๗ ๖๔.๒

๘ 

สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 

๔๓    ๒ ๒ ๖ ๑๐ ๘ ๑๕ ๓๓ ๗๘.๕

๗ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๓   ๑ ๔ ๕ ๑  ๑๔ ๑๘ ๓๒ ๗๖.๑๙ 



 
 

 

 

19 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

ศิลปะ ๔๓     ๑ ๕ ๕ ๑ ๓๖ ๔๒ ๑๐๐ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๔๓     ๑ ๓ ๓ ๓ ๓๖ ๔๒ ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๓     ๒ ๗ ๙ ๙ ๑๖ ๓๔ ๘๐.๙

๕ 

รายวชิาเพิม่เตมิ             

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนว

นท่ี

เขา้

สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ จาํนวน

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

ร้อยละ

นกัเรีย

นท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึน

ไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

ร 

๐ ๑ 
๑.

๕ 
๒ 

๒.

๕ 
๓ 

๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย ๓๗       ๔ ๙ ๒๔ ๓๗ ๑๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๓๗     ๒ ๓ ๓ ๙ ๒๐ ๓๒ ๘๖.๔

๙ 

วิทยาศาสตร์ ๓๗      ๒ ๑๒ ๗ ๑๖ ๓๕ ๙๔.๕

๗ 

สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 

๓๗     ๑ ๒ ๗ ๘ ๑๙ ๓๔ ๙๑.๘๙ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๓๗     ๑ ๑ ๙ ๕ ๒๑ ๓๕ ๙๔.๕

๗ 

ศิลปะ ๓๗     ๒ ๔ ๒ ๓ ๒๖ ๓๑ ๘๓.๗

๘ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๓๗        ๓ ๓๔ ๓๗ ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๗      ๙ ๔ ๖ ๑๘ ๒๘ ๗๕.๖

๘ 

รายวชิาเพิม่เตมิ             

 



 
 

 

 

20 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

หมายเหตุ :  ม.๑- ๓  คิดเป็นปีการศึกษา  

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาต ิ

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

ความสามารถด้าน 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลีย่

ร้อยละ 

จํานวน/ร้อย

ละของ

นักเรียนทีมี่

คะแนนสูงกว่า

ขีดจํากดัล่าง 

ดา้นภาษา ๔๕ ๔๖.๕๙  ๔๖.๕๙ - 

ดา้นคาํนวณ ๔๕ ๔๕.๔๘  ๔๕.๔๘ - 

ดา้นเหตุผล ๔๕ ๔๖.๒๒  ๔๖.๒๒ - 

 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

สาระวชิา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลีย่

ร้อยละ 

จํานวน/ร้อย

ละของ

นักเรียนทีมี่

คะแนนสูงกว่า

ขีดจํากดัล่าง 

คณิตศาสตร์ ๓๔ ๒๙.๒๖ ๑๑.๑๒ ๒๙.๒๖ - 

ภาษาไทย ๓๔ ๓๙.๗๖ ๑๑.๕๘ ๓๙.๗๖ - 

วิทยาศาสตร์ ๓๔ ๓๕.๒๙ ๑๑.๒๖ ๓๕.๒๙ - 

สงัคม ๓๔ ๓๙.๓๕ ๑๑.๓๐ ๓๙.๓๕ - 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๔ ๔๘.๕๙ ๑๕.๐๖ ๔๘.๕๙ - 

ศิลปะ ๓๔ ๔๗.๓๕ ๑๒.๘๕ ๔๗.๓๕ - 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๔ ๔๗.๔๑ ๑๕.๑๓ ๔๗.๔๑ - 

ภาษาต่างประเทศ ๓๔ ๒๖.๗๖ ๗.๔๑ ๒๖.๗๖ - 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

สาระวชิา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

เฉลีย่

ร้อยละ 

จํานวน/ร้อย

ละของ
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มาตรฐาน นักเรียนทีมี่

คะแนนสูงกว่า

ขีดจํากดัล่าง 

คณิตศาสตร์ ๓๗ ๒๔.๖๙ ๗.๙๗ ๒๔.๖๙ - 

ภาษาไทย ๓๗ ๕๔.๓๔ ๖.๘๗ ๕๔.๓๔ - 

วิทยาศาสตร์ ๓๗ ๓๓.๐๓ ๖.๒๘ ๓๓.๐๓ - 

สงัคม ๓๗ ๔๒.๗๐ ๗.๗๘ ๔๒.๗๐ - 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๗ ๕๘.๑๘ ๗.๔๘ ๕๘.๑๘ - 

ศิลปะ ๓๗ ๔๕.๐๗ ๘.๙๔ ๔๕.๐๗ - 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๗ ๔๓.๓๐ ๙.๗๙ ๔๓.๓๐ - 

ภาษาต่างประเทศ ๓๗ ๒๖.๔๙ ๕.๘๙ ๒๖.๔๙ - 

  

๔.๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน  

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ 

สาระวชิา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉล่ีย 

ร้อยละ 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๔๒ ๑๓.๐๒ - ๔๓.๔๑    

ภาษาไทย ๔๒ ๑๔.๐๕ - ๔๖.๘๓    

วิทยาศาสตร์ ๔๒ ๑๗.๙๕ - ๕๙.๘๔    

 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ 

สาระวชิา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉล่ีย 

ร้อยละ 

จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๔๐ ๑๔.๖๓ - ๒๙.๒๕    

ภาษาไทย ๔๐ ๑๔.๖๓ - ๒๙.๒๕    

วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๑๑.๘๕ - ๒๙.๖๓    

ภาษาองักฤษ ๔๐ ๑๓.๖๘ - ๒๗.๓๕    

สงัคม ๔๐ ๒๔.๙๔ - ๔๙.๘๘    

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

สาระวชิา จํานวน คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน เฉล่ีย จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 
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คน เฉลีย่ มาตรฐาน ร้อยละ ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๔๓ ๑๒.๒๘ - ๓๐.๗๐    

ภาษาไทย ๔๓ ๑๕.๐๘ - ๓๗.๗๐    

วิทยาศาสตร์ ๔๓ ๑๗.๑๔ - ๔๒.๘๕    

ภาษาองักฤษ ๔๓ ๑๘.๗๙ - ๔๖.๙๘    

 

๔.๕ ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ระดบัชั้น จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๔ ๒๒ ๑๙ ๑ ๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๒ ๓๕ ๗ ๐ ๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๕ ๒๗ ๑๘ ๐ ๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๓ ๒๓ ๖ ๔ ๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐ ๓๕ ๕ ๐ ๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๔ ๑๕ ๑๙ ๐ ๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๖ ๔๓ ๑๓ ๐ ๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓ ๓ ๓๓ ๗ ๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๗ ๒๘ ๕ ๔ ๐ 

รวม ๓๗๔ ๒๓๑ ๑๒๕ ๑๖ ๐ 

เฉล่ีย ๖๑.๗๖ ๓๓.๔๒ ๔.๒๘ ๐ 

๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน 

ระดบัชั้น จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๔ ๒๘ ๑๒ ๔ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๒ ๑๕ ๘ ๑๖ ๓ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๕ ๓๐ ๘ ๗ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๓ ๑๐ ๑๒ ๑๑ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐ ๒๘ ๗ ๕ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๔ ๓๑ ๒ ๑ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๖ ๔๐ ๑๐ ๖ - 
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มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓ ๓๐ ๑๐ ๓ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๗ ๓๐ ๔ ๓ - 

รวม ๓๗๔ ๒๔๒ ๗๓ ๕๖ - 

เฉล่ีย ๖๔.๗๑ ๑๙.๕๒ ๑๔.๙๗ ๐.๘๐ 

 

๔.๗ ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ระดบัชั้น จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ผา่น ไม่ผา่น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๔ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๒ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๕ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๓ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๔ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๖ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๗ ๑๐๐ - 

รวม ๓๗๔ ๑๐๐ - 

เฉล่ีย ๑๐๐ - 
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๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน ๕ ด้าน 

        ๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการ

ส่ือสารผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

        ๒) ด้านความสามารถในการคดิ 

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการคิด             

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐ 

        ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการ

แกปั้ญหา ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓ 

        ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓ 

       ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

. 

5.  สภาพปัญหาและความต้องการการพฒันาการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา  ไดด้าํเนินการจดัการศึกษาภาคบงัคบัตามวิสยัทศันแ์ละยทุธศาสตร์

โดยไดน้าํเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  เป็นแนวทางในการดาํเนินการ

จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ซ่ึงผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีปีท่ีผา่นมา สามารถสรุปสภาพปัญหา

และความตอ้งการในการจดัการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1  ระดับก่อนประถมศึกษา 

  สภาพปัญหา 

  การจดัการศึกษาในระดบัก่อนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัเดก็นั้นโรงเรียน

บา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา ไดเ้ปิดรับนกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา ในระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นอนุบาล 

ปีท่ี 2 จาํนวน   88  คน 

  ความตอ้งการ 

  1)  การสนบัสนุนดา้นบุคลากรท่ีสอนระดบัก่อนประถมศึกษาตรงตามวิชาเอกและมีความ

เพียงพอทุกหอ้งเรียน 
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  2)  การสนบัสนุนดา้นงบประมาณใหม้ากข้ึน 

  3)  ใหค้วามรู้และความเขา้ใจกบัผูป้กครองเก่ียวกบัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 

5.2  ระดับประถมศึกษา 

  สภาพปัญหา 

  การเกณฑเ์ดก็เขา้เรียนยงัเป็นปัญหาในกลุ่มเดก็ดอ้ยโอกาส และเดก็พิการ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่กลุ่มเดก็ยากจน ท่ีอพยพตามผูป้กครองและเดก็พิการ ท่ียงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้เรียนอยา่งทัว่ถึง 

  ความตอ้งการ 

  1)  ใหมี้การติดตามเดก็ในเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั 

  2)  ใหมี้การสาํรวจขอ้มูลจาํนวนเดก็ดอ้ยโอกาสประเภทต่าง ๆ และเดก็พิการใหช้ดัเจน 

  3)  จดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมใหก้บักลุ่มเดก็ดอ้ยโอกาส 

  4)  การสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 

 5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  สภาพปัญหา 

  1)  ระดบัผลการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโดยภาพรวม ยงัอยูใ่นเกณฑไ์ม่น่าพอใจ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  

  2)  การเรียนการสอนวิชาชีพยงัไม่เอ้ือประโยชน์ต่อชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 

  สาเหตุของปัญหา  

  1)  วสัดุ อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 

  2)  ขาดแคลนบุคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถ และทกัษะ ในการจดัการเรียนการสอนบาง

รายวิชา 

  3)  การนิเทศติดตามประเมินผล ไม่ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

  4)  การแนะแนวยงัไม่เป็นระบบ 

  ความตอ้งการ  

  1)  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาตามความถนดัและความสนใจ 

  2)  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  3)  ส่งเสริมใหก้ารจดักิจกรรมและแนะแนวแก่นกัเรียน ครูและผูป้กครอง 

  4)  พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเช่น การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การจดัทาํโครงงาน 

การเขา้ค่ายภาษาองักฤษ และการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

  5)  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาการนิเทศอยา่งเป็นระบบ 
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ตัว 
ส่วนที ่2  

    ทศิทางการบริหารจัดการศึกษา 

 

โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1  เป็น 

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อ

พฒันาการจดัการศึกษาใหเ้กิดคุณภาพ เอกภาพ ดุลยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งพฒันา

บุคลากร และผูเ้รียนทุกมิติ  ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมอยา่งมี

ความสุข ดว้ยการนาํสาระท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซ่ึง

ไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้4 ขอ้หลกั คือ 1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบั

สากล  2. คนไทยใฝ่รู้ 3. คนไทยใฝ่ดี 4. คนไทยคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น  ประกอบกบัทิศทางการพฒันา

การศึกษาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีวางกรอบ

ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองดงักล่าว เพื่อให้

การจดัการศึกษาครอบคลุมและพฒันาคุณภาพชีวติในทุก ๆ ดา้น รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง

ของบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและมีอิทธิพล   ต่อการบริหารและการจดัการศึกษา ในขณะท่ี

นโยบายรัฐบาลในสมยัปัจจุบนัไดมุ่้งเนน้เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของ

สงัคมไทย การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปครู และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปรับปรุงการ

บริหารจดัการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอาํนาจและใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้คุณธรรมนาํความรู้อยา่งแทจ้ริง 

   

วสัิยทศัน์  (VISION) 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยาเป็นองคก์รในการจดัและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐานใหป้ระชากรวยัเรียนอยา่งทัว่ถึง มีคุณธรรมนาํความรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  และมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

พนัธกจิ  (MISSION) 

1. พฒันาสภาพสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหส้วยงาม สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยัเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. จดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

หลกัสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2553 โดยพฒันาจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 

3. พฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรมนาํความรู้ กา้วทนัเทคโนโลย ีใชชี้วีอยา่งพอเพียง  
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4. พฒันาหรือใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

อยา่งสูงสุด 

5. สร้างความตระหนกัใหชุ้มชนหรือทุกภาคส่วนเห็นความสาํคญั และมีส่วนร่วมในการพฒันา

การศึกษา 

6. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเ้ป็นไป  

       ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 

7.  สนบัสนุนใหค้รู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้า ชุมชน องคก์ร 

              ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาโดย         

              ยดึหลกัประชาธิปไตย 

8. ส่งเสริมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

 

 เป้าประสงค์ (GOLDS) 

 

1. นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุขภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดี 

2. นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัดีข้ึนไป 

3. นกัเรียนมีความสามารถใชส่ื้อเทคโนโลย ีใชชี้วีอยา่งพอเพียง สามารถนาํการทาํกิจกรรมตาม

โครงการพระราชดาํริของ ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4. ครูและผูบ้ริหารเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถใน

การสอนและการบริหารจดัการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดระดบัดีข้ึนไป 

5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตาม

ธรรมชาติอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

6. ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและภาคีเครือข่ายผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุขระดบัดีข้ึนไป 

7. โรงเรียนไดรั้บรางวลัโรงเรียน และนกัเรียน ไดรั้บรางวลัพระราชทานภายในปี 2556 

8. พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) โดยเนน้กระจายอาํนาจ และการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วนในการ

บริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

 

ค่านิยม  (VALUE) 
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ร่วมมือการศึกษา (Educational Collaboration)  

- ทาํงานเป็นทีม (Teamwork)  

- ยดึในศีลธรรมความดี (Morality)  

- เอกภาพ (Unity) 

ร่วมพฒันาการศึกษา (Educational Development)  

- ความสามารถในการแข่งขนั (Competition)  

- การมุ่งสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย (Success)  

- การสร้างสรรคภู์มิปัญญานวตักรรม (Innovation) 

สู่สากล (The World)  

- นกัเรียนมีจิตสาธารณะ (Public Mind)  

- นกัเรียนพดูไดส้องภาษา (Bilingual Communication)  

- นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะเชิงวิชาการตามมาตรฐานของประเทศ/สากล (Global 

Competency) 

- นกัเรียนมีความสุข (Happiness)  

กลยุทธ์ (STRATEGIES)  

1.  ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลกัสูตร  และส่งเสริมเทคโนโลยเีพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม  ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจ  เนน้การมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 

6. การมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากร 
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ส่วนที ่ 3 

รายละเอยีดแผนงานและโครงการปีงบประมาณ  2558 
 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1  ได้

พิจารณาจดัสรรงบประมาณ  เพื่อการบริหารโรงเรียนและพฒันาคุณภาพการศึกษาตามกลยทุธ์  และจุดเนน้

ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณดาํเนินงานจาก สพฐ. จาํนวน  2,262,036  บาท   

มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบโครงการ 

งานวชิาการ 

1.  พฒันาทกัษะดา้นการอ่านออกเขียนได ้ 7,000 นางสมมาศ หาสูง,นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั, 

นายเสถียร  สมนัรัมย,์นางสาวศิริลกัษณ์ ทองพราว 

2.  พฒันาการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ 5,000 นางสมมาศ หาสูง, น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา, 

นางบุษพร  โตหน่ึง 

3.  ออมทรัพย ์ 2,000 นายเจษฎา  พรหมบุตร,นางประยรู  เพยีงไธสง 

นางสาวศิริลกัษณ์  ทองพราว 

4.  นิทรรศการทางวิชาการ 20,000 นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก, นายเจษฎา  พรหมบุตร 

น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา ,นางครุณีย ์ สครรัมย ์ 

5.  เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 10,000 นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก,นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั, 

นายกิตติพงษ ์ โตหน่ึง,นายกมลชยั  ชุนไธสง 

นายสุรสิทธ์ิ  จอ้ยจาํปา 

6.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ 70,000 นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก,นายอุทยั  เพียงไธสง, 

นางประยรู เพยีงไธสง, 

7.  พฒันาหลกัสูตร 5,000 นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก,นางสาวกรรณิกา  เส็งนา 

นายสุรพล  พวงมาเทศ 

8.  ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 24,000 นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั,นางสมมาศ หาสูง 

9.  วสัดุฝึกสอบสอน 100,000 นายบุญรอด  แสนหิน,นายเจษฏา  พรหมบุตร 

10.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

100,000 นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก ,นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั  , 

นายอุทยัเพียงไธสง,นางสาวกรรณิกา  เส็งนา 

11.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 30,000 นางประยรู  เพียงไธสง, น.ส.กรรณิกา  เส็งนา,  
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ปฐมวยั นางแสงจนัทร์  พทุวงศ ์

12.  พฒันาคุณภาพการศึกษาโดยยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

30,000 นายพิเชษฐ  ท่ีรัก, นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงันาง

ศิริรัตน์ ประสีระเตสงั,นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์

13. การวดัและประเมินผลการศึกษา 5,000 นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั,นางทศัพร  ไตรรัตน์

น.ส.ศิริลกัษณ์  ทองพราว 

14.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้นศิลปะ 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 

35,000 นายกอ้งเกียรติ  พลสงคราม,น.ส.กรรณิกา  เส็งนา 

นายสุรพล  พวงมาเทศ,นายทิชชากร  แสนเจ๊ก 

นางประยรู เพยีงไธสง,นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั 

15.  วิจยัในชั้นเรียน 2,000 น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา,นางทศัพร  ไตรรัตน ์

นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั 

16.  อาเซียนศึกษา 5,000 นายเจษฎา  พรหมบุตร, นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์

17.  นิเทศภายใน 3,000 นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั,นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 

นายอุทยัเพียงไธสง,นายสุทศัน์  ขนัธหงษ ์

18.  พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

5,000 นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั,นางบุษพร  โตหน่ึง,  

นายทาํนอง  สครรัมย,์น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา 

19.  หอ้งเรียนคุณภาพ 22,000 นางครุณีย ์ สครรัมย,์น.ส.กรรณิกา  เส็งนา 

20.  โครงการคุณธรรมจริยธรรม 

ในสถานศึกษา 

13,000 นายกมลชยั  ชุนไธสง,นายกอ้งเกียรติ พลสงคราม 

นายเจษฎา  พรหมบุตร,นายกิตติพงษ ์ โตหน่ึง 

21.  สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เรียนฟรี 15 ปี ) 

743,646 นายเจษฏา พรหมบุตร, นายบุญรอด  แสนหิน 

นางครุณีย ์สครรัมย,์น.ส.กรรณิกา  เส็งนา 

22.  วนัสาํคญัต่าง ๆ ในโรงเรียน 9,000 นางบุษพร  โตหน่ึง,นายเจษฎา  พรหมบุตร, 

นายสุรพล  พวงมาเทศ,นายทิชชากร  แสนเจ๊ก 

งานบริหารบุคคล 

23.  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ  40,000 นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก,นายอุทยั  เพียงไธสง 

24.  พฒันาบุคลากรทางการศึกษา 65,000 นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั,นายอุทยั  เพียงไธสง 

25.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3,000 นายสุทศัน์ ขนัธ์หงส์,นายอุทยั  เพยีงไธสง, 

นายยทุธพงษ ์ประสีระเตสงั 

26.  จดัจา้งวิทยากรภายนอก 132,000 นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก,นายบุญรอด  แสนหิน, 

นายเมธี เพยีงไธสง 
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โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบโครงการ 

งานบริหารงบประมาณ  
 

27.  จดัซ้ือครุภณัฑท์างการศึกษา  80,000 นายเจษฏา  พรหมบุตร, นายบุญรอด  แสนหิน 

28.  สาธารณูปโภค 150,000 นางประยรู  เพียงไธสง,นายเจษฏา  พรหมบุตร 

29.  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 45,000 นายยทุธพงงษ ์ ประสีระเตสงั,นายบุญรอด  แสนหิน 

30.  พฒันาระบบการบริหารงบประมาณ 5,000 นายสุทศัน์ ขนัธ์หงส์,นายบุญรอด  แสนหิน,          

นายเจษฎา  พรหมบุตร,น.ส.กรรณิกา  เส็งนา,  

น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา 

งานบริหารทัว่ไป 

31.อนามยัโรงเรียน 6,000 น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา,นางทศัพร  ไตรรัตน์, 

นางครุณีย ์ สครรัมย ์

32.ระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษา 

- นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ,์นายอุทยั  เพยีงไธสง 

นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 

33.วสัดุสาํนกังาน 38,000 นางบุษพร  โหน่ึง 

34.ประกนัชีวตินกัเรียน(เงินนอก) - นางบุษพร  โตหน่ึง 

35.บา้นวิทยาศาสตร์นอ้ย(ประเทศไทย) 3,000 นางประยรู  เพียงไธสง, นางสาวกรรณิกา เส็งนา ,  

นางแสงจนัทร์  พทุวงศ ์

36.ปรับปรุงภูมิทศัน์และซ่อมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

102,530 นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั,นายกิตติพงษ ์ โตหน่ึง 

นายกมลชยั  ชุนไธสง,นายเสถียร  สมนัรัมย ์

37.เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี 60,000 นายเจษฎา  พรหมบุตร,   นายพิเชษฐ  ท่ีรัก 

38.ประชาธิปไตยโรงเรียน 2,000 นายกมลชยั ชุนไธสง, นายกอ้งเกียรติ  พลสงคราม 

39. พาหนะรับส่งนกัเรียน 180,000 นายพิเชษฐ ์  ท่ีรัก,นายบุญรอด  แสนหิน 

40. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 7,000 นางสมมาศ  หาสูง,นางทศัพร  ไตรรัตน์, 

นางบุษพร  โตหน่ึง 

41. รักษาความปลอดภยัในโรงเรียน 5,000 นายยทุธพงษ ์ ประสีรัเตสงั,นายกิตติพงษ ์โตหน่ึง  

นายกอ้งเกียรติ  พลสงคราม 

42. พฒันาการระบบขอ้มูลสารสนเทศ 10,000 นางทศัพร  ไตรรัตน ์, น.ส.กรรณิกา  เส็งนา 

นายทศพร  สิรัมย,์นายเมธี  เพียงไธสง 

43. ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 7,000 นางสาวสุภทัราภรณ์  สุขหนา,นายกมลชยั  ชุนไธสง 

นายกอ้งเกียรติ  พลสงคราม 

44. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 4,000 นายเจษฎา พรหมบุตร,น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา 
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นางบุษพร  โตหน่ึง 

45. ส่งเสริมงานอาชีพ 9,000 นายพิเชษฐ  ท่ีรัก,นายบุญรอด  แสนหิน 

46.โครงการงบสาํรองจ่าย  3  % 62,860 นายสุรสิทธ์ิ  แสงโทโพธ์ิ 

 2,262,036  

 

 

ประมาณการงบประมาณทีไ่ด้รับ 

 

ลาํดบั รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. งบเงินอุดหนุนรายหวั 1,101,800 ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2557 

  ระดบัอนุบาล  83  คน/ 1,700 บาท 137,700 

  ระดบัประถมศึกษา 239 คน/1,900 บาท 463,600 

  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 145 คน/3,500  บาท 500,500 

2. ค่าหนงัสือเรียน 395,736 

3. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 176,490 

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 171,420 

5. เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 277,790 

 รวม  (1+2+3+4+5) 2,123,236 

6. งบเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน 138,800 

 รวมทั้งส้ิน 2,262,036 
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กลยุทธที่  1 ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตรและสงเสรมิความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่งมือ 
ในการเรียนรู 
กลยุทธที่  2 ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในการเปนชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ผูเรียนไดรับการพฒันาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพกาบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ  เนนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธที่  6 การมีสวนรวมและการระดมทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ช่ือโครงการ   พฒันานักเรียนการอ่านออก  เขียนได้  

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่3 

ลกัษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม่ 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ      กลุ่มงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ     นางศิริรัตน์  ประสีระเตสัง,นางบุษพร  โตหน่ึง ,นางสมมาศ  หาสูง  , 

นายเสถียร  สมันรัมย์ 

ระยะเวลาดาํเนินการ      1  ตุลาคม  2557 -  30กนัยายน  2558 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. หลกัการและเหตุผล 

 ภาษาไทยทั้งภาษาพดูและภาษาเขียนไดเ้ป็นเอกลกัษณ์และภูมิปัญญาของชาติท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

เรียนรู้ พฒันาคนธาํรงสงัคมและรักษาความเป็นชาติไวใ้หย้ ัง่ยนืมัน่คง ภายในหอ้งเรียนนั้นจะมีทั้งนกัเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษและนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียน บางคนยงัอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้จาํเป็นท่ี

จะตอ้งอาศยัสอนซ่อมเสริมเพื่อแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล และท่ีสาํคญัเพื่อพฒันาคุณภาพ

นกัเรียนใหไ้ดเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ ดงันั้นการสอนซ่อมเสริมจึงเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ โรงเรียน

บา้นวา่น ฯ จึงเลง็เห็นความสาํคญัดงักล่าวจึงไดจ้ดัทาํโครงการสอนซ่อมเสริมนกัเรียนอ่านไม่ออก เขียน

ไม่ไดข้ึ้นเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนใหอ่้านออกเขียนไดแ้ละอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุขต่อไป 

2.   วตัถุประสงค์ 

 2.1เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู ผูเ้รียนร่วมกนัจดัการเรียนการสอนซ่อมเสริมเพื่อพฒันาให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ 

 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู ผูเ้รียนร่วมกนัพฒันาและปรับปรุงวิธีการสอนซ่อมเสริม

เพื่อใหก้ารเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.3 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู ผูเ้รียน ร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดย

เนน้วิธีการท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 2.4  เพื่อใหน้กัเรียนอ่านออกเขียนไดทุ้กคน 

2.1  ผลผลติ (Output) 

2.1.1  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่าน  และการเขียน  

2.1.2  นกัเรียนฝึกปฏิบติักิจกรรมในการอ่าน  และการเขียน  อยา่งหลากหลาย 

2.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 

2.2.1  นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน  และการเขียน  ดียิง่ข้ึน 

2.2.2  ครูมีแบบฝึกทกัษะอยา่งหลากหลาย   

 

3.  เป้าหมาย 

1.  นกัเรียนสามารถอ่านไดร้้อยละ  80   

2.  นกัเรียนสามารถเขียนไดร้้อยละ  80    

 

4.  กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1 จดัทาํโครงการ พ.ค.  2558 ศิริรัตน์  ประสีระเตสงั   

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั พ.ค.  2558 ศิริรัตน์  ประสีระเตสงั   
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3 ประชุมวางแผน พ.ค.  2558 ศิริรัตน์  ประสีระเตสงั   

นางสมมาศ  หาสูง   

นางบุษพร  โตหน่ึง, 

นายเสถียร  สมนัรัมย ์

4 ดาํเนินการตามโครงดาร ตลอดปีการศึกษา   2557 คณะครู 

5 นิเทศ  ควบคุม  กาํกบั  ติดตาม ตลอดปีการศึกษา   2557 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ 31   มีนาคม   2558 ศิริรัตน์  ประสีระเตสงั   

 

5.  งบประมาณ   

 เงินงบประมาณ  7,000 บาท 

 5.1  ช้ีแจงการใช้เงินงบประมาณ 

ที ่ รายการกจิกรรม / คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

1 จดัทาํโครงการ - - - 

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั - - - 

3 ประชุมวางแผน - - - 

 4 ดาํเนินการตามโครงดาร 

1.  จดัหาวสัดุ/เอกสาร/หนงัสือ 

2.  จดัทาํแบบฝึกทกัษะ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

7,000 

5 นิเทศ  ควบคุม  กาํกบั  ติดตาม - - - 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ - - - 

รวมทั้งส้ิน - - 7,000 

 5.2  ประมาณการใช้เงินงบประมาณ 

รายการ ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ม.ค

. 

ก.

พ. 

มี.ค

. 

เม.

ย. 

พ.

ค. 

มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

รวม 

1. จดัทาํโครงการ              

2 . เสนอโครงการ 

เพื่ออนุมติั 

             

3. ประชุมวางแผน              

4 . ดํ า เนิ น ก า ร ต า ม

โครงดาร 
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5 .นิ เท ศ   ค ว บ คุ ม  

กาํกบั  ติดตาม 

             

6. สรุปรายงานผล 

การดาํเนินการ 

             

 

6.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช ้

-  นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน  และการเขียน 

ตามความสามารถของตนเอง 

-  แบบสมัภาษณ์ 

-  การปฏิบติัจริง 

 

-  แบบฝึกทกัษะ 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ครู ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนเห็นความสาํคญัของการสอนซ่อมเสริม เพื่อพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียนและใหผู้เ้รียน อ่านออกเขียนได ้มีคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคต์ามหลกัสูตรกาํหนดสามารถอยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข 

 

 

 

 

 

 

 

2. ช่ือโครงการ  พฒันาการอ่าน  การเขียนและคิดวิเคราะห์ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่4 

ลกัษณะโครงการ   เป็นโครงการต่อเน่ือง      เป็นโครงการใหม่ 

กลุ่มบริหารท่ีรับผดิชอบ  วิชาการ 

ผู้รับผดิชอบ       นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั,  นางบุษพร  โตหน่ึง , น.ส.สุภทัราภรณ์   สุขหนา      

นางสมมาศ  หาสูง   

ระยะเวลาดาํเนินการ    1  ตุลาคม  2557 -  30  กนัยายน  2558 

....................................................................................................................................................................... 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

 การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ  ตอ้งเป็นกระบวนการฝึกฝนใหผู้เ้รียน  มีความรู้  ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการคิด  วิเคราะห์  การมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ และมีวิสยัทศันเ์พื่อเป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิตและดาํรงชีพอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น  และช่วยใหเ้กิดความคิด                

 2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการนาํเสนอความรู้  ความคิด  ทศันคติ  และมีวสิยัทศัน ์

 3.  เพื่อพฒันาแนวคิด  ความคิดรวบยอดและเจตคติของนกัเรียน 

           4.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคด์ว้ยความภาคภูมิใจ 

2.1  ผลผลติ (Output) 

2.1.1  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่าน  การเขียนและคิดวิเคราะห์ 

2.1.2  นกัเรียนฝึกปฏิบติักิจกรรมในการนาํเสนอความรู้  และความคิด   

2.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 

2.2..1  นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดจากการทาํแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่าน  การเขียน 

และคิดวิเคราะห์ 

2.2.2  นกัเรียนเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค ์อยา่งหลากหลาย  

2.2.3  นกัเรียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคด์ว้ยความภาคภูมิใจ  

3.  เป้าหมาย 

1.  นกัเรียนร้อยละ  80  ของนกัเรียนทั้งหมด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์   

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ และมีวิสยัทศัน ์

 2. นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิด  การไตร่ตรองก่อนตดัสินใจ ฝึกใชค้วามคิดในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง

เตม็ความสามารถ 

 

4. กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินงาน 

ผูรั้บผดิชอบ 

1 จดัทาํโครงการ พ.ค.  2557 นางบุษพร   โตหน่ึง 

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั พ.ค.  2557 นางบุษพร   โตหน่ึง 

3 ประชุมวางแผน พ.ค. 2557 นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั 

น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา    

 และคณะครู 
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4 ดาํเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา   

2557 

คณะครู 

5 นิเทศ  ควบคุม  กาํกบั  ติดตาม ตลอดปีการศึกษา   

2557 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ 31   มีนาคม   2558 นางบุษพร  โตหน่ึง 

5.  งบประมาณทีใ่ช้   

 เงินงบประมาณ รวม  5,000 บาท 

เงินนอกงบประมาณ                 -           บาท 

          รวมงบประมาณทั้งส้ิน              -            บาท    

 รายการ/กจิกรรม / คาํช้ีแจงในการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ 

งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม 

1 จดัทาํโครงการ - - - 

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั - - - 

3 ประชุมวางแผน - - - 

4 

 

 

 

ดาํเนินการตามโครงการ 

1.  จดัหาวสัดุ/เอกสาร/หนงัสือ 

2.  จดัทาํแบบฝึกทกัษะ 

 

5,000 

 

- 

 

 

5,000 

 

 

5 นิเทศ  ควบคุม  กาํกบั  ติดตาม - - - 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ - - - 

รวมทั้งส้ิน 5,000  5,000 

 

 6. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช ้

-  นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน  การเขียนและคิด

วิเคราะห์  ตามความสามารถของตนเอง 

-  แบบสมัภาษณ์ 

-  การปฏิบติัจริง 

-  การประเมินผล            

 การคิดวิเคราะห์ของ สพฐ. 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

-  แบบฝึกทกัษะ 
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3. ช่ือโครงการ  โครงการนิทรรศการงานวชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่5 

ลกัษณะโครงการ   โครงการใหม่ โครงการต่อเน่ือง 

แผนงาน   กลุ่มบริหารวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายพเิชษฐ์   ทีรั่ก  น.ส.สุภัทรภรณ์  สุขหนา  และนางสมมาศ  หาสูง 

ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2557-  30  กนัยายน  2558 

********************************************************************************** 
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1. หลกัการและเหตุผล 

 การจดันิทรรศการเป็นการรวบรวมผลงานต่างๆ มาแสดงไวใ้นท่ีเดียวกนัเพื่อแสดงแนวคิดการ

กระทาํ หรือผลงานใหผู้ช้มไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆเป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนทัว่ไปสนใจผลงาน การจดั

นิทรรศการเป็นการรวบรวมผลงานท่ีแสดงแนวคิดท่ีเป็นรูปแบบท่ีสามารถจบัตอ้งดูไดส้มัผสัได ้

 นิทรรศการ เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีบทบาทมาก และมีอิทธิพล มากข้ึนทุกขณะทั้งในดา้น

การศึกษา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ สงัคม การเมือง อุตสาหกรรม การแพทยส์าธารณสุข และอ่ืน ๆ นิทรรศการ

เป็นวิธีการอนัทรงประสิทธิภาพในการกระตุน้ใหผู้ค้นสนใจในวตัถุและแนวความคิด เป็นวิธีท่ีสามารถ

เขา้ถึงประชาชนไดอี้กทั้งเพื่อกระตุน้ความสนใจและทาํใหผู้ดู้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาของนิทรรศการได้

รวดเร็วข้ึน  อาจกล่าวไดว้า่เป็นการเรียนรู้ท่ีใกลเ้คียงกบัประสบการณ์ตรง   

นิทรรศการงานวิชาการ เป็นการนาํผลงานของนกัเรียน ครู และโรงเรียน ในรอบ 1 ปีการศึกษา  

มาจดัแสดง เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไดเ้ห็น

ผลงานและความสาํเร็จในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ และกระตุน้ใหเ้กิด

ความกระตือรือร้นในการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อใหเ้กิดผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์

ดงักล่าว 

โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัทาํโครงการน้ีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2.วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหน้กัเรียน และคณะครูในโรงเรียน ไดแ้สดงผลงานทางวิชาการ ในรอบ 1 ปีการศึกษา  

2.2 เพื่อใหน้กัเรียน และคณะครูเกิดความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของงาน 

2.3 เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียน และคณะครูเกิดการพฒันางานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพื่อแสดงศกัยภาพของนกัเรียน และคณะครูในโรงเรียน ใหป้ระจกัษแ์ก่สาธารณชน 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

-  นกัเรียน และคณะครูทุกคนร่วมจดัและร่วมชมนิทรรศการคิดเป็นร้อยละ  80 

- ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมชมนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ  80 

-   มีการจดันิทรรศการทางวชิาการ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

-  นกัเรียน และคณะครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

             -      นกัเรียน และคณะครูเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

             -      ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง ช่ืนชมผลงาน และมีทศันคติท่ีดีต่อ

โรงเรียน 

4.  กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 
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กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานเพือ่จดัทาํโครงการ 

ตุลาคม  2557 นางสงวน   อรัญเพิ่ม 

2. เสนอโครงการและขออนุมติั ตุลาคม  2557 นายพิเชษฐ ์  ท่ีรัก 

3.  นกัเรียนและครู รวบรวมผลงาน  กมุภาพนัธ์  2558 คณะครูทุกคน 

4.  จดันิทรรศการ มีนาคม  2558 คณะครูทุกคน 

5.  นิเทศและติดตามผล มีนาคม  2558 คณะครูทุกคน 

6.  ประเมินผลและสรุปโครงการ มีนาคม  2558 คณะครูทุกคน 

 

5.  งบประมาณ 

เงินงบประมาณ  20,000 บาท 

เงินนอกงบประมาณ               -     บาท 

รวมทั้งส้ิน  20,000 บาท 

  

รายการ/กิจกรรม/คาํช้ีแจงในการใชง้บประมาณ งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม 

1 นกัเรียนและครู รวบรวมผลงาน  5,000 - 5,000 

2 จดันิทรรศการ 15,000 - 15,000 

รวมทั้งส้ิน 20,000 

 

 

6.   การประเมินและการติดตามผล 

 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีวดัและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผล 



 
 

42 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

1. นกัเรียนและครูร่วมจดันิทรรศการ 

2. นกัเรียน และคณะครูเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

3. ผูป้กครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ร่วมช่ืนชมผลงานในนิทรรศการ 

สงัเกต 

ประเมิน 

 

ประเมิน 

 

แบบสงัเกต / ภาพถ่าย 

แบบประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 

 

 

 

4. โครงการ เศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 

แผนงาน  บริหารวชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่2 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่6 

ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบ นายพเิชษฐ์  ทีรั่ก, นายยุทธพงษ์   ประสีระเตสัง,    น.ส.สุภัทราภรณ์  สุขหนา, 

                           นายกติติพงษ์  โตหน่ึง    

ระยะเวลาดาํเนินงาน 1  ต.ค.  2557 – 30  ก.ย.  2558 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา มีภารกิจในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ

พทุธศกัราช  2542  เพื่อเขา้สู่การศึกษาขั้นพื้นฐานใน  3  ระดบั  ไดแ้ก่  การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

ระดบัประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา  “เศรษฐกิจพอเพยีง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง

มีพระราชดาํรัสช้ีแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพฒันาและ

บริหารประเทศ  ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลาง  คาํนึงถึงความประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้าง

ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตดัสินใจ

และการกระทาํ  ซ่ึงโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาไดเ้ห็นความสาํคญัของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา  เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากร  นกัเรียน  ชุมชน  ในการดาํรงอยู ่ และ

ปฏิบติัตนใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง เพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกโลกาภิวตัน ์ โดยการยดึหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงไดแ้ก่  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนั  พอควรต่อการมีผลกระทบอนัเกิดจาก

อาการเปล่ียนแปลงภายนอกและภายใน  ภายใตเ้ง่ือนไขพื้นฐานความรู้  คู่คุณธรรม  โดยการบูรณาการ  ใน

การจดัการเรียนการสอนการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยการเช่ือมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน  ใหฝั้ง

รากลึกภายในตนเองอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
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2. วตัถุประสงค์ 

 

2.1  เพื่อนาํโครงการสอดคลอ้งการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2  เพื่อปรับหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยการสอนแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 2.3  เพื่อสร้างความตระหนกัในการจดัการเรียนรู้  โดยส่งเสริมการบูรณาการ  การจดั

กิจกรรม  การพฒันาสู่และแหล่งเรียนรู้  ตลอดจนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่ม

สนใจต่าง ๆ  ดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.4  เพื่อนิเทศ  กาํกบั  ติดตาม  การพฒันาการจดัการเรียนรู้  การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงลงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนอยา่งย ัง่ยนื 

3. ผลผลิต ( outputs ) 

1. โรงเรียนมีแปลงปลูกพืชสวนครัว  จาํนวน  1  แปลง 

2. โรงเรียนมีบ่อเล้ียงปลา   จาํนวน  1  บ่อ 

3. โรงเรียนมีแปลงปลูกพืชสมุนไพร  จาํนวน  1  แปลง 

5. โรงเรียนมีสวนกลว้ยนํ้าวา้  จาํนวน   1  แปลง 

6. โรงเรียนมีโรงเรือนสาํหรับการเพาะเล้ียงเห็ด  จาํนวน  1  โรง 

7. โรงเรียนมีโรงเรือนสาํหรับเล้ียงสุกร  จาํนวน  1  โรง 

8. นกัเรียนจดัทาํโครงงานเก่ียวกบัความพอเพียง  

 

4.  ผลลพัธ์  ( outcomes) 

1. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการทาํการเกษตรธรรมชาติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. นกัเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได ้

3. นกัเรียนมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานโครงการ  เพื่อเป็นแรงจูงใจใหมี้การนาํไปพฒันาเป็น

อาชีพของตนเองไดใ้นอนาคต 

4. นกัเรียนสามารถนาํผลผลิตสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนัได ้

 

5. กจิกรรมและการดําเนินงาน 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

นกัเรียนปลูกพืชสวนครัว   

 ” เล้ียงปลา    

 ” ปลูกพืชสมุนไพร   

 ” ปลูกกลว้ยนํ้าวา้   

 ” เพาะเล้ียงเห็ด   

 ” เล้ียงสุกร   

ทาํโครงงานเก่ียวกบัความพอเพียง  

1  พ.ย. 57 –30 ก.ย. 58 

1  พ.ย. 57 – 30 ก.ย. 58 

1  พ.ย. 57– 30 ก.ย. 58 

1  พ.ย. 57 – 30 ก.ย. 58 

1  พ.ย. 57 – 30 ก.ย. 58 

1  พ.ย. 57 – 30 ก.ย. 58 

1  พ.ย. 57 – 30 ก.ย. 58 

นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 

นายกิตติพงษ ์ โตหน่ึง 

น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา 

นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั 

นายสุรสิทธ์ิ  จอ้ยจาํปา 

 

 

6.  งบประมาณทีใ่ช้ 

5.1     เงินงบประมาณ …………10,000………….บาท 

5.2 เงินนอกงบประมาณ……………………….…  บาท 

รวม………… 10,000…………..บาท 

 

7.  การประเมินผล 

 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลผลิต ( outputs ) 

1. กิจกรรมทุกกิจกรรมไดผ้ลเป็นท่ี

พอใจสามารถนาํผลผลิตสู่ตลาด

และสนบัสนุนโครงการอาหาร

กลางวนัได ้

 

1. บนัทึก 

2. สงัเกต 

 

1. แบบบนัทึก 

2. แบบสงัเกต 

ผลลพัธ์ ( outcomes ) 

1. นกัเรียนมีทกัษะในการ

ปฏิบติัการปลูกพืชเล้ียงสตัวแ์บบ

ธรรมชาติและสามารถนาํความรู้ไป

เผยแพร่สู่ชุมชนและพฒันาเป็น

อาชีพในอนาคต  พร้อมทั้งมีรายได้

จากผลผลิตของกิจกรรมน้ี 

 

1. รายงานผลการดาํเนินงาน 

2. ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการ

ดาํเนินงาน 

3. ประชุมพิจารณาความกา้วหนา้

ระหวา่งดาํเนินงาน 

 

1. แบบรายงาน 

2. บญัชีรายรับ - รายจ่ายในการ

ดาํเนินงาน 
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8.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการทาํการเกษตรธรรมชาติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.  นกัเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได ้

3.  นกัเรียนมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานโครงการ  เพื่อเป็นแรงจูงใจใหมี้การนาํไปพฒันาเป็นอาชีพ

ของตนเองไดใ้นอนาคต 

4.  นกัเรียนสามารถนาํผลผลิตสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลศิทางด้านวชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่10 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  โรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

ลกัษณะโครงการ         โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ        นายพเิชษฐ์  ทีรั่ก  ,นางศิริรัตน์  ประสีระเตสัง  , นางสมมาศ   หาสูง    
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ระยะเวลาการดําเนินการ    1 ตุลาคม  2557  - 30  กนัยายน  2558 

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

... 

1. หลกัการและเหตุผล 

 จากการประเมินระดบัชาติในปีการศึกษา  2556  พบวา่  คะแนนผลการประเมินชั้นปฐมวยั  จนถึง

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  จึงมีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อใหเ้ห็น

ความสาํคญัของโครงการในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหสู้งข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะ

ความรู้ความสามารถและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ทางโรงเรียนจึงไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริแมความ

เป็นเลิศทางวชิาการทุกระดบัชั้น คือระดบัปฐมวยั จนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการคิด การอ่าน และไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรมการ

แข่งขนัระดบัเขตพื้นท่ีและระดบัภาคต่อไป 

 2.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน    

3. ผลผลติ 

  1.  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิด การอ่าน และไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้ร่วม

กิจกรรมการแข่งขนัระดบัเขตพื้นท่ีและระดบัภาคต่อไป 

  2.  เพื่อส่งเสริมนกัเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน 

4. ผลลพัธ์ 

  1.  นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถจากการเรียนรู้ทุกระดบัชั้นสอดคลอ้งตามมาตรฐาน

การศึกษา 

  2.  นกัเรียนมีสุขภาพกายร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาดี 

  3.  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐาน 

5. เป้าหมาย 

 1.  นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถจากการเรียนรู้และไดรั้บรางวลัเหรียญทองระดบัเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  อยา่งนอ้ย  20  รายการ 

 2.  นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถจากการเรียนรู้และไดเ้ป็นตวัแทนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  ไปแข่งขนัระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยา่งนอ้ย  10  รายการ 

  

6. กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 
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ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 การฝึกสอน ซ้อมทกัษะความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

พฤศจิกายน 2557 นางศิริรัตน์ ประสีระเตสงั

และคณะครู 

 2 แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ ธนัวาคม  2557 

3 รายงานและสรุปผล เมษายน 2558 

 

7. งบประมาณ 

       เงินงบประมาณ  70,000  บาท 

       เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 

  รวม  70,000  บาท 

 

ที ่ รายการกจิกรรม/คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

1 การฝึกสอน ซ้อมทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ   10,000 

2 แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ  40,000 20,000 

3 รายงานและสรุปผล    

รวมทั้งส้ิน 70,000 

 

 

 

 

 

8. การประเมินผล 

ด้านผลผลติ   

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน/

เคร่ืองมือ 

แหล่งข้อมูล 

1.  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิด 

การอ่าน และไดป้ฏิบติักิจกรรมในการเขา้ร่วม

กิจกรรมการแข่งขนัระดบัเขตพื้นท่ีและระดบั

1.  การสงัเกต 

2.  การทดสอบ 

แบบสงัเกต 

แบบทดสอบ 
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ภาคต่อไป   

   

2.  เพื่อส่งเสริมนกัเรียนให้มีความรู้ 

ความสามารถในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

1.  การสงัเกต 

2.  การสอบถาม 

แบบสงัเกต 

แบบสอบถาม 

 

 

 

ด้านผลลพัธ์ 

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน/เคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 

1.  นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถจาก

การเรียนรู้ทุกระดบัชั้นสอดคลอ้งตาม

มาตรฐานการศึกษา 

1.  การสงัเกต 

2.  การทดสอบ 

แบบสงัเกต 

แบบทดสอบ 

2.  นกัเรียนมีสุขภาพกายร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญาดี 

1.  การสงัเกต 

2.  การสอบถาม 

แบบสงัเกต 

แบบสอบถาม 

3.  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามมาตรฐาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

แบบประเมิน 

 

9.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถจากการเรียนรู้และไดรั้บรางวลัเหรียญทองระดบัเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  อยา่งนอ้ย  20  รายการ 

 2.  นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถจากการเรียนรู้และไดเ้ป็นตวัแทนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  ไปแข่งขนัระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยา่งนอ้ย  10  รายการ 
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      6. ช่ือโครงการ     พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่10 

ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ์ 

                นางศิริรัตน์  ประสีระเตสัง   นายพเิชษฐ์  ทีรั่ก     

ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557  -  30  กนัยายน  2558 

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

1. หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ 

สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข จะตอ้งมีการวิจยัและพฒันา

หลกัสูตรใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม มีวิชาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาใหสู้งและลึกซ้ึงมากข้ึน และ

สอดคลอ้งสภาพปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน และสงัคม ทั้งน้ีการพฒันาหลกัสูตร  

การจดักระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืน ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 

2.   วตัถุประสงค์ 

 2.1เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเดิมใหมี้ความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกดา้น และสอดคลอ้งกบั

หลกัสูตรแกนกลางและเหตุการณ์เป็นปัจจุบนั 
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 2.2 เพื่อส่งเสริม พฒันาการเรียนการสอนของครู เป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

1.ผลผลติ ( Out put ) 

 1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง  

2.ผลลพัธ์ ( Out comes )  

 1. ครูสามารถนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ และตรงตามมาตรฐาน

การศึกษา 

3.  เป้าหมาย 

 1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง กบัสภาพจริง 

 2. ครูทุกคนมีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

4. กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 

 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดําเนิน

กจิกรรม 

ผู้รับผดิชอบ 

1 เสนอโครงการ ตุลาคม 2557 นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์

นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 

นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั    

2 ประชุมช้ีแจง/กิจกรรม ตุลาคม 2557 ฝ่ายบริหาร 

3 วางแผนการดาํเนินงานและดาํเนินการ

กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

-ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

สถานศึกษา 

-ดาํเนินการปรับหลกัสูตรสถานศึกษา

ประจาํปีการศึกษา   2557 

พฤศจิกายน 2557-

กรกฎาคม 2558 

นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์

นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั  

นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 

4 ติดตามผลประเมินผล สิงหาคม 2558 นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์

นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั   

นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 

5 สรุปผลและรายงานผล กนัยายน 2558 นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์

นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั   

นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 
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5. งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ   5,000     บาท 

 

รายการ/กจิกรรม/คาํช้ีแจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม 

1.  ดาํเนินการกิจกรรมดงัน้ี 

 กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

- ดาํเนินการจดัพิมพ ์

- ตรวจทาน 

- เขา้เล่ม 

5,000      - 5,000      

รวมทั้งส้ิน 5,000      

 

 

 

6.การประเมินผล    

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษา

ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

ครูสามารถนาํหลกัสูตร

สถานศึกษาไปใชไ้ดเ้หมาะสม

กบัความตอ้งการ และตรงตาม

มาตรฐานการศึกษา 

-  ตรวจสอบผลการดาํเนินกิจกรรม 

 -   ตรวจสอบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของครู 

 -   ตรวจสอบผลการดาํเนิน

กิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบบนัทึกขอ้มูล 

แบบประเมินตามสภาพจริง 

แบบรายงานโครงการ 

-  แบบบนัทึกการตรวจแผนการ

จดัการเรียนรู้ 

-  แบบรายงานผลการจดัการเรียนรู้ 
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     7. ช่ือโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,3 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่3 

ลกัษณะโครงการ        โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม่ 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ     กลุ่มงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ    นางศิริรัตน์   ประสีระเตสัง  และนางสมมาศ  หาสูง  

ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2557  -  30  กนัยายน  2558 

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

1. หลกัการและเหตุผล 

 ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542  มุ่งเนน้ใหมี้การจดัการศึกษาท่ีดี มีคุณภาพมี

การเรียนรู้ท่ีสนุกและหลากหลายเพื่อพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญามี

ความรู้ มีคุณธรรม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข กระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกั

พึ่งตนเองใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ซ่ึงตอ้งอาศยั

เคร่ืองมือ เทคนิค เทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้มาช่วยในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนได้

เรียนรู้อยา่งมีความสุขเตม็ตามศกัยภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.   วตัถุประสงค์ 

 2.1เพื่อจดัหาตาํรา  วารสาร  เอกสารหอ้งสมุด 
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 2.2  เพื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมองคค์วามรู้ในหอ้งสมุดอยา่งต่อเน่ือง ทนัเหตุการณ์ 

 2.3  เพื่อเสริมสร้างพลงัการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนใฝ่การเรียนรู้ 

2.1 ผลผลติ (Output) 

1.  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  มีตาํรา  วารสาร  เอกสารหอ้งสมุดอยา่งเพียงพอ 

2.  ครู  นกัเรียน  เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

 3. ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง   มีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสิยรักการอ่าน 

 

2.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 

 1.  ร้อยละของครู  นกัเรียน  ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหอ้งสมุด 

 2.  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  มีนิสยัรักการอ่าน 

3.  ร้อยละของครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ท่ีมีความพึงพอใจบรรยากาศของหอ้งสมุด   

3.  เป้าหมาย 

 3.1  หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้มีตาํรา  วารสาร  เอกสารหอ้งสมุดอยา่งเพียงพอ 

3.2   จดักิจกรรมท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง 

3.3   ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ท่ีมีความพึงพอใจบรรยากาศของหอ้งสมุดร้อยละ  80  

 

 

 

 

 

 

4. กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1 จดัทาํโครงการ พ.ค.  2557 นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั 

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั พ.ค.  2557 นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั 

3 ประชุมวางแผน พ.ค. 2557 นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั 

นางสมมาศ  หาสูง 

และคณะครู 

4 ดาํเนินการตามโครงดาร ต ล อ ด ปี ก ารศึ ก ษ า   

2558 

คณะครู 
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5 นิเทศ  ควบคุม  กาํกบั  ติดตาม ต ล อ ด ปี ก ารศึ ก ษ า   

2558 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ 30กนัยายน   2558 นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั 

 

5.  งบประมาณ   

 เงินงบประมาณ  24,000 บาท 

 5.1  ช้ีแจงการใช้เงินงบประมาณ 

ที ่ รายการกจิกรรม / คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

1 จดัทาํโครงการ - - - 

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั - - - 

3 ประชุมวางแผน - - - 

4 ดาํเนินการตามโครงดาร 

 1. กิจกรรมพฒันารูปแบบการนาํเสนอ องคค์วามรู้ 

ท่ีหลากหลาย 

2.จดัซ้ือ  ตาํรา  วารสาร เอกสาร 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 4,000 

 

 20,000 

5 นิเทศ  ควบคุม  กาํกบั  ติดตาม - - - 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ - - - 

รวมทั้งส้ิน - - 24,000 

 

 

 

 

 5.2  ประมาณการใช้เงินงบประมาณ 

รายการ ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ม.ค

. 

ก.

พ. 

มี.ค

. 

เม.

ย. 

พ.

ค. 

มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

รวม 

1. จดัทาํโครงการ              

2 . เสนอโครงการ 

เพื่ออนุมติั 

             

3. ประชุมวางแผน              
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4. ดาํเนินการตาม

โครงดาร 

             

5.นิเทศ  ควบคุม  

กาํกบั  ติดตาม 

             

6. สรุปรายงานผล 

การดาํเนินการ 

             

 

 

6.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลผลิต (OUTPUTS) 

1.  หอ้งสมุดมีตาํรา  วารสาร เอกสารท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 

2  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  มีความพึงพอใจใน

การจดักิจกรรม 

 3. ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  เขา้ร่วมกิจกรรม

มากข้ึน   

 

1.  สอบถาม 

2.  รายงานผลการจดั

กิจกรรม 

 

 

1.  แบบสอบถาม 

2.  แบบบนัทึกสถิติ 

3.  แบบรายงานผลการจดั

กิจกรรม 

 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  หอ้งสมุดมีตาํรา  วารสาร เอกสาร เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ท่ีมีความพึงพอใจบรรยากาศของหอ้งสมุด   

 3.  นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่านอยา่งนอ้ย ร้อยละ  80  

 

 

 

 

 

 

 

 

    8. ช่ือโครงการ จัดซ้ือวสัดุฝึกสอบสอน  
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สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11 

ลกัษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม่ 

แผนงาน    การบริหารงานทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นายบุญรอด  แสนหิน และนายเจษฏา   พรหมบุตร 

ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ตุลาคม  2557  -  30 กนัยายน 2558 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  เพื่อใหน้กัเรียนและครูมีวสัดุไวใ้นการ

จดักิจกรรมการเรียนและเวลาฝึกสอนและสอบ  ดงันั้นสถานศึกษาจึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหค้รูและนกัเรียนไดมี้วสัดุในการเรียนการสอน   

 2.  เพื่อใหค้รูและนกัเรียนใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจง่ายข้ึน 

2.1.  ผลผลติ (Output) 

2.1.1  ครูทุกคนไดซ้ื้อวสัดุฝึกสอบสอนอยา่งเพียงพอ 

2.1.2  นกัเรียนโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาไดใ้ชส่ื้อต่างๆในการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้น 

      มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 100  

2.2.  ผลลพัธ์ (Outcome) 

 2.2.1  ครูมีวสัดุฝึกสอบสอนอยา่งเพียงพอ 

 2.2.2  นกัเรียนมีวสัดุในการฝึกสอบสอนไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3.  เป้าหมาย 

 1.  นกัเรียนทุกคนไดใ้ชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งมีคุณภาพครบทุกคนมีส่ือการเรียนรู้ครบทุกคนไดเ้รียน

อยา่งเตม็ท่ี                                                  

 2.  ผูป้กครองใหค้วามสนใจ  ส่งเสริม  สนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียนยิง่ข้ึน      

4. กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 

 

2 

 

ประชุมกนัเพือ่วางแผนจดัทาํโครงการ 

 

ช้ีแจงงบประมาณรายหวัแต่ละชั้น 

 

ตุลาคม 57 

 

ตุลาคม 57- ก.ย. 58 

 

นายบุญรอด แสนหิน และ 

นายเจษฏา  พรหมบุตร 

คณะครูทุกคน   

ผูบ้ริหารการศึกษา 



 
 

57 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

   

 

 

 

 

 

5. งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ   100,000             บาท 

เงินนอกงบประมาณ       -                   บาท 

5.1  ช้ีแจงการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี          รายการกิจกรรม/คาํช้ีแจงใชง้บประมาณ งบดาํเนินการ 

ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

1 วดัผลและประเมินผล 

- ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

- ค่าวสัดุส่ือวิชาต่างๆ 

- ค่ากระดาษในการใชฝึ้กสอบสอน 

 

 

 

 

  100,000 

 

6.การประเมินผล 

  6.1 ดา้นผลผลิต (Out Put) 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

กิจกรรมท่ี 1 ครูทุกคนไดซ้ื้อวสัดุฝึกสอบสอนอยา่งเพยีงพอ 

 

-บนัทึกขอ้มูลการใชว้สัดุ

ฝึกสอนสอบ 

-แบบบนัทึกขอ้มูลการ

ใชว้สัดุฝึกสอนสอบ 

กิจกรรมท่ี 2  

-นกัเรียนโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาไดใ้ชส่ื้อต่างๆใน

การเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 

100  

 

-บนัทึกการใชส่ื้อ 

 

 

-แบบบนัทึกการใชส่ื้อ 

 

 

 

6.2 ด้านผลลพัธ์ (Out comes) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
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-ครูมีวสัดุฝึกสอบสอนอยา่งเพียงพอ 

-นกัเรียนมีวสัดุในการฝึกสอบสอนได้

อยา่งเพียงพอ 

-บนัทึกขอ้มูลการใชว้สัดุฝึกสอน

สอบ 

-บนัทึกการใชส่ื้อ 

-แบบบนัทึกขอ้มูลการใชว้สัดุ

ฝึกสอนสอบ 

-แบบบนัทึกการใชส่ื้อ 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ครูและนกัเรียนจะไดว้สัดุฝึกสอนสอบครบตามเป้าหมายท่ีคาดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ช่ือโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

แผนงาน    วิชาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11 

ลกัษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเน่ือง            เป็นโครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบ     นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก ,นายสุรพล  พวงมาเทศ,  

นายอุทยั  เพียงไธสง  

                    และนางสาวกรรณิกา  เส็งนา 

ระยะเวลาดาํเนินการ       1  ตุลาคม  2557   -   30  กนัยายน  2558 

_____________________________________________________________________ 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาการเรียนการสอน  เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีส่วนสาํคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั

การศึกษา พ.ศ.  2547  จึงเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีจะพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพและมีลกัษณะตาม

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร นอกจากจดัการเรียนการสอน ส่ิงหน่ึงท่ีจะทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จจาก

การเรียนรู้ไดคื้อการท่ีนกัเรียนไดมี้โอกาสไปพบเห็นส่ิงท่ีเป็นความรู้ท่ีเป็นนามธรรมจากหนงัสือ มาเป็น

ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้อนัจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทางตรงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อใหน้กัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดศึ้กษาหาความรู้จากสภาพแหล่งเรียนรู้                      

 2.2  เพื่อใหก้ระบวนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาไดจ้ดัอยา่งจริงจงั 

ผลผลติ (OUT PUT) 

 นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

 นกัเรียนสามารถนาํความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานท่ีมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 

เป้าหมาย 

- นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ทาํใหน้กัเรียนมีผลการเรียนอยู ่

ในเกณฑท่ี์น่าพอใจ และสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

4.  วธีิดําเนินการ 

ที ่ กจิกรรม ระยะดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

 

2 

3 

4 

5 

ประชุมวางแผนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกาํหนด

นโยบายโรงเรียนเพื่ออนุมติั 

ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 

วางแผนดาํเนินการตามโครงการ 

ดาํเนินการตามโครงการ 

สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน 

ต.ค.  2557 

 

ต.ค.  2557 

พ.ย.  2557 

ตลอดปี 

ก.ย.  2558 

นายพเิชษฐ์  ทีรั่ก 

และคณะ 

 

 

 

 

5.  งบประมาณรายจ่าย   จาํนวน 100,000 บาท  มีรายละเอียดรายจ่าย  ดงัน้ี 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ท่ี วิธีดาํเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใชจ่้ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม จาํนวนเงิน 

1. สาํรวจแหล่งเรียนรู้                                    - 

2. ประสานงานกบัแหล่งเรียนรู้ - 

3. ดาํเนินการตามระเบียบการศึกษานอกสถานท่ี 100,000 

 รวม 100,000 
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6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

ผลผลติ (OUT PUT) 

   -นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

-นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาร้อย

ละ 80 

 

-บนัทึกการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

 

-ผลสมัฤทธ์ิการเรียน 

 

 

-แบบบนัทึกรายงานการใช้

แหล่งเรียนรู้ 

-แบบรายงานผลการเรียน 

 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

-นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมี

ความสุขในการเรียน 

 

  -นกัเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน 

ร้อยละ 3 

 

-การสงัเกต 

-การสอบถาม,สมัภาษณ์ 

 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

-  แบบสงัเกต,แบบสมัภาษณ์ 

-  แบบสอบถาม 

-  บนัทึกการปฏิบติักิจกรรม 

-  แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

  10.ช่ือโครงการ  ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาระดบัปฐมวยั 

แผนงาน    วิชาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,3 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่1 

ลกัษณะโครงการเป็นโครงการต่อเน่ือง            เป็นโครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบ         นางประยรู  เพียงไธสง    นางแสงจนัทร์  พทุวงศ ์,  

และ  นางสาวกรรณิกา  เส็งนา   

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม  2557 – 30 กนัยายน  2558 

_____________________________________________________________________ 

1.  หลกัการและเหตุผล 
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 ตามท่ีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดท้าํการ

ประเมินภายนอกรอบท่ี 3 ไดเ้สนอแนะโรงเรียนในดา้นคุณภาพผูเ้รียนระดบัการศึกษาปฐมวยัไวว้า่

นกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะพื้นฐานตามพฒันาการทุกดา้นใหเ้ตม็ศกัยภาพโดยเพิ่มส่ือ

ประกอบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยัทั้งดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญาใหเ้พียงพอ

และโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาไดจ้ดัทาํส่งเสริมพฒันาความสามารถและทกัษะเบ้ืองตน้ของเดก็

ปฐมวยัในปีงบประมาณ  2554  ท่ีผา่นมาทาํใหน้กัเรียนสามารถพฒันาการไดเ้หมาะสมกบัวยัการจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์น่ืองจากเดก็ในช่วงวยัน้ีเป็นช่วง

อายท่ีุสามารถพฒันาความพร้อมทางดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญาการศึกษาปฐมวยัซ่ึงเป็น

การศึกษาระดบัพื้นฐานของชีวิตและโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัเก่ียวกบั

การพฒันาเดก็ใหค้รบทุกดา้นซ่ึงเดก็วยัน้ีถือวา่เป็นช่วงวยัสาํคญัจึงไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่เดก็

ปฐมวยั (3-5 ปี) โรงเรียนจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํส่งเสริมพฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา

ระดบัปฐมวยัเป็นโครงการต่อเน่ือง 

2.  วตัถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดพ้ฒันาการเรียนการสอนพฒันานวตักรรมท่ีมุ่งการจดักิจกรรม 

    เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและสามารถพฒันาความพร้อมดา้นร่างกายจิตใจสงัคม 

    และ สติปัญญาของนกัเรียน 

 2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็สามารถทาํงานและกิจกรรมต่างๆร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

3. เพื่อใหเ้ดก็รู้จกันาํความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและให้

เดก็รู้จกัใชท้กัษะดา้นต่างๆใหเ้กิดประโยชน์และเหมาะสมกบัสถานการณ์ได ้

 ผลผลติ (OUTPUT) 

 นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริม  และพฒันาการ  4 ดา้น ตามศกัยภาพของตนเอง 

 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

นกัเรียนมีพฒันาการทางการเรียนสูงข้ึนและผา่นเกณฑม์าตรฐานทางการศึกษา  

3. เป้าหมาย 

1. ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัทุกคนสามารถพฒันาส่ือ  และนวตักรรม ท่ีมุ่งการจดักิจกรรม เรียนรู้ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและสามารถพฒันาความพร้อมดา้นร่างกายจิตใจสงัคม  และสติปัญญาของนกัเรียน 

2. นกัเรียนระดบัปฐมวยัมีพฒันาดา้นร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสงัคมไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน

การศึกษาร้อยละ 80 

           3. นกัเรียนมีพฒันาการและคุณภาพไดต้ามมาตรฐานทางการศึกษา 

4.  วธีิดําเนินการ 



 
 

62 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

3 

- เสนอโครงการ 

- ประชุมครูช้ีแจงโครงการแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ 

กาํหนดกิจกรรมและดาํเนินการ 

- กิจกรรมการสอนโครงงานเพื่อบูรณาการ 

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

- กิจกรรมการจดัประสบการณ์ตามแผนการจดั 

ประสบการณ์ครอบคลุมทั้ง 6 กิจกรรมหลกั 

- กิจกรรมการสอนแหล่งเรียนรู้และภูมิ 

ปัญญาทอ้งถ่ินทั้งในและนอกสถานศึกษา 

- กิจกรรมจดับอร์ดผลงานนกัเรียน 

- กิจกรรมรักสุขภาพ 

- กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นศิลปะ 

ดนตรีและการเคล่ือนไหว 

- นิเทศผลการดาํเนินงาน 

- สรุปประเมินและรายงานผล 

ตุลาคม 2557 

ตุลาคม 2557 

 

ตลอดปี 

 

 

ตลอดปี 

 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

 

เดือนละ 1  คร้ัง 

กนัยายน  2558 

นางประยรู   เพียงไธสง 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

ครูผูส้อนปฐมวยั 

 

 

ครูผูส้อนปฐมวยั 

 

 

ครูผูส้อนปฐมวยั 

 

ครูผูส้อนปฐมวยั 

ครูผูส้อนปฐมวยั 

 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

นางประยรู   เพียงไธสง 

 

5.  งบประมาณรายจ่าย   จาํนวน 30,000 บาท  มีรายละเอียดรายจ่าย  ดงัน้ี 

  

ท่ี รายการ/กจิกรรมทีใ่ช้

งบประมาณ 

งบประมาณ รายจ่าย ระยะเวลา

ดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1 กิจกรรมตามขอ้ท่ี 4 30,000 - - - ต.ค..57- 

ก.ย. 58 

รวมทั้งส้ิน 30,000  
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6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

ผลผลติ (OUTPUT) 

- นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริม  

และพฒันาการ  4 ดา้น ตามศกัยภาพของ

ตนเอง 

-  สงัเกต , สมัภาษณ์ 

     ตรวจผลงานและทดสอบ 

-  แบบสงัเกตแบบสมัภาษณ์ 

ผลงานและแบบทดสอบ 

-  แบบรายงาน 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

-นกัเรียนมีพฒันาการทางการเรียนสูงข้ึน

และผา่นเกณฑม์าตรฐานทางการศึกษา  

-  สงัเกต , สมัภาษณ์ 

     ตรวจผลงานและทดสอบ 

- แบบสงัเกตแบบสมัภาษณ์ 

ผลงานและแบบทดสอบ 

-  แบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ช่ือโครงการ  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่5 

ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นายยุทธพงษ์  ประสีระเตสัง 

       นายอุทยั  เพยีงไธสง 

       นายพเิชษฐ  ทีรั่ก , นายสุทศัน์  ขันธ์หงษ์ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 1  ตุลาคม  2557 -   30  กนัยายน  2558 

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

... 

1. หลกัการและเหตุผล 

 จากการวดัประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2556  ผลปรากฏวา่

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  โดยรวมอยูใ่น

อนัดบัท่ีตํ่าและมีแนวโนม้ลดลง  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  จึงมีนโยบาย

ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดบัชั้นสูงข้ึนร้อยละ 3     ในกลุ่มสาระ

หลกั 8 วิชา ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศึกษา  ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา  การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาองักฤษ  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา   มีความตระหนกัในการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งยิง่  และเพื่อสนองนโยบายสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย ์เขต 1  จึงไดจ้ดัทาํโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน  

 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา 

 2.2  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา 

3.  ผลผลติ (Output) 

3.1 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.2  นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการทาํแบบทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

4.ผลลพัธ์ (Outcome) 

 4.1  นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 3  

                ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4.2  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยามีเคร่ืองมือสาํหรับประเมินคุณภาพผูเ้รียนตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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5.  เป้าหมาย 

 5.1 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุก

ระดบัชั้นสูงข้ึนร้อยละ 3   และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  สงัคมฯและภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  อยูใ่น 10 อนัดบั

แรก ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

 5.2 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยามีความเป็นเลิศทางวิชาการผูบ้ริหาร  ครู  และนกัเรียนมี

คุณภาพและมีคุณลกัษณะตามมาตรฐาน 

 

 

 

6.  วธีิดําเนินการ 

ที ่ กจิกรรม ระยะดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

พฒันาทกัษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ 

พฒันาทกัษะพื้นฐานภาษาไทย 

พฒันาทกัษะพื้นฐาน ภาษาองักฤษ   

พฒันาทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์   

พฒันาทกัษะทางดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา   

พฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะ   

พฒันาทกัษะทางดา้นงานงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี  

พฒันาทกัษะทางดา้นสงัคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม  

วดัผลและประเมินผล 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

พ.ย.  2557 

พ.ย.  2557พ.ย.  

2557 

พ.ย.  2557 

พ.ย.  2557 

พ.ย.  2557 

พ.ย.  2557 

 

พ.ย.  2557 

 

มี.ค.  2558 

ก.ย.  2558 

นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั 

นายอุทยั  เพียงไธสง 

นายพิเชษฐ  ท่ีรัก  

นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์
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7.   งบประมาณ 

 งบประมาณจากเงินอุดหนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบรายหวั) จาํนวน  30,000 บาท 

 7.1 ช้ีแจงการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี รายการ/กจิกรรมทีใ่ช้

งบประมาณ 

งบประมาณ รายจ่าย ระยะเวลา

ดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวสัดุ 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา   

 

ศิลปะ  

 

งานอาชีพและเทคโนโลย ี

  

 

สงัคมศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม  

วดัผลและประเมินผล 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

30,000   30,000 

4,500 

4,500 

4,500 

4,500 

 

4,500 

4,500 

 

3,500 

 

- 

- 

พ.ย. 57 

พ.ย. 56 

พ.ย. 56 

พ.ย. 56 

พ.ย. 56 

 

พ.ย. 56 

พ.ย. 56 

 

พ.ย. 56 

 

มี.ค. 57 

ก.ย. 57 

รวมทั้งส้ิน 30,000   30,000  

 

 

7.2 ประมาณการใชเ้งินงบประมาณ 
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8.การประเมินผล 

  8.1 ดา้นผลผลิต (Out Put) 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

3.1 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.2  นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการทาํ

แบบทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-บนัทึกผลการเรียนรู้ 

 

-บนัทึกผลการเรียนรู้ 

-แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

 

-แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

                    รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค กย รวม 

-พฒันาทกัษะพื้นฐาน

คณิตศาสตร์ 

-พฒันาทกัษะพื้นฐาน

ภาษาไทย 

-พฒันาทกัษะพื้นฐาน 

ภาษาองักฤษ 

-พฒันาทกัษะทางดา้น

วิทยาศาสตร์  

-พฒันาทกัษะทางดา้นสุข

ศึกษาและพลศึกษา   

-พฒันาทกัษะทางดา้นศิลปะ 

-พฒันาทกัษะทางดา้นงาน

งานอาชีพและเทคโนโลย ี

-พฒันาทกัษะทางดา้นสงัคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

-วดัผลและประเมินผล 

-สรุปผลการดาํเนินงาน 

   4,500 

 

4,500 

 

4,500 

 

4,500 

 

4,500 

 

4,500 

4,500 

 

3,500 

 

- 

- 

    

 

 

    4,500 

 

4,500 

 

4,500 

 

4,500 

 

4,500 

 

4,500 

4,500 

 

3,500 

 

- 

- 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 35,000 
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8.2 ดา้นผลลพัธ์ (Out comes) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

4.1  นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1- 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

ร้อยละ 3 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

4.2  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้

วิทยามีเคร่ืองมือสาํหรับประเมิน

คุณภาพผูเ้รียนตั้งแต่ชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  

3 ทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

--บนัทึกผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

-บนัทึกผลการเรียนรู้ 

 

 

 

-แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

-แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

9.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        ทุกระดบัชั้น   

     สูงข้ึนร้อยละ 3 ในกลุ่มสาระหลกั 8 กลุ่มสาระ 

2.  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    

     คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สงัคมฯ และภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  

     3  อยูใ่น 10 อนัดบัแรก ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

3.  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยามีความเป็นเลิศทางวชิาการผูบ้ริหาร  ครู  และนกัเรียนมีคุณภาพและ 

     มีคุณลกัษณะตามมาตรฐาน 
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   12.ช่ือโครงการ     การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

แผนงาน  วชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,3,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่5 

ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบ  นายยุทธพงษ์  ประสีระเตสัง   

                                นางทศัพร  ไตรรัตน์, นางศิริลกัษ์  ทองพราว      

ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557-  30  กนัยายน  2558 

 

 

1.หลกัการและเหตุผล 

 การวดัและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการท่ีใหผู้ส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียน จดัทาํขอ้มูล

สารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการความกา้วหนา้และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียนรวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้

วิทยา ในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา  จะตอ้งจดัทาํหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผล

การเรียน  เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ถือปฏิบติัร่วมกนัเป็นมาตรฐานเดียวกนั ตอ้งมีผลการเรียนรู้

ของผูเ้รียนจากการวดัและประเมินทั้งในระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

ระดบัชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัคุณภาพของ
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ผูเ้รียน  พฒันาความกา้วหนา้  ดา้นความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  และค่านิยมอนัพึง

ประสงค ์ เนน้การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้   กระบวนการ   กิจกรรมการเรียนรู้

เป็นรายชั้นปีและช่วงชั้น   เพือ่นาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง   พฒันาการเรียนการสอน

ตลอดจนคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้   รวมทั้งนาํผลการประเมินรายช่วงชั้นไป

พิจารณา  ตดัสินการเล่ือนช่วงชั้น        

 เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยาเป็นไปตามระเบียบวา่

ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนอยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ จึงจดัทาํโครงการน้ีข้ึนมา 

2.วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพตามระเบียบการวดัผลและ

ประเมินผล 

2.  เพื่อใหก้ารจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการความกา้วหนา้และความสาํเร็จทางการ

เรียนของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพ 

3.ผลผลติ ( Out put ) 

 1. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถนาํเทคนิคการวดัผลประเมินผลมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2. ครูมีความรู้ ความสามารถในการวดัผลประเมินผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการ 

              เรียนรู้ในหอ้งเรียน 

4.ผลลพัธ์ ( Out comes )  

 1. โรงเรียนมีการวดัผลและประเมินผลการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 2. ครูผูส้อนในโรงเรียนสามารถวดัและประเมินการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.เป้าหมาย  

1. ครูโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยามีความรู้ความเขา้ใจในการวดัผลและประเมินผลทางการ

การศึกษาร้อยละ 80 

2. ครูมีความรู้ความสามรถวดัและประเมินการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

6. กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินกิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 

1 เอกสารบนัทึกผลพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน  (ปพ.5) ป.1-ม.3 

พ.ย.57- มี.ค. 58 นางทศัพร  ไตรรัตน,์ 

นางศิริลกัษ ์ ทองพราว        
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2 แบบรายงานผลการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน  (ปพ.6) ป.1-ม.3 

 พ.ย.57- มี.ค.58 นางทศัพร  ไตรรัตน,์ 

นางศิริลกัษ ์ ทองพราว             

3 ระเบียนสะสม  (ปพ.8) ป.1-ม.3 พ.ย.57- มี.ค. 58 นางทศัพร  ไตรรัตน,์ 

นางศิริลกัษ ์ ทองพราว             

4 กระดาษคาํตอบ 60 ขอ้  80  ขอ้ 

100  ขอ้ 

 พ.ย.57- มี.ค.58 นางทศัพร  ไตรรัตน,์ 

นางศิริลกัษ ์ ทองพราว             

5 วดัผลประเมินผล มีนาคม  2558 นางทศัพร  ไตรรัตน,์ 

นางศิริลกัษ ์ ทองพราว             

6 สรุปผลการดาํเนินงาน มีนาคม  2558 นางทศัพร  ไตรรัตน,์ 

นางศิริลกัษ ์ ทองพราว             

     

7.งบประมาณ 

 เงินงบประมาณ   5,000  บาท 

 7.1 ช้ีแจงการใชจ่้ายงบประมาณ  ดงัน้ี 

ท่ี รายการ/กจิกรรมทีใ่ช้งบประมาณ งบประมาณ รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวสัดุ 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

เอกสารบนัทึกผลพฒันาคุณภาพผูเ้รียน(ปพ.5) ป.1-ม.

3แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (ปพ.6) ป.

1-ม.3 

ระเบียนสะสม  (ปพ.8) ป.1-ม.3 

กระดาษคาํตอบ 60 ขอ้  80  ขอ้  100  ขอ้ 

วดัผลประเมินผล 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

   1,500 

1,500 

 

1,000 

1,000 

- 

- 

รวมทั้งส้ิน 5,000   5,000 

 

 

7.2 ประมาณการใชเ้งินงบประมาณ 

 

รายการ เดือน รวม 

-เอกสารบนัทึกผลพฒันาคุณภาพผูเ้รียน(ปพ.5) ป.1-ม.3 ต.ค. 3,000 
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8. การประเมินผล 

8.1 ด้านผลลพัธ์ (Out comes) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.ครูวดัและประเมินผลการเรียน

ของนกัเรียนถูกตอ้งตามแนว

ปฏิบติัการวดัและประเมินผล 

ตรวจสอบขอ้มูลจากการจดัทาํ 

ปพ.5 

 

คู่มือการวดัและประเมินผลการเรียน 

 

 

 

 8.2 ด้านผลผลติ (Out put) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.ผู้ปกครองและนักเรียนได้

ทราบผลการพฒันา

ความก้าวหน้าและความสําเร็จ

ทางการเรียนของผู้เรียน 

ตรวจสอบการจดัทาํ ปพ.6 และ 

ปพ.8 

ปพ.6   ปพ.8 

 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. คณะครูวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนถูกตอ้งตามแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผล 

 2. คณะครูมีเอกสารในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการความกา้วหนา้และ

ความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน 

 

 

-แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (ปพ.6) ป.1-ม.3 

-ระเบียนสะสม  (ปพ.8) ป.1-ม.3 

-กระดาษคาํตอบ 60 ขอ้  80  ขอ้  100  ขอ้ 

-วดัผลประเมินผล 

-สรุปผลการดาํเนินงาน 

ต.ค. 

- 

ต.ค. 

- 

- 

1,000 

- 

1,000 

- 

- 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,000 
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13. ช่ือโครงการ  ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 

แผนงานวชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่1,14 

ลกัษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง       

ผู้รับผดิชอบ   นายสุรพล  พวงมาเทศ ,นายก้องเกยีรติ  พลสงคราม  นางสาวกรรณกิา  เส็งนา  และ นาย

ทชิชากร  แสนเจ๊ก 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1  ตุลาคม  2557 – 30  กนัยายน  2558 

_______________________________________________________________________ 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 ตามท่ีโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาจดัทาํโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางดา้นศิลปะดนตรี

และนาฏศิลป์ในปีงบประมาณ 2556   ท่ีผา่นมาทาํใหน้กัเรียนมีความรักและสนใจในดา้นศิลปะดนตรีและ

กีฬาตามพระราชบญัญติัการศึกษาพ.ศ. 2542  หมวด 1  มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคน

ไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรม

ในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขโรงเรียนจึงจดัทาํโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ

ทางดา้นศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความรักความสนใจและช่ืนชมในดา้นศิลปะ

ดนตรีและนาฏศิลป์โรงเรียนจึงจดัทาํโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางดา้นศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์เป็น

โครงการต่อเน่ือง 

2.  วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนรู้คุณค่าและร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์   

2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีแขง็แรง   

3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีผลงานดา้นศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์  ตามมาตรฐานการศึกษา 

ผลผลติ (OUT PUT) 

 นกัเรียนชั้นปฐมวยั ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 มีความช่ืนชมและมีสุนทรียภาพดา้นศิลปะดนตรี-

นาฏศิลป์  คิดเป็นร้อยละ  80 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

 นกัเรียนชั้นปฐมวยั ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 มีความช่ืนชม  มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะดนตรี-

นาฏศิลป์  และมีผลงานดา้นศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ ตามมาตรฐานการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
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         1.  นกัเรียนชั้นปฐมวยั ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 มีความช่ืนชมและมีสุนทรียภาพดา้นศิลปะดนตรี-

นาฏศิลป์  คิดเป็นร้อยละ  80 

 2.  นกัเรียนชั้นปฐมวยั ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 มีผลงานดา้นศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์  

คิดเป็นร้อยละ  80 

 

 

 

 

 

 

4.  กจิกรรมและวธีิดําเนินการ 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

3 

 

 

 

4 

5 

เสนอโครงการ 

ประชุมช้ีแจงโครงการและแต่งตั้ง 

ผูรั้บผดิชอบ 

กิจกรรมตามโครงการ 

- กิจกรรมการสอนดนตรี 

- กิจกรรมการสอนนาฏศิลป์ 

- กิจกรรมการสอนศิลปะ 

การนิเทศติดตามผล 

ประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินโครงการ 

ต.ค. 2557 

ต.ค. 2557 

 

ต.ค. 57 –  ก.ย. 2558 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ก.ย. 2557 

นายสุรพล  พวงมาเทศ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

นายสุรพล  พวงมาเทศ 

นายสุรพล  พวงมาเทศ 

นางสาวกรรณิกา  เส็งนา 

นายกอ้งเกียรติ  พลสงคราม 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

นายสุรพล  พวงมาเทศ 

 

5.  งบประมาณรายจ่าย   จาํนวน  35,000  บาท  มีรายละเอียดรายจ่าย  ดงัน้ี 

งบประมาณท่ีใช ้  35,000  บาท 

เงินงบประมาณ   35,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ - บาท 

รวม   35,000  บาท 

ท่ี รายการ/กจิกรรมทีใ่ช้

งบประมาณ 

รายจ่าย ระยะเวลา

ดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1 -จดัซ้ือเคร่ืองดนตรี - - 10,000 ต.ค.57- 

ก.ย. 58 
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2 -จดัซ้ือชุดเคร่ืองแต่งกาย

นาฏศิลป์ 

- - 25,000 ต.ค.57- 

ก.ย. 58 

รวมทั้งส้ิน - - 35,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

ผลผลติ (OUT PUT) 

- นกัเรียนชั้นปฐมวยั ถึงชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  3 มีความช่ืนชมและ

มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะดนตรี-

นาฏศิลป์  คิดเป็นร้อยละ  80 

 

- การสงัเกต 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

- แบบสงัเกต 

- แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

- นกัเรียนชั้นปฐมวยั ถึงชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  3 มีความช่ืนชม  มี

สุนทรียภาพดา้นศิลปะดนตรี-

นาฏศิลป์  และมีผลงานดา้นศิลปะ  

ดนตรี-นาฏศิลป์ ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

 

- การสงัเกต 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

- แบบสงัเกต 

- แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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14.ช่ือโครงการ  วจัิยในช้ันเรียน   

แผนงาน          งานวชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่5,7 

ลกัษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวสุภัทราภรณ์  สุขหนา  

ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม 2557  -  30  กนัยายน 2558 

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

1. หลกัการและเหตุผล 
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 การวจิยัในชั้นเรียนเป็นหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงของครูผูส้อนท่ีจะตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกบั

การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ เป็นการพฒันาและแกปั้ญหาจากการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเป็นระบบตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 หมวด 4  

มาตรา 24(5) ท่ีกาํหนดใหค้รูผูส้อนใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

2.   วตัถุประสงค์ 

 2.1เพื่อพฒันาใหค้รูในโรงเรียนร้อยละ 80 สามารถทาํการวิจยัในชั้นเรียนได ้

 2.2  เพื่อเป็นขอ้สนเทศสาํหรับสถานศึกษาอ่ืนในการพฒันาครูในดา้นการทาํวิจยัในชั้นเรียน 

 

3.ผลผลติ(Out  Put ) 

 3.1 ครูทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถทาํการวิจยัในชั้นเรียนได ้

 3.2 ครูประจาํชั้นและครูผูส้อนในโรงเรียนมีการทาํวจิยัในชั้นเรียนได ้

4. ผลลพัธ์ (Out Come) 

 4.1 ครูทุกคนในโรงเรียน สามารถทาํการวิจยัในชั้นเรียนได ้

 4.2 ครูและนกัเรียนมีคุณภาพการจดัการศึกษาสูงข้ึน 

5.  เป้าหมาย 

5.1  ครูทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถทาํการวิจยัในชั้นเรียนไดค้รูจดั 

 5.2  ครูไดพ้ฒันานกัเรียน มีผลการเรียนรู้สูงข้ึนทุกคน 

 5.3  ครูในโรงเรียนร้อยละ 80 สามารถทาํการวิจยัในชั้นเรียนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 
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ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดําเนิน ผู้รับผดิชอบ 

1 จดัทาํโครงการ พ.ค. 57 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุขหนา 

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั พ.ค.57 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุขหนา 

3 ประชุมวางแผน พ.ค.57 คณะครู 

4 ดาํเนินการตามโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบติัการ 

มิ.ย.57 –ก.พ.58 คณะครู 

5 นิเทศ ควบคุม กาํกบั ติดตาม มิ.ย.57 –ก.พ.58 ผอ.สุรสิทธ์ แสงโทโพธ์ิ 

 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ ม.ค. 58 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุขหนา

และคณะ 

 

7. งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ 2,000   บาท 

 

       7.1 ช้ีแจงการใชเ้งินงบประมาณ 

ที ่ รายการกจิกรรม/คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

1 จดัทาํโครงการ - - - 

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั - - - 

3 ประชุมวางแผน - - - 

4 ดาํเนินการตามโครงการ 

4.1 อบรมเชิงปฏิบติัการครู ระดบัอนุบาล 1-2   จาํนวน 4 หอ้ง   

4.2 อบรมเชิงปฏิบติัการครู ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จาํนวน 12 หอ้ง  

4.3 อบรมเชิงปฏิบติัการครูมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 จาํนวน 6 หอ้ง  

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

300 

900 

600 

5 นิเทศ ควบคุม กาํกบั ติดตาม - - 200 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ - - - 

รวมทั้งส้ิน - - 2,000 
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7.2 ประมาณการใชเ้งินงบประมาณ 

 

รายการ ต.ค

. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร

ว

ม 

1.จดัทาํโครงการ              

2.เสนอโครงการ

เพื่อขออนุมติั 

             

3.ประชุมวางแผน              

4.ดาํเนินการ 

ตามโครงการ 

             

5.นิเทศ ควบคุม              
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8.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

ผลผลติ(Out  Put ) 

- ครูทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจ สามารถทาํการวิจยั

ในชั้นเรียนได ้

- ครูประจาํชั้นและครูผูส้อนใน

โรงเรียนมีการทาํวิจยัในชั้นเรียน

ได ้

 

- นิเทศ 

- ทดสอบ ตรวจผลงาน 

 

 

- แบบทดสอบการทาํ

วิจยัในชั้นเรียน 

- แบบประเมินผล

งานวิจยัในชั้นเรียน 

ผลลพัธ์ (Out Come) 

-ครูทุกคนในโรงเรียน สามารถ

ทาํการวิจยัในชั้นเรียนได ้

-ครูและนกัเรียนมีคุณภาพการ

จดัการศึกษาสูงข้ึน 

 

 

- นิเทศ 

- ทดสอบ ตรวจผลงาน 

 

 

- แบบทดสอบการทาํ 

วิจยัในชั้นเรียน 

- แบบประเมินผลงาน 

วิจยัในชั้นเรียน 

 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 9.1 ครูทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถทาํการวิจยัในชั้นเรียนได ้

 9.2 ครูประจาํชั้นและครูผูส้อนในโรงเรียนมีการทาํวจิยัในชั้นเรียนได ้

 9.3 ครูทุกคนในโรงเรียน สามารถทาํการวิจยัในชั้นเรียนได ้

 9.4 ครูและนกัเรียนมีคุณภาพการจดัการศึกษาสูงข้ึน 

15.ช่ือโครงการ พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แผนงาน วชิาการ  

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

กาํกบั ติดตาม 

6.สรุปรายงานผล

การดาํเนินการ 

             

              



 
 

81 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่12 

ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวสุภทัราภรณ์ สุขหนา,นางสมมาศ หาสูงและนางสาวกรรณิกา เส็งนา

ระยะเวลาดาํเนินการ 1  ตุลาคม  2556  -  30  กนัยายน  2557 

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

-- 

1.หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545 

หมวด 6 มาตรา 48 กาํหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยใหส้ถานศึกษาทุกแห่งจดัใหมี้

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร

จดัการท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด เพื่อ

รองรับการระเมินภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา

ทุกแห่งตอ้งรับการประเมินภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยา่ง

นอ้ย1คร้ังในทุกระยะ           5 ปี 

โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยาเห็นความสาํคญัดงักล่าว จึงจดัทาํโครงการส่งเสริมการประกนั

คุณภาพภายในข้ึนเพื่อ ใหก้ารบริหารและจดัการภายในสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  เหมาะสม

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียนและแนวทางการจดัการศึกษาแห่งชาติ 

2.วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 

2. เพื่อใหก้ารบริหารและจดัการภายในโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั 

บริบทของชุมชนและสงัคม 

3.เป้าหมาย 

 3.1 มีการประเมินการดาํเนินงานปีละ 2  คร้ัง 

 3.2 ผูเ้รียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ ์

 3.3 การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ ์

 3.4 การบริหารและการจดัการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ ์

 3.5 การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ ์

3.6 สถานศึกษามีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  
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4.การดําเนินการ 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1.เสนอโครงการ ต.ค. 2556 นางสงวน  อรัญเพิ่ม 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน ต.ค. 2556 ผอ. 

3.ประชุมปฏิบติัการศึกษาผลการรายงานตนเอง  

เพื่อจดัโครงการและกิจกรรม 

พ.ย. 2556 ครูทุกคน 

4.จดัทาํเอกสารและวสัดุสนบัสนุนการดาํเนินงาน พ.ย. 2556 คณะกรรมการ 

5.ดาํเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ตลอดปี ครูทุกคน 

6.ประเมินผลการดาํเนินงานระยะท่ี 1 เพื่อ

ปรับปรุง 

ธ.ค. 2556 คณะกรรมการ 

7.ประเมินผลการดาํเนินงานระยะท่ี 2  เพื่อสรุป มี.ค. 2557 คณะกรรมการ 

8.สรุปผล เม.ย. 2557 คณะกรรมการ 

9.เผยแพร่ผลการประเมินแก่หน่วยงานตน้สงักดั เม.ย. 2557 คณะกรรมการ 

5.งบประมาณทีใ่ช้ 

 งบเงินอุดหนุนการศึกษา   5,000  บาท 

รายการ/กจิกรรมทีใ่ช้งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ อ่ืนๆ 

1.เอกสารความรู้สนบัสนุน   3,500  

2.การประเมินผลการดาํเนินงาน   1,000  

3.จดัทาํรายงานการดาํเนินงาน    500  

รวม 5,000 

 

6.การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวดั วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

      -ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

      -ดา้นการเรียนการสอน 

 

-สงัเกต 

-สมัภาษณ์ 

 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภาษณ์ 
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      -ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา 

      -ดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

-ทดสอบ 

-ตรวจผลงาน 

-ตรวจรายงาน 

-แบบทดสอบ 

-แบบบนัทึกกิจกรรม 

-รายงานการประเมินตนเอง 

7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7.1 การจดัการและการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 

 7.2 โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

 7.3 ชุมชนมีความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 

 

ช่ือโครงการ  ห้องเรียนคุณภาพ   

แผนงาน        งานวชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11 

ลกัษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวสุภัทราภรณ์  สุขหนา  

ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 

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

1. หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544  ไดพ้ฒันาใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงได้

กาํหนดใหก้ารจดัการศึกษาตามหลกัสูตรตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  

ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

กระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกัพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง หอ้งเรียน

เป็นสถานทีใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ไดทุ้กกลุ่มสาระ เพื่อใหห้อ้งเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีดี ควรมีการจดั

บรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าดู น่าอยู ่ น่าเรียน ทั้งตวัเดก็และผูท่ี้ไดพ้บเห็น  

สรุปวา่หอ้งเรียนมีความสาํคญัต่อผูเ้รียนเป็นอนัมากซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่ง 

มีความสุขจึงจดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.   วตัถุประสงค์ 

 2.1เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนในบรรยากาศหอ้งเรียนท่ีดี และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 2.2  เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้
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3.ผลผลติ(Out  Put ) 

 3.1 ครูประจาํชั้นและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัหอ้งเรียนใหส้ะอาดและสวยงาม 

 3.2 ครูประจาํชั้นและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัหาส่ือท่ีหลากหลายเพื่อนาํมาจดัมุมเรียนรู้ใน

หอ้งเรียนตามกลุ่มสาระต่าง ๆ ได ้

4. ผลลพัธ์ (Out Come) 

 4.1 ครูและนกัเรียนมีหอ้งเรียนท่ีสะอาดสวยงาม 

 4.2 ครูและนกัเรียนมีส่ือท่ีหลากหลายสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดใ้นหอ้งเรียนอยา่งมีคุณภาพ 

5.  เป้าหมาย 

3.1  ครูจดับรรยากาศหอ้งเรียน ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนตามเกณฑห์อ้งเรียนคุณภาพ 

ทุกหอ้งเรียน 

 3.2  นกัเรียน มีผลการเรียนรู้สูงข้ึนทุกคน 

 3.3  นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค ์

 

 

 

 

 

 

6. กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน  

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดําเนิน ผู้รับผดิชอบ 

1 จดัทาํโครงการ พ.ค. 56 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุขหนา 

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั พ.ค.56 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุขหนา 

3 ประชุมวางแผน พ.ค.56 คณะครูและนกัเรียน 

4 ดาํเนินการตามโครงการ มิ.ย.56 –ก.พ.57 คณะครูและนกัเรียน 

5 นิเทศ ควบคุม กาํกบั ติดตาม มิ.ย.56 –ก.พ.57 ผอ.สุรสิทธ์ แสงโทโพธ์ิ 

รองผอ.สงวน  อรัญเพิ่ม 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ ม.ค. 57 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุขหนา

และคณะ 

 

7. งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ 22,000           บาท 
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       7.1 ช้ีแจงการใชเ้งินงบประมาณ 

ที ่ รายการกจิกรรม/คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

1 จดัทาํโครงการ - - - 

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั - - - 

3 ประชุมวางแผน - - - 

4 ดาํเนินการตามโครงการ 

4.1 หอ้งเรียนระดบัอนุบาล 1-2  จาํนวน 4 หอ้ง ๆ ละ 1,000บาท 

4.2 หอ้งเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จาํนวน 12 หอ้ง  

หอ้งละ 1,000บาท 

4.3 หอ้งเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 จาํนวน 6หอ้ง ๆ ละ 1,000 บาท 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

4,000 

12,000 

 

6,000 

ที ่ รายการกจิกรรม/คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

5 นิเทศ ควบคุม กาํกบั ติดตาม - - - 

6 สรุปรายงานผลการดาํเนินการ - - - 

รวมทั้งส้ิน - - 22,000 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ประมาณการใชเ้งินงบประมาณ 

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

1.จดัทาํโครงการ              

2.เสนอโครงการ

เพื่อขออนุมติั 

             

3.ประชุม

วางแผน 
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4.ดาํเนินการ 

ตามโครงการ 

             

5.นิเทศ ควบคุม 

กาํกบั ติดตาม 

             

6.สรุปรายงานผล

การดาํเนินการ 

             

              

 

8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

ผลผลติ(Out  Put ) 

-ครูประจาํชั้นและนกัเรียนมี

ส่วนร่วมในการจดัหอ้งเรียนให้

สะอาดและสวยงาม 

-ครูประจาํชั้นและนกัเรียนมี

ส่วนร่วมในการจดัหาส่ือท่ี

หลากหลายเพือ่นาํมาจดัมุม

เรียนรู้ใน 

 

- นิเทศ 

- ตรวจเยีย่มหอ้งเรียนทุกหอ้ง 

 

-แบบประเมินหอ้งเรียนคุณภาพ 

ผลลพัธ์ (Out Come) 

-ครูและนกัเรียนมีหอ้งเรียนท่ี

สะอาดสวยงาม 

-ครูและนกัเรียนมีส่ือท่ี

หลากหลายสามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเองไดใ้นหอ้งเรียนอยา่งมี

คุณภาพ 

 

- นิเทศ 

- ตรวจเยีย่มหอ้งเรียนทุกหอ้ง 

 

-แบบประเมินหอ้งเรียนคุณภาพ 

 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7.1  ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัหอ้งเรียนอยา่งมีคุณภาพ  

 7.2  หอ้งเรียนทุกหอ้งมีบรรยากาศท่ีดี น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน 

 7.3  ผูเ้รียน ร้อยละ 80 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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ช่ือโครงการวนัสําคญัต่าง ๆ ในโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่6 

ลกัษณะโครงการเป็นโครงการต่อเน่ือง            เป็นโครงการใหม่ 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ  กจิการนักเรียน 

ผู้รับผดิชอบ  นางบุษพร  โตหน่ึง นายสุทศัน์  ขันธ์หงษ์  นายเจษฎา  พรหมบุตร และนายสุรพล พวงมา

เทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 การจดัการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนดใหส้ถานศึกษาจดั

การศึกษาสอดคลอ้งกบัความสามารถของนกัเรียนและใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองใหถึ้งขีดสุดของ

ศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนตอ้งจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน  ทั้ง

กิจกรรมทางวชิาการ  กิจกรรมวนัสาํคญัต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้และความตอ้งการ

ของผูเ้รียน 

2.  วตัถุประสงค์ 

   เพื่อจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียนไดแ้สดงออก  เรียนรู้  และศึกษากิจกรรมต่าง ๆ   

      ผลผลติ (OUT PUT) 

2.1 คณะครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบวนัสาํคญัต่างๆ ใหน้กัเรียนและมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีนิสยัรักการอ่าน 

             2.2 คณะครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนสามารถอ่านออกเขียนไดโ้ดยผูเ้รียนร่วมกนั

พฒันาและปรับปรุงวิธีการสอนทกัษะชีวิตเพื่อนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

     ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

นกัเรียนไดแ้สดงออก  เรียนรู้  และศึกษากิจกรรมต่าง ๆ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุก

คน 

3.  เป้าหมาย 

  นกัเรียนโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน                 

ร้อยละ 100 ไดแ้สดงออก  เรียนรู้  และศึกษากิจกรรมต่าง ๆ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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4. กจิกรรมและขั้นตอนวธีิดาํเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

ประชุมกนัเพือ่วางแผนจดัทาํโครงการ 

กิจกรรมวนัไหวค้รู 

วนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ 

วนัแม่แห่งชาติ,วนัเขา้พรรษา 

วนัพอ่แห่งชาติ 

วนัเดก็แห่งชาติ 

ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการเขียน 

ความเป็นเลิศทางวิชาการและ 

นิทรรศการผลงานทางวิชาการ 

นิเทศภายใน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน  

มิถุนายน,กรกฎาคม 

กรกฎาคม , สิงหาคม  

ธนัวาคม  

มกราคม  

มิถุนายน  

พฤษภาคม  

กมุภาพนัธ์- มีนาคม 

ตุลาคม 56- ก.ย. 57 

นายสุรพล และคณะทาํงาน     

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

ผูบ้ริหารการศึกษา 

5.  งบประมาณทีใ่ช้   

 เงินงบประมาณ รวม 20,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ                  -          บาท  

          รวมงบประมาณทั้งส้ิน          20,000                บาท    

 

ช้ีแจงการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี          รายการ/กิจกรรม/คาํช้ีแจงในการใชง้บประมาณ งบดาํเนินการ 

     เงิน

งบประมาณ 

  เงินนอก

งบประมาณ 

  รวม 

1 วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

- ค่าวสัดุจดัทาํป้ายนิเทศทั้ง  6 กิจกรรม 

- ค่าหมึกพิมพง์าน 

- แบบการวดัผลและประเมินผล 

   

 10,000 

2 พฒันาการอ่านเขียนภาษาไทย 

- จดัซ้ือกระดาษในการแข่งขนัการเขียนประเภท

ต่างๆ 

- จดัทาํรางวลัเพือ่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได ้

    10,000 

 

6.การประเมินผล 
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         ดา้นผลผลิต (Out Put ) 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

กจิกรรมที ่1 ครูผูส้อนมีเคร่ืองมือดาํเนินการวดัผลประเมินผล

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในทุกกลุ่มสาระ 

-ตรวจสอบเคร่ืองมือและ

วิธีดาํเนินการ 

-แบบตรวจสอบ 

กจิกรรมที ่2 นกัเรียนโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาตั้งแต่

ชั้นอนุบาล 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน  ร้อยละ 100 ได้

แสดงออก  เรียนรู้  และศึกษากิจกรรมต่าง ๆ และมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

-ทดสอบการอ่านและการ

เขียน 

-แบบประเมินการอ่าน

การเขียน 

กจิกรรมที ่3 1.คณะครูร้อยละ 80 จดักิจกรรมการเรียนการ

แบบบูรณาการ 

 2.คณะครูร้อยละ 80 ดาํเนินการวิจยัในชั้นเรียน 

 3.คณะครูร้อยละ 100  ดาํเนินการสอนซ่อมเสริมนกัเรียนตาม

กลุ่มสาระต่างๆ ในการจดักิจกรรมวนัสาํคญั 

 4.คณะครูร้อยละ 80 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย 

 

-ตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 

-ตรวจผลงานนกัเรียน 

-ตรวจผลงานการวิจยั 

-ตรวจสอบการสอนซ่อม

เสริม 

-สงัเกตการสอน 

-แบบตรวจสอบ 

-แบบบนัทึกการสอน 

-แบบบนัทึกขอ้มูล 

-แบบสงัเกต 

-แบบประเมิน,บนัทึกการ

สอนซ่อมเสริม 

-แบบบนัทึกการอ่าน 

กจิกรรมที ่4  คณะครูร้อยละ 100 จดักิจกรรมการการสอน

โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ 

-สาํรวจแหล่งเรียนรู้ 

-สอบถาม 

-แบบสาํรวจ 

-แบบสอบถาม 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

กจิกรรมที ่ 5  

1. คณะครูร้อยละ 80 ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ

เขียน  การท่องบทอาขยาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

2. นกัเรียนร้อยละ  80 มีนิสยัรักการอ่านและเขา้ร่วม

กิจกรรมการวนัสาํคญัเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน

ทุกคร้ัง 

 

 

-ตรวจบนัทึกการอ่าน, 

การเขียน 

 

-แบบบนัทึกกิจกรรม

ส่งเสริมทกัษะการอ่าน

การเขียน การท่องบท

อาขยาน 

กจิกรรมที ่6  คณะครูนาํนกัเรียนทุกระดบัชั้นเขา้ร่วมแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ 

-สาํรวจนกัเรียนท่ีสามารถ

อ่านออกเขียนไดจ้ากการ

สอนซ่อมเสริม เขา้ร่วม

แข่งขนั 

แบบบนัทึกกิจกรรม

ส่งเสริมทกัษะการอ่าน 

และการเขา้ร่วมแข่งขนั 

กจิกรรมที ่7 คณะครูในโรงเรียนมีการนิเทศเพื่อพฒันา -บนัทึกการนิเทศภายใน แบบบนัทึกการนิเทศ 
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ปรับปรุงงาน 

กจิกรรมที ่8 

1. นกัเรียนร้อยละ 100 เขา้ร่วมนิทรรศการผลงานวิชาการ 

2. ผูป้กครองช่ืนชมผลงานนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

3.  ครู ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนเห็นความสาํคญัของ

การจดักิจกรรมวนัสาํคญั เพือ่พฒันาศกัยภาพของ

นกัเรียนและใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางการเรียนรู้ มี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรกาํหนดสามารถ

และเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนพร้อมกนันั้นอยูใ่นสงัคมได้

อยา่งสงบสุข 

 

แบบสาํรวจความพึงพอใจ

ของผูป้กครอง ชุมชน 

 

แบบสอบถาม 

แบบสาํรวจความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ  จัดจ้างวทิยากรภายนอก 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่7 

ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารงานทีรั่บผดิชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ  นางสงวน  อรัญเพิม่ ,นายอุทยั  เพยีงไธสง,นายยุทธพงษ์  ประสีระเตสัง 
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                              นายสุทศัน์  ขันธ์หงษ์,นายพเิชษฐ  ทีรั่ก 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1   ตุลาคม   2556    ถึง    30   กนัยายน   2557 

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

 

1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาถา้จะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน  และสถานศึกษาควรมีการจดัการศึกษา

หลากหลายและเห็นวา่ในชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีผูมี้ความรู้ในชุมชน

นั้นๆ  อยูม่ากมายหลายอาชีพ  ดงันั้นโรงเรียนจึงจึงควรจดัหาผูมี้ความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากร

ภายนอกใหก้บัโรงเรียนเพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ จึงจดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้  มีประสบการณ์ในงานอาชีพมีท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

2.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในตาํราวิชาเรียนไดท้นัเหตุการณ์ท่ีมีอยูต่ามหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้

3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

ผลผลติ  ( outputs ) 

 

1. การจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี บางงานครูผูส้อนยงัขาดความรู้ความสามารถในทกัษะและการฝึกปฏิบติั  

โรงเรียนจาํเป็นตอ้งพึ่งพาวทิยากรภายนอก หรือบุคลลากรภายนอกไหค้วามรู้ในการฝึก

ปฏิบติั 

2. การนาํวิทยากรหรือบุคคลภายนอกมาสอนทกัษะและฝึกปฏิบติั  จะทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ

และไดรั้บประสบการณ์  ตรงจากผูมี้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

3. นกัเรียนมีความมัน่ใจและรักในอาชีพท่ีตวัเองมีความรู้ความสามารถ 

ผลลพัธ์ ( outcome ) 

 

1. นกัเรียนสามารถฝึกปฏิบติัและสามรถฝึกทกัษะเพิ่มเติมไดจ้ากสถานประกอบการต่างๆ ได ้

2. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน  หรือ

ประกอบอาชีพได ้

3. นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงและสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้

4. สามารถลดอตัราการวา่งงานได ้



 
 

92 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

 

 

3. เป้าหมาย 

1.    นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตรวิชาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

2.    นกัเรียนมีความรู้และประสบการณ์สามารถดาํรงชีวิตในสงัคมได ้

3.    นกัเรียนไดรั้บความรู้และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

4. กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะดําเนินการ 

1 ประชุมวางแผน พ.ค. 56 

2 จดัหาผูรั้บจา้งและต่อสญัญาจา้ง พ.ค. 56 

3 ดาํเนินการตามสญัญาจา้ง พ.ค. 56  -ก.ย. 57 

4 เบิกจ่ายค่าจา้ง ก.ย. 57 

5 สรุปผลและรายงานผลการดาํเนินงาน ก.ย.  57 

 

5. งบประมาณทีใ่ช้ 

  เงินงบประมาณ  110,000  บาท 

  เงินนอกงบประมาณ  - บาท 

   รวมงบประมาณทั้งส้ิน 110,000  บาท 

รายการกจิกรรมคาํช้ีแจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม 

จดัจา้งวิทยากรภายนอก 110,000  110,000 

รวมทั้งส้ิน 110,000 

 

6. การประเมินผล 

  ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผล 

ผลผลติ  ( outputs ) 

-การจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

 

-สงัเกตจากการปฏิบติังาน   

 

-แบบสงัเกต 
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บางงานครูผูส้อนยงัขาดความรู้ความสามารถในทกัษะ

และการฝึกปฏิบติั  โรงเรียนจาํเป็นตอ้งพึ่งพาวิทยากร

ภายนอก หรือบุคลลากรภายนอกไหค้วามรู้ในการฝึก

ปฏิบติั 

-การนาํวิทยากรหรือบุคคลภายนอกมาสอนทกัษะและ

ฝึกปฏิบติั  จะทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะและไดรั้บ

ประสบการณ์  ตรงจากผูมี้ความรู้ความสามารถเฉพาะ

ทาง 

-นกัเรียนมีความมัน่ใจและรักในอาชีพท่ีตวัเองมีความรู้

ความสามารถ 

  ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผล 

ผลลพัธ์ ( outcome ) 

-นกัเรียนสามารถฝึกปฏิบติัและสามรถฝึกทกัษะ

เพิ่มเติมไดจ้ากสถานประกอบการต่างๆ ได ้

-นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการ

ตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน  หรือประกอบ

อาชีพได ้

-นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงและสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระได ้

-สามารถลดอตัราการวา่งงานได ้

 

 

-สงัเกตจากการปฏิบติังาน     

 

-แบบสงัเกต 
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ช่ือโครงการ  จดัซ้ือครุภณัฑท์างการศึกษา 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่5,6 

ลกัษณะโครงการเป็นโครงการต่อเน่ือง            เป็นโครงการใหม่ 

แผนงาน             งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ   นายบุญรอด  แสนหิน ,นายเจษฎา  พรหมบุตร และนางสาวสุภทัราภรณ์  สุขหนา ระยะเวลา

ดําเนินการ   1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 

 การจดัการศึกษาในปัจจุบนัส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่อกิจกรรมการเรียน

การสอนโรงเรียนจาํเป็นตอ้งจดัหาและมีการผลิตส่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ  เพื่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน ฉะนั้นครุภณัฑท่ี์จาํเป็นท่ีจะเป็นส่ือและอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียน

การสอนไดแ้ก่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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2.  วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑท์างการศึกษาท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

 2. เพื่ออาํนวยความสะดวกใหค้รูและนกัเรียนมีครุภณัฑท์างการศึกษาท่ีทนัสมยัยิง่ข้ึน 

3.  ผลผลติ ( Out  Put) 

 1. ครูและนกัเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ 

 2. ครูและนกัเรียนมีเคร่ืองถ่ายเอกสารอยา่งเพียงพอ 

4. ผลลพัธ์ (Out  Come) 

 1. ครูและนกัเรียนมีส่ือการเรียนการสอนจากการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร

อยา่งเพียงพอ 

 2. ครูและนกัเรียนมีความสะดวกมีครุภณัฑท์างการศึกษายอยา่งพอเพียงส่งผลต่อการจดัการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. เป้าหมาย 

 

 1.  ครูและนกัเรียนมีส่ือครุภณัฑท่ี์เพยีงพอไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีเพียงพอ 

ร้อยละ 80  

 2. ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนกบัการใชค้รุภณัฑ ์ คิดเป็นร้อยละ 

80  ข้ึนไป                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

6.  กจิกรรมและวธีิดําเนินการ 

 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 ประชุมคณะครูและนกัเรียน พ.ค.  2557 คณะครูทุกคน 

2 สาํรวจสอบถามประเมิน สรุปผล พ.ค. 2557 คณะครูทุกคน 

3 เสนอโครงการ พ.ค. 2557 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุข

หนา 
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4 ประสานงานจดัซ้ือ พ.ค. 2557 นายเจษฎา  พรหมบุตร 

5 จดัซ้ือครุภณัฑ ์ พ.ค. 2557 นายบุญรอด แสนหิน 

6 เบิกจ่ายส่ือครุภณัฑ ์ พ.ค. 2557 นายบุญรอด แสนหิน 

7 ใชส่ื้อครุภณัฑใ์นการจดัการเรียนการสอน พ.ค. 2557 -  เม.ย.2558 คณะครูทุกคน 

8 สรุปและประเมินผล/รายงานผล เม.ย.2558 คณะครูทุกคน 

  

7.  งบประมาณรายจ่าย   จาํนวน  80,000 บาท  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 7.1 ช้ีแจงการใชง้บประมาณ 

ท่ี รายการกิจกรรม/คาํช้ีแจงการใชง้บประมาณ งบดาํเนินการ 

ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

1. ประชุมคณะครูและนกัเรียน - - - 

2. สาํรวจสอบถามประเมิน สรุปผล - - - 

3. เสนอโครงการ - - - 

4. ประสานงานจดัซ้ือ - - - 

5. จดัซ้ือครุภณัฑ ์

-ซ่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

-ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

40,000 

40,000 

6 เบิกจ่ายส่ือครุภณัฑ ์ - - - 

7 ใชส่ื้อครุภณัฑใ์นการจดัการเรียนการสอน - - - 

8 สรุปและประเมินผล/รายงานผล - - - 

รวม 80,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  การประเมินผล 
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 8.1 ผลผลติ ( Out  Put) 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1. ครูและนกัเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่ง

เพียงพอ 

สงัเกตและสอบถาม แบบสงัเกตและสอบถาม 

2. ครูและนกัเรียนมีเคร่ืองถ่ายเอกสารอยา่ง

เพียงพอ 

สงัเกตและสอบถาม 

 

แบบสงัเกตและสอบถาม 

 

8.2 ผลลพัธ์ (Out  Come) 

1. ครูและนกัเรียนมีส่ือการเรียนการสอนจาก

การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร

อยา่งเพียงพอ 

สงัเกตและสอบถาม แบบสงัเกตและสอบถาม 

2. ครูและนกัเรียนมีความสะดวกมีครุภณัฑท์าง

การศึกษายอยา่งพอเพียงส่งผลต่อการจดัการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สงัเกตและสอบถาม 

 

แบบสงัเกตและสอบถาม 

 

   

 

9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ครูและนกัเรียนมีส่ือครุภณัฑท่ี์เพยีงพอไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีเพียงพอ 

ร้อยละ 80  

 2. ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนกบัการใชค้รุภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 

80  ข้ึนไป       
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ช่ือโครงการ  โครงการค่าสาธารณูปโภค (นํา้  ไฟฟ้า  โทรศัพท์) 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่13 

ลกัษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง            เป็นโครงการใหม่ 

กลุ่มบริหารงานทีรั่บผดิชอบ  งานงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ     นางประยูร  เพยีงไธสง  และนายเจษฎา   พรหมบุตร                                                       

ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 

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

1.  หลกัการและเหตุผล 

 ในสถานศึกษาสถานท่ีราชการทุกแห่งมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัเหตุการณ์เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังานกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนส่ิงจาํเป็นท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาขาด

ไม่ไดคื้อสาธารณูปโภค  เช่น  นํ้ า  ไฟฟ้า  โทรศพัท ์ เพื่อใหโ้รงเรียนมีงบประมาณใชจ่้าย ในเร่ืองของ

สาธารณูปโภคซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน  จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ี 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหโ้รงเรียนไดบ้ริหารจดัการงบประมาณค่าสาธารณูปโภคอยา่งเป็นระเบียบและมีระบบ 

 2.  เพื่อใหโ้รงเรียนไดบ้ริหารจดัการงบประมาณค่าสาธารณูปโภคอยา่งถูกตอ้ง 

 3.  เพื่อใหโ้รงเรียนไดบ้ริหารจดัการงบประมาณค่าสาธารณูปโภคใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

3.  เป้าหมาย 

 ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ีการเงินและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชจ่้ายเงินงบประมาณไดอ้ยา่งเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.  กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1. ประชุมคณะครู 1-10 กนัยายน 2557 ผูอ้าํนวยการ 
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2. ทาํแผนการใชง้บประมาณค่าสาธารณูปโภค 20-25  กนัยายน  2557 นายเจษฎา นางประยรู    

3. จดังบประมาณท่ีไดม้าจ่ายเป็นรายเดือน ต.ค. 56– ก.ย. 57 นางประยรู   นายเจษฎา 

4. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบเสร็จ ต.ค. 56 – ก.ย. 57 นายเจษฎานางประยรู 

5 ประเมินผล 28-30 กนัยายน 2557 นายเจษฎานางประยรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  งบประมาณรายจ่าย 

เงินงบประมาณ                   150,000        บาท   

รายละเอียดการใชเ้งินงบประมาณ  150,000        บาท 

รายงาน/กจิกรรม/คาํช้ีแจง/ในการใช้งบประมาณ งบประมาณ นอก 

งบประมาณ 

รวม 

สาธารณูปโภค 150,000           

รวมทั้งส้ิน 150,000         

 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1. แต่งตั้งครูผูรั้บผดิชอบ 

2. คณะกรรมการดาํเนินงาน

ร่วมกนั 

3. ดาํเนินการตามขั้นตอน 

 

1.  ตรวจสอบการใชจ่้าย

งบประมาณ 

1.  แบบบนัทึกการใชจ่้าย

งบประมาณ 
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ช่ือโครงการ  ซ่อมแซมครุภณัฑ ์

แผนงาน    การบริหารงานทัว่ไป 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11,13 

ลกัษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายบุญรอด  แสนหิน ,นาย เจษฏา พรหมบุตร   

ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม  2556 -  30 กนัยายน 2557 

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

1.  หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีการจดัซ้ือครุภณัฑข้ึ์นมา 

และมีการใชง้านมากทาํใหค้รุภณัฑต่์างๆเกิดการชาํรุดข้ึนมา จากนั้นกน็าํไปซ่อมเพื่อใชง้านไดต่้อไป จึงได้

จดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1.  ซ่อมแซมครุภณัฑ ์ใหใ้ชง้านได ้
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 2.   เป็นการยดืเวลาในการใชง้านของครุภณัฑง์านใหย้าวนานต่อไป      

ผลผลติ (OUT PUT) 

  -  ครูและนกัเรียนมีครุภณัฑใ์ชแ้ละมีส่ือดีๆในการศึกษาหาความเพยีงพอต่อความตอ้งการ 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

    -  ครูและนกัเรียนมีครุภณัฑใ์ชแ้ละมีส่ือดีๆในการศึกษาหาความรู้ตลอดไป 

3.  เป้าหมาย 

 -  นกัเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ครูและนกัเรียนมีครุภณัฑใ์ชต้ลอดไป 

4. กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

ประชุมกนัเพือ่วางแผนจดัทาํโครงการ 

สาํรวจครุภณัฑท่ี์ชาํรุด 

 

ตุลาคม- พฤศจิกายน 56 

ต.ค 56- พฤศจิกายน 56 

ต.ค 56- พฤศจิกายน 56 

ธ.ค 56- ก.ย. 57 

ก.ย. 57 

นายบุญรอด  แสนหิน ,

นางสาวกรรณิกา  เส็งนา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ  45,000                บาท 

ท่ี รายการ/กจิกรรมทีใ่ช้งบประมาณ งบประมาณ รายจ่าย ระยะเวลา

ดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1 -นาํครุภณัฑท่ี์ชาํรุดไปซ่อมแซม 45,000 - 45,000 - ต.ค.56- 

ก.ย. 57 

รวมทั้งส้ิน 45,000 - 45,000 -  
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 6.  การประเมินผล 

 

9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ครูและนกัเรียนมีครุภณัฑใ์ชแ้ละมีส่ือดีๆในการศึกษาหาความรู้ตลอดไป         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ     อนามยัโรงเรียน 

แผนงาน         งานบริหารทัว่ไป 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,4,5 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

ผลผลติ (Out Put ) 

-  ครูและนกัเรียนมีครุภณัฑใ์ช้

และมีส่ือดีๆในการศึกษาหาความ

เพียงพอต่อความตอ้งการ  

 

-การสาํรวจ 

 

 

-แบบสาํรวจ 

-แบบรายงานพสัดุประจาํปี 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

- ครูและนกัเรียนมีครุภณัฑใ์ช้

และมีส่ือดีๆในการศึกษาหา

ความรู้ตลอดไป 

 

-การสาํรวจ 

 

 

-แบบสาํรวจ 

-แบบรายงานพสัดุประจาํปี 
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สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่1 

ลกัษณะโครงการเป็นโครงการต่อเน่ือง          เป็นโครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบ   นางสาวสุภทัราภรณ์  สุขหนา   นางครุณีย ์ สครรัมยแ์ละนางทศัพร  ไตรรัตน์ 

ระยะเวลาดาํเนินการ   1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในแต่ละวนัมีนกัเรียนไม่สบาย                

ในขณะท่ีอยูโ่รงเรียนเป็นจาํนวนมาก  ทางโรงเรียนมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชย้าเป็นจาํนวนมาก  เพื่อให้

นกัเรียนไดรั้บริการในดา้นการเจบ็ป่วยอยา่งทัว่ถึง  ทางโรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํโครงการจดัซ้ือเวชภณัฑย์า

ข้ึนมาและอุปกรณ์การทาํแผลปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งทัว่ถึง 

 2.  เพื่อลดภาระของผูป้กครองนกัเรียน 

 3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีพลานามยัท่ีสมบูรณ์มีความพร้อมท่ีจะเรียนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข 

3.  ผลผลติ ( Out  Put) 

 1. ครูและนกัเรียนไดรั้บการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 2. ครูและนกัเรียนมีเวชภณัฑย์าท่ีเพยีงพอกบัการใหบ้ริการในโรงเรียน 

4. ผลลพัธ์ (Out  Come) 

 1. ครูและนกัเรียนมีเวชภณัฑย์าท่ีเพยีงพอและไดรั้บการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งทัว่ถึง 

 2. ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการบริการงานอนามยัในระดบั ดี 

 3. นกัเรียนมีพลานามยัท่ีสมบูรณ์มีความพร้อมท่ีจะเรียนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข 

5. เป้าหมาย 

 1. ครูและนกัเรียนมีเวชภณัฑย์าท่ีเพยีงพอและไดรั้บการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งทัว่ถึง 

 2. ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการบริการงานอนามยัในระดบั ดีหรือ ร้อยละ 80 

 3. นกัเรียนมีพลานามยัท่ีสมบูรณ์มีความพร้อมท่ีจะเรียนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข 
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6.  กจิกรรมและวธีิดําเนินการ 

 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 ประชุมคณะครูและนกัเรียน พ.ค.  2556 คณะครูทุกคน 

2 สาํรวจสอบถามประเมิน สรุปผล พ.ค. 2556 คณะครูทุกคน 

3 เสนอโครงการ พ.ค. 2556 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุข

หนา 

4 ประสานงานจดัซ้ือ พ.ค. 2556 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุข

หนา 

5 จดัซ้ือเวชภณัฑย์าและอุปกรณ์                   

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

พ.ค. 2556 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุข

หนา 

และคณะ 

6 บริการงานอนามยัโรงเรียนและเบิกจ่าย

เวชภณัฑย์า 

พ.ค. 2556-  เม.ย.2557 น.ส.สุภทัราภรณ์ สุข

หนา 

และนกัเรียน 

7 สรุปและประเมินผล/รายงานผล มี.ค. 2557 คณะครูทุกคน 

  

7.  งบประมาณรายจ่าย   จาํนวน  11,493  บาท  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 7.1 ช้ีแจงการใชง้บประมาณ 

ที ่ รายการกจิกรรม/คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

1. ประชุมคณะครูและนกัเรียน - - - 

2. สาํรวจสอบถามประเมิน สรุปผล - - - 

3. เสนอโครงการ - - - 

4. ประสานงานจดัซ้ือ - - - 

5. จดัซ้ือเวชภณัฑย์าและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล    
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เบ้ืองตน้จาํนวน 2 ภาคเรียน 

-  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

- ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

4,000 

4,000 

ที ่ รายการกจิกรรม/คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

6 เบิกจ่ายส่ือครุภณัฑ ์ - - 3,493 

7 ใชส่ื้อครุภณัฑใ์นการจดัการเรียนการสอน - - - 

8 สรุปและประเมินผล/รายงานผล - - - 

รวม 11,493  บาท 

 

 

 

 

 

 

8.  การประเมินผล 

 8.1 ผลผลติ ( Out  Put) 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ   

1. ครูและนกัเรียนไดรั้บการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ 

สงัเกตและสอบถาม แบบสงัเกตและสอบถาม 

2. ครูและนกัเรียนมีเวชภณัฑย์าท่ีเพยีงพอกบั

การใหบ้ริการในโรงเรียน 

สงัเกตและสอบถาม 

 

แบบสงัเกตและสอบถาม 

 

 

8.2 ผลลพัธ์ (Out  Come) 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1. ครูและนกัเรียนมีเวชภณัฑย์าท่ีเพยีงพอและ

ไดรั้บการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งทัว่ถึง 

สงัเกตและสอบถาม 

 

แบบสงัเกตและสอบถาม 

 

2. ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการบริการ

งานอนามยัคิดเป็น ร้อยละ 80 

สงัเกตและสอบถาม 

 

แบบสงัเกตและสอบถาม 

 

3. นกัเรียนมีพลานามยัท่ีสมบูรณ์มีความพร้อม 

ท่ีจะเรียนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข 

สงัเกตและสอบถาม 

 

แบบสงัเกตและสอบถาม 

 



 
 

106 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

 

9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  

 1.  ครูและนกัเรียนมีเวชภณัฑย์าท่ีเพยีงพอและไดรั้บการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งทัว่ถึง 

 2.  ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการบริการงานอนามยัในระดบั ดีหรือ ร้อยละ 80 

 3.  นกัเรียนมีพลานามยัท่ีสมบูรณ์มีความพร้อมท่ีจะเรียนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข 

คิดเป็นร้อยละ 80  ข้ึนไป       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ ส่งเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่2 

ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ   งานบริหารทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ  นายก้องเกยีรติ  พลสงคราม  นายกมลชัย  ชุนไธสง  นายกติติพงษ์  โตหน่ึง 

ระยะเวลาดําเนินการ 1   ตุลาคม   2556    ถึง    30   กนัยายน   2557 

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

1. หลกัการและเหตุผล 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช   2542    หมวด   24    เนน้ครูประสานความ

ร่วมมือกบัผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ    ดงันั้นความร่วมมือเอาใจ

ใส่ดูแลนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ   มีกระบวนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและการดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง   จะสามารถใหก้ารพฒันาเดก็และเยาวชนใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพและศกัยภาพเป็นทรัพยากร 

บุคคลท่ีพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกาย   สติปัญญา   มีคุณธรรม   จริยธรรมและมีชีวิตท่ีเป็นสุขสมกบัคาํท่ีวา่เก่ง   

ดี   มีความสุข    

 ทางโรงเรียนมีความตระหนกัถึงความสาํคญัจึงจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย    อยา่ง

เป็นระบบและเป็นประจาํสมํ่าเสมอ    เพราะจะทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะความชาํนาญ    มีความรู้ความ

เขา้ใจ   ไดป้ระสบการณ์ตรง  จึงจดักิจกรรมต่าง  ๆ  ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อดาํเนินงานส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

     และมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา   ประเพณีไทยเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนัและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมวนัสาํคญัต่าง  ๆ 

3. เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานของหลดัสูตร 

4. เพื่อใหน้กัเรียนสนใจการเล่นกีฬาและรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

 

2.1 ผลผลติ  ( out  puts ) 

1.   ดาํเนินกิจกรรมต่าง  ๆ   เป็นประจาํและเป็นระบบอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.   ใหน้กัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  ดว้ยความสมคัรใจและเสมอภาค 

3. ใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีเขม้แขง็ปราศจากส่ิงเสพติดของมึนเมา   ส่ือลามก  การพนนัและการ

ทะเลาะวิวาท 

2.2 ผลลพัธ์  ( out  comes ) 

1. นกัเรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม   ประพฤติปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามกฏระเบียบวนิยั

ของสงัคมไทย 

2. นกัเรียนนาํความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  ไปปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและเป็นนิสยั 

3. นกัเรียนสามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

3. เป้าหมาย 
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1.   นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาส่งเสริมใหมี้คุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึง ประสงค์

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

2.   นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นประจาํวนั 

3.   นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ และปลอดจากส่ือลามก การพนนัและการทะเลาะ

วิวาทร้อยเปอร์เซ็นต ์

4. กจิกรรมและวธีิการทาํงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน ต.ค.  56   ผูอ้าํนวยการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ / มอบหมายงาน ต.ค.  56   ผูอ้าํนวยการ 

3. สรุปผลการประชุม ต.ค.  56   นายกอ้งเกียรติ 

4. จดัทาํแผนงานและจดัระบบงาน ต.ค.  56   นายกอ้งเกียรติ 

5. 

ปฏิบตัิงานตามกจิกรรม 

 5.1  เขา้ค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม

นกัเรียน ในช่วงเชา้ หลงัเขา้แถวตอนเชา้ ต.ค.  56  -  ก.ย. 57 

นายกอ้งเกียรติ  

นายกมลชยั 

 

 5.2  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์              

นกัเรียน 

ต.ค.  56  -  ก.ย. 57 นายกมลชยั 

นายกิตติพงษ ์

 

5. งบประมาณ 

 เงินงบประมาณ              20,000   บาท 

 เงินนอกงบประมาณ          -          บาท 

          รวมงบประมาณทั้งส้ิน  20,000   บาท 

รายการ/กิจกรรม/คาํช้ีแจง/ในการใชง้บประมาณ งบประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม 

1.เขา้ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

2.ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 

18,000 

2,000 

 

- 

- 

 

18,000 

2,000 

 

รวมทั้งส้ิน 20,000 
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6. การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาส่งเสริมใหมี้คุณธรรม

จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑ์

มาตรฐาน 

2. นกัเรียนร้อยละ   90   เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัร

ใจและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและปลอดสาร

เสพติด ส่ือลามก  การพนนัและการทะเลาะววิาท 

สมัภาษณ์ - สอบถาม 

 

 

สมัภาษณ์ – สอบถาม 

 

 

สมัภาษณ์ - สอบถาม 

แบบสอบถาม - แบบ

บนัทึกขอ้มูลรายบุคล 
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ช่ือโครงการ  ประกนัชีวติของนักเรียน 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่4 

ลกัษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเน่ือง            เป็นโครงการใหม่ 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ  กจิการนักเรียน 

ผู้รับผดิชอบ  นางบุษพร  โตหน่ึง นางครุณย์ี  สครรัมย์ นางแสงจันทร์  พุทวงศ์   

น.ส.ศิริลกัษณ์  ทองพราว 

ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนกัเรียนมากกวา่ 400  คน  เพื่อให้

นกัเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นเดินทางดว้ยเทา้หรือยานพาหนะต่างๆไดรั้บความคุม้ครองทุก

คน จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อทาํประกนัใหน้กัเรียนท่ีเดินทางไกลเกินกวา่  2  กิโลเมตร              

 2.   เพื่อใหน้กัเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียนไดรั้บความคุม้ครอง      

2.1 ผลผลติ (OUT PUT) 

 นกัเรียนตอ้งทาํประกนัชีวติทุกคน โดยตอ้งจ่ายค่าประกนัชีวิต คนละ 200 บาท 

2.2 ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บความคุม้ครองชีวิต            

3.  เป้าหมาย 

 1.  นกัเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทาํประกนัชีวิตทุกคน 
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4. กจิกรรมและขั้นตอนวธีิดาํเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ประชุมกนัเพือ่วางแผนจดัทาํโครงการ 

ประชุมผูป้กครองทุกระดบัชั้น 

เกบ็เงินค่าประกนัชีวิต 

ไดห้ลกัฐานประกนัชีวิต                                

 ประเมินผล                                   

 

พ.ค 56- พฤศจิกายน 56 

พ.ค.-มิ.ย 56 

ก.ค 56 

มีนาคม 2557  

นางบุษพร น.ส.ศิริ

ลกัษณ์   

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

คณะครูทุกคน 

นางบุษพร น.ส.ศิริ

ลกัษณ์      

ผูบ้ริหารการศึกษา 

5.  งบประมาณทีใ่ช้   

 เงินงบประมาณ รวม -  บาท 

เงินนอกงบประมาณ (นกัเรียนตอ้งทาํประกนัชีวิตทุกคน โดยตอ้งจ่ายค่าประกนัชีวิต คนละ 200 บาท ) 

          รวมงบประมาณทั้งส้ิน                          บาท    

 

 

       ด้านผลผลติ (Out Put ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

นกัเรียนท่ีเดินทางเกินกวา่  2  

กิโลเมตรไดท้าํประกนัชีวิตจาก

บริษทัประกนัภยั 

 

1.  แบบสมัภาษณ์ 

2.  แบบสอบถาม 

 

1.  แบบสงัเกต 

4.  แบบสมัภาษณ์ 



 
 

112 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ  บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย  (ประเทศไทย) 

แผนงาน    วชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่1,3,4,6 

ลกัษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ     นางประยูร   เพยีงไธสง,นางแสงจันทร์   พุทวงศ์,นางสาวกรรณกิา  เส็งนา    

ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ตุลาคม  2556 -  30 กนัยายน 2557 

............................................................................................................................................................. 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

 โครงการ “บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย” เป็นโครงการท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดาํริใหค้ณะกรรมการนาํไปพจิารณาริเร่ิม

ดาํเนินการนาํร่องในประเทศไทย โดยไดท้อดพระเนตรตวัอยา่งโครงการน้ี คราวเสดจ็พระราชดาํเนินเยอืน

ประเทศเยอรมนี เม่ือปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย จึงได้

ติดต่อกบัมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขอ

อนุญาตนาํกิจกรรมน้ีมาทดลองทาํในประเทศไทย บดัน้ีทั้งสองฝ่ายไดท้าํความตกลงร่วมกนัเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ โดยท่ีมาของโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ 

PISA พบวา่ ความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของเดก็ไทย ยงัอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย อีกทั้งยงัขาด

แคลนนกัวิทยาศาสตร์และวศิวกรท่ีจะร่วมมือขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศ งานวิจยัยนืยนัวา่ เราควรสร้าง

ทศันคติท่ีดีดา้นการเรียนรู้ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใหก้บัเดก็ตั้งแต่ระดบัปฐมวยั (อาย ุ3-6 

ปี) เพราะเป็นช่วงอายท่ีุมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจาํมากท่ีสุด ซ่ึงโครงการไดรั้บการสนบัสนุน

เป็นอยา่งดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเป็น

แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั industrial shots. 

2.  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีดา้นการเรียนรู้ทกัษะ  และกระบวนการทางดา้นวิทยาศาสตร์ใหก้บั 

เดก็ตั้งแต่ระดบัปฐมวยั 

2.  เพื่อพฒันาครุในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั 

3.  เพื่อวางวางรากฐานในการสร้างนกัวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

 ผลผลติ (OUTPUT) 

  -    วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ  

  -    นกัเรียนระดบัปฐมวยัสามารถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้งคาํถามและการคน้หาคาํตอบ 

                                 ดว้ยตนเองได ้

 

 

 

 

 ผลลพัธ์(OUTCOME) 

- พฒันาคุณภาพครูดา้นเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาํหรับเดก็ 

ปฐมวยั 
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-     นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดรั้บการถ่ายทอดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ี 

       ถูกตอ้ง 

3.  เป้าหมาย  

 1. นกัเรียนระดบัปฐมวยัรู้จกัวิทยาศาสตร์ผา่นการทดลองอยา่งง่ายและมีความสนใจในการเรียน

วิทยาศาสตร์  

 2.  เดก็ในระดบัปฐมวยัไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ต่างๆ ดงัน้ี 

4.  กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1 ประชุมช้ีแจง พ.ค. 2556 
ครูปฐมวยั 

2 ครูปฐมวยัอบรมโครงการบา้น

นกัวิทยาศาสตร์นอ้ย  ประเทศไทย 
พ.ค. 2556 ครูปฐมวยั 

3 โรงเรียนจดักิจกรรมตามกล่อง

นกัวิทยาศาสตร์  ทั้งหมด  20  กิจกรรม 

มิ.ย. 2556 –  

ก.ย. 2557 
นางประยรู   เพียงไธสง,

นางแสงจนัทร์   พทุวงศ,์

นางสาวกรรณิกา  เส็งนา    

4 จดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์และจดัทาํแบบ

บนัทึกผลการทดลองอยา่งเรียบร้อย 
ก.ค. 2556 –  

ก.ย. 2557 

นางประยรู   เพียงไธสง,

นางแสงจนัทร์   พทุวงศ,์

นางสาวกรรณิกา  เส็งนา    

5 เม่ือดาํเนินงานครบปีการศึกษาเสนอขอรับ

ตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

ก.ย. 2557 ครูปฐมวยั 

6 จดัทาํสารนิทศัน์และรายงานผลการจดั

กิจกรรมให ้สพป.บร.1 
ก.ย. 2557 ครูปฐมวยั 
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5.  งบประมาณทีใ่ช้ 

 เงินงบประมาณ  รวม  3,000   บาท 

  รวมงบประมาณทั้งส้ิน  บาท 

ท่ี รายการ/กจิกรรมทีใ่ช้งบประมาณ งบประมาณ รายจ่าย ระยะเวลา

ดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1 -จดักิจกรรมทดลอง  20  กิจกรรม 3,000 - 1,000 2,000 ต.ค.56- 

ก.ย. 57 

รวมทั้งส้ิน 3,000  - 1,000 2,000  

 

6.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลผลติ (OUTPUT) 

-    วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนกัวทิยา ศาสตร์ 

ท่ีมีคุณภาพ  

-    นกัเรียนระดบัปฐมวยัสามารถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้ง

คาํถามและการคน้หาคาํตอบ ดว้ยตนเองได ้

 

-การสงัเกต

,สมัภาษณ์ 

 

-การทดสอบ 

 

-แบบสงัเกต,แบบสมัภาษณ์ 

 

 

-แบบทดสอบการทดลอง 

ผลลพัธ์(OUTCOME) 

-พฒันาคุณภาพครูดา้นเทคนิคการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั 

-นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดรั้บการถ่ายทอดทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 

 

-การสงัเกต

,สมัภาษณ์ 

 

-การทดสอบ 

 

-แบบสงัเกต,แบบสมัภาษณ์ 

 

 

-แบบทดสอบการทดลอง 
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โครงการ                           เข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ  -  เนตรนารี   

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่2,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่2,4,6 

ลกัษณะโครงการ                 โครงการใหม่ 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายอุทยั  เพยีงไธสง นายกมลชัย  ชุนไธสง  นายเจษฎา  พรหมบุตร    

ระยะเวลาดาํเนินการ         1  ตุลาคม  2556– 30 กนัยายน  2557 

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

 1.  หลกัการและเหตุผล 

                การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  ไดก้าํหนดให้

มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงแบ่งออกเป็นการจดักิจกรรมนกัเรียน  และกิจกรรมตามความสนใจ  ซ่ึง

กิจกรรมนกัเรียนไดก้าํหนดใหมี้วิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ข้ึนในทุกช่วงชั้น  และในหลกัสูตรรายวิชาลูกเสือ 

– เนตรนารี  ไดก้าํหนดกิจกรรมเก่ียวกบัการเขา้ค่ายพกัแรม  เพื่อตอ้งการใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามรู้เก่ียวกบั

วิชาลูกเสือ – เนตรนารี และไดรั้บประสบการณ์ตรง  เพื่อนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัการเขา้ค่ายพกัแรม  คือ

การนาํลูกเสือ  -  เนตรนารี  มาร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ 

 2.  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนวชิาลูกเสือ  -  เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลกัสูตร 

2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีระเบียบวินยั  เกิดความรักและสามคัคีในหมู่คณะ 

3.  เพื่อใหน้กัเรียนไดบ้าํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน ์ และช่วยเหลือผูอ่ื้น 

4.  เพื่อใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหดี้ข้ึน 

  

3. เป้าหมาย 

           1. นกัเรียนทุกคนมีความรู้และทกัษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด 

           2. นกัเรียนทุกคนมีความรัก  ความสามคัคี  เสียสละ  และช่วยเหลือกิจกรรมกนัมากข้ึน 

           3.นกัเรียนทุกคนสามารถนาํความรู้ทกัษะและทศันคติท่ีดีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้



 
 

117 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

     4.นกัเรียนทุกคนมีการอนุรักษห์วงแหน ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ในทอ้งถ่ิน 

 

4.  กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1 เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ  -  เนตรนารีช่วงชั้นท่ี 2 กมุภาพนัธ์  2557 นายกมลชยั  ชุนไธสง 

2 เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ  -  เนตรนารีช่วงชั้นท่ี 3 กมุภาพนัธ์  2557 นายเจษฎา  พรหมบุตร 

 

 

 

 

5.  งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ  60,000    บาท 

 เงินนอกงบประมาณ               -  บาท 

 

 5.1  ช้ีแจงการใชจ่้ายงบประมาณ 

 

 

รายการกิจกรรม/คาํช้ีแจง/ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม 

1 เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ  -  เนตรนารีช่วงชั้นท่ี 1 10,000   

2 เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ  -  เนตรนารีช่วงชั้นท่ี 2 20,000   

3 เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ  -  เนตรนารีช่วงชั้นท่ี 3 30,000   

 

6.  การประเมินผล 

                

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
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ผลลพัธ์    

1.นกัเรียนทุกคนมีความรู้และทกัษะใน

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ครบตาม

หลกัสูตรท่ีกาํหนด 

 2.  นกัเรียนทุกคนมีความรัก  ความ

สามคัคี เสียสละ  และช่วยเหลือกิจกรรมกนั

มากข้ึน 

 3.  นกัเรียนทุกคนสามารถนาํ

ความรู้  ทกัษะ และทศันคติท่ีดีไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

4.  นกัเรียนทุกคนมีการอนุรักษ ์ หวงแหน 

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ใน

ทอ้งถ่ิน 

  

การทดสอบ 

  

การสงัเกต 

  

การสงัเกต,การสอบถาม 

  

การสงัเกต,การสอบถาม 

  

  

แบบทดสอบ 

  

แบบสงัเกต 

  

แบบสงัเกต,แบบสอบถาม 

  

แบบสงัเกต,แบบสอบถาม 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ   ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่2,4,6 

ลกัษณะโครงการ                 โครงการต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ         งานบริหารทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ                   นายก้องเกยีรติ  พลสงคราม  นายกมลชัย  ชุนไธสง  นายอุทยั  เพยีงไธสง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1  ตุลาคม  2556– 30 กนัยายน  2557 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

1.  หลกัการและเหตุผล   

 เน่ืองจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  2544  ไดพ้ฒันาใหเ้ป็นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช  พ.ศ.  2542  และฉบบัแกไ้ข  พ.ศ.  2545  มุ่งเนน้ใหโ้รงเรียนหรือ

สถานศึกษา  ไดส้นบัสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย  ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  โดยเร่งรัดใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้น  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ตามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรสถานศึกษา  และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  โดยใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นมีความรู้คู่

คุณธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และสนบัสนุนใหน้กัเรียน

เป็นผูรั้กประชาธิปไตย  โรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 2.2  เพื่อใหน้กัเรียนรักและเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 2.3  เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบถึงวิถีทางประชาธิปไตย 

 2.4  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และการแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

    2.1 ผลผลิต (Out put) 

 2.1.1  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารคณะกรรมการสภานกัเรียน 

 2.1.2  นกัเรียนรักและเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 2.1.3  นกัเรียนทราบถึงกระบวนการและวิถีทางประชาธิปไตย 

 2.1.4  สร้างความเช่ือมัน่ในการแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

   2.2 ผลลพัธ์  (Out come) 

 2.2.1  นกัเรียนมีการเลือกตั้งกรรมการสภานกัเรียน 

          2.2.2  นกัเรียนมีสภานกัเรียนบริหารโดยนกัเรียนเอง 

 2.2.3  นกัเรียนเลือกประธานสภานกัเรียนและคณะกรรมการบริหารงานสภานกัเรียนภายใน

โรงเรียน 

 

3.เป้าหมาย 

 3.1  นกัเรียนไดใ้ชสิ้ทธ์ิเลือกประธานสภานกัเรียนและคณะกรรมการบริหารงานสภานกัเรียน

ภายในโรงเรียนทุกระดบัชั้น  100 % 

 3.2  นกัเรียนมีสภานกัเรียนบริหารโดยนกัเรียนเองภายในโรงเรียน 
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 3.3  สภานกัเรียนมีการแบ่งคณะทาํงานของแต่ละฝ่ายและนาํรายงานผลการปฏิบติังานหนา้เสาธง

ทุกเชา้   

 3.4 ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนดา้นประชาธิปไตย ดา้นปัญญาธรรม  และสามคัคีธรรม  ภาคเรียน

ละ  1  คร้ัง 

 

4. กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1. จดัทาํโครงการ มี.ค.  2556 นายกอ้งเกียรติ พลสงคราม 

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั มี.ค.  2556 นายกอ้งเกียรติ พลสงคราม 

3. ดาํเนินการตามโครงการ พ.ค.  2556 คณะครูและนกัเรียน 

4. นิเทศ  ติดตาม  ควบคุม  กาํกบั   พ.ค. 2556– มี.ค. 2557 ผอ.สุรสิทธ์ิ  แสงโธโพธ์ิ 

รองผอ.สงวน  อรัญเพิ่ม 

5. สรุป รายงานผลการดาํเนินงาน มี.ค.  2557 นายกอ้งเกียรติ นายกมลชยั 

นายอุทยั 

 

 

5. งบประมาณ 

   เงินงบประมาณประจาํปี  จาํนวน  2,000  บาท 

ท่ีรายการกิจกรรม/คาํช้ีแจงการใชง้บประมาณ  งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม 

1 จดัทาํโครงการ - - - 

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั - - - 

3 ประชุมวางแผน - - - 

4. ดาํเนินการตามโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งประธานนกัเรียน  

(นกัเรียน  ม.2 -3) 

รับสมคัรประธานนกัเรียน 

ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัร  และประกาศรายช่ือผูส้มคัร

ประธานนกัเรียน 

ใหผู้ส้มคัรหาเสียงและแถลงนโยบาย (จดัทาํป้ายโฆษณาหา

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 
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เสียง) 

ดาํเนินการเลือกตั้ง 

สรุปรายงานผลการปฏิบติังานตลอดปี 

500 

500 

1,000 

 500 

500 

1,000 

รวมทั้งส้ิน 2,000 

 

 

 

 

 

6.การประเมินผล 

 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้

1.   นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นปัญญาธรรม  

สามคัคีธรรม และคารวะธรรม 

2. นกัเรียนกลา้แสดงออก  มีความมัน่ใจมี

ลกัษณะเป็นผูน้าํ 

3. นกัเรียนเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

4. มีนิสยัเป็นนกัประชาธิปไตย 

5. นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

นิเทศติดตาม 

สงัเกต  สมัภาษณ์ 

สอบถาม 

แบบประเมิน 

แบบสงัเกต 

แบบสอบถาม 
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ช่ือโครงการ   พาหนะรับส่งนักเรียน 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่2,4,6 

ลกัษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม่ 

แผนงาน    บริหารทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ     นายพิเชษฐ ์  ท่ีรัก 

ระยะเวลาดําเนินการ1 ตุลาคม  2556 -  30 กนัยายน 2557 

……………………………………………………………………………………………….......................

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

1.  หลกัการและเหตุผล 

 ในการดาํเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญติัการศึกษา  พ.ศ.  2542  ใหน้กัเรียน

จบการศึกษาภาคบงัคบั  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจดัการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั

การศึกษา  พ.ศ.  2542  และบรรเทาความเดือดร้อนของนกัเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนสาํหรับนกัเรียน

ท่ีอยูไ่กลเกิน  3  กิโลเมตร  จึงจดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.วตัถุประสงค์ 
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 2.1  เพื่อจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียนไดแ้สดงออก  เรียนรู้  และศึกษากิจกรรมต่าง ๆ   

ผลผลติ (OUT PUT) 

3.1 คณะครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบวนัสาํคญัต่างๆ ใหน้กัเรียนและมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีนิสยัรักการอ่าน 

             3.2 คณะครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนสามารถอ่านออกเขียนไดโ้ดยผูเ้รียนร่วมกนั

พฒันาและปรับปรุงวิธีการสอนทกัษะชีวิตเพื่อนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

นกัเรียนไดแ้สดงออก  เรียนรู้  และศึกษากิจกรรมต่าง ๆ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุกคน 

3.  เป้าหมาย 

 จดัพาหนะรับส่งนกัเรียนท่ีเดินทางไกล เกิน  3  กิโลเมตร 

- จดัพาหนะรับส่งนกัเรียนท่ีเดินทางไกลเกิน  3  กิโลเมตร 

4. วธีิดําเนินการ 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

- ประชุมวางแผน 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ 

-ศึกษาเสน้ทางการเดินทางไปกลบัของนกัเรียน 

-จดัพาหนะในการรับส่งนกัเรียน 

-จดัทาํสญัญาวา่จา้งรับเหมาพาหนะรับส่งนกัเรียน 

-กาํหนดเวลาในการรับส่งนกัเรียน 

-ดาํเนินการรับส่งนกัเรียน 

-ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 

 

พ.ค.  57 

พ.ค.  57 

 

มิ.ย. 57   

 

มิ.ย. 57   

 

 

มิถุนายน 57 

มิถุนายน 57  ก.ย. 57 

5.งบประมาณรายจ่าย   180,000  บาท 

 

ท่ี          รายการกิจกรรม/คาํช้ีแจงใชง้บประมาณ งบดาํเนินการ 

ค่าตอบแทน ใชส้อย   วสัดุ 

1 -จดัทาํสญัญาวา่จา้งรับเหมาพาหนะรับส่งนกัเรียน 

 

180,000   - - 

 

 รวมทั้งส้ิน 180,000    - 
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6.การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.นกัเรียนท่ีบา้นอยูไ่กล  3  กิโลเมตรมีรถรับส่ง 

2.สาํรวจสภาพรถท่ีใชเ้ป็นพาหนะ 

3.ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

 

-การสอบถาม 

-การสาํรวจ 

-แบบสอบถาม 

-แบบสาํรวจ 

 

 

7.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.นกัเรียนท่ีบา้นอยูไ่กล  3  กิโลเมตรมีรถรับส่งมีพาหนะเดินทางไปกลบั 

 2.นกัเรียนไดรั้บความสะดวกในการเดินทาง 

 3.นกัเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนทนัเวลาเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,3,5 
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สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11,13,15 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  โรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสงวน   อรัญเพิม่   นางสมมาศ   หาสูง   นางศิริลกัษณ์  ทองพราว   

ระยะเวลาการดําเนินการ  1 ตุลาคม  2556  -   30  กนัยายน  2557 

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

1. หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดั

การศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข และมติคณะรัฐมนตรีกบัขอ้เสนอของ

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2548 การแกไ้ขปัญหาสงัคมในส่วนของเดก็และเยาวชน โดย

กาํหนดเป้าหมายและแนวทางในการวางระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นแนวทางหน่ึงในการแกไ้ข

ปัญหา ดว้ยสภาพสงัคมปัจจุบนัประสบปัญหาต่างๆ มากมาย รวมทั้งเยาวชนกไ็ดรั้บผลกระทบโดยเฉพาะ

เยาวชนในวยัเรียน ท่ีตอ้งการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดดว้ยการใหค้าํแนะนาํ 

 ความตอนหน่ึงในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลมหาราชในพิธี

พระราชทานปริญญาบตัรแก่นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเม่ือวนัองัคารท่ี 28 

พฤศจิกายนพ.ศ.2515 ความวา่ “…เยาวชนทุกคนมิไดต้อ้งการทาํตวัเองใหต้กตํ่าหรือเป็นปัญหาแก่สงัคม

ประการใดแทจ้ริงตอ้งการจะเป็นคนดีมีความสาํเร็จมีฐานะมีเกียรติและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืนแต่

การท่ีจะบรรลุถึงจุดประสงคน์ั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัผูแ้นะนาํควบคุมใหด้าํเนินไปอยา่งถูกตอ้งในฐานะหนา้ท่ี

ท่ีเป็นครูเป็นอาจารยเ์ป็นผูบ้ริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาไดม้ากท่ีสุดเพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกลชิ้ดอยู่

ทุกๆดา้นรองลงมาจากบิดามารดา...” พระบรมราโชวาทน้ีองคน้ี์แสดงใหเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็น

ของกระบวนการทางการศึกษาในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพทั้งดา้นร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถ

มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวถีิชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสงัคมมุ่งหวงัเป็นคนท่ีมีคุณค่าของสงัคมซ่ึงการพฒันา

คนใหมี้คุณลกัษณะดงักล่าวจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งดาํเนินการตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติพ.ศ. 2542 ซ่ึงกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในมาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย

ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ

ดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขมาตรา 22 แนวการจดัการศึกษาท่ีไดใ้หค้วามสาํคญัแก่

ผูเ้รียนโดยยดึหลกัวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุดตอ้ง

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพมาตรา 23 ขอ้ (5) ในการจดัการศึกษาตอ้งเนน้

ความสาํคญัทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั

การศึกษารวมทั้งความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขทั้งน้ีการจดั
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กระบวนการเรียนใหค้าํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหผู้เ้รียนรู้จกัประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาใหคิ้ดเป็นทาํเป็นรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ในทุกรายวิชาและใหมี้การประสานความร่วมมือกบับิดามารดาผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายให้

ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างมี

ขั้นตอน พร้อมดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือในการทาํงานท่ีชดัเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัใน

การดาํเนินงานดงักล่าว โดยประสานความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัครูท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคลากรภายนอก 

รวมทั้งการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นกัเรียนได้

เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของตนเอง ดงันั้น

โรงเรียนจึงตอ้งมีวิธีการในการสนับสนุนส่งเสริมนกัเรียนให้ไดรั้บการพฒันาตนเองตามศกัยภาพของ

แต่ละบุคคล 

2. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหโ้รงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ และเคร่ืองมือท่ี

มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได ้

 2.  เพื่อส่งเสริมใหค้รูประจาํชั้น / ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน 

และองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 3.  เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ เป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 

ผลผลติ(out put) 

  1.  นกัเรียนไดรั้บการพิทกัษ ์คุม้ครองและดูแล 

  2.  นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุม้กนัในการดาํรงชีวิตและการปรับตวั 

  3.  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาตนเองและสังคมอย่างรอบดา้น 

ผลลพัธ์(out come) 

  1.  นกัเรียนรู้จกัตนเองและพึ่งตนเองได ้

  2.  นกัเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยท่ีดี 

  3.  นกัเรียนมีทกัษะในการหลีกเล่ียงป้องกนัภยัอนัตรายและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

  4.  นกัเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นและสามารถจดัการกบัปัญหาและอารมณ์ของ

ตนเองได ้

  5.  นกัเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคม 

  6.  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีและมีทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 
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3. เป้าหมาย 

 

 1.  โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีมี

คุณภาพ และมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได ้

 2.  ครูประจาํชั้น / ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน และองคก์ร

ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 3.  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  เป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 

 

 

 

 

4. กจิกรรมและวธีิดําเนินงาน 

 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

-  สังเกต / สัมภาษณ์นกัเรียน 

-  เยี่ยมบา้นนกัเรียน 

-   รู้จกันกัเรียนรายบุคคล 

-   ศึกษาระเบียนสะสม 

พ.ย. – ธ.ค.2556 นางสมมาศ   หาสูง 

ครูประจาํชั้น 

 

 

2 การคดักรองนกัเรียน 

-  ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ)    

    ฉบบัครูประเมินนกัเรียน  

-  ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ)   

   ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง 

-  ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ)  

   ฉบบัผูป้กครองประเมินนกัเรียน 

-  ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

- การคดักรองนกัเรียนรายบุคคล 

ธ.ค. 2556 – ม.ค. 2557 นางศิริลกัษณ์  ทองพราว 

นางสมมาศ  หาสูง 

ครูประจาํชั้น 
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3 การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  

-   กิจกรรมโฮมรูม 

-   อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

-  ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 

-  กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ 

-  กิจกรรมกีฬา-นนัทนาการ 

-  กิจกรรมซ่อมเสริม 

-  กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ 

-  กิจกรรมงานอนามยั 

-  กิจกรรมดนตรี 

ต.ค. 2556– ก.ย. 2557 นางสงวน   อรัญเพิ่ม 

ครูประจาํชั้น 

 

 

4 การป้องกนัแกไ้ข ช่วยเหลือนกัเรียน 

-  แนะแนว 

-  ค่ายพทุธบุตร 

-   ประชุมใหค้าํปรึกษา 

ตลอดปีการศึกษา นางบุษพร   โตหน่ึง 

 

5 การส่งต่อ 

-  ส่งต่อภายใน 

-  ส่งต่อภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา นางบุษพร  โตหน่ึง 

ครูประจาํชั้น 

 

 

 

 

 

5. งบประมาณ 

       เงินงบประมาณ  25,000  บาท 

       เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 

  รวม  25,000  บาท 

 

ที ่ รายการกจิกรรม/คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

-  สังเกต / สัมภาษณ์นกัเรียน 

-  เยี่ยมบา้นนกัเรียน 

  2,000 
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-   รู้จกันกัเรียนรายบุคคล 

-   ศึกษาระเบียนสะสม 

2 การคดักรองนกัเรียน 

-  ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ)    

    ฉบบัครูประเมินนกัเรียน  

-  ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ)   

   ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง 

-  ประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ)  

   ฉบบัผูป้กครองประเมินนกัเรียน 

-  ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

-  ประเมินความเครียด 

-  วดัโรคซึมเศร้า 

- การคดักรองนกัเรียนรายบุคคล 

  10,000 

3 การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  

-   กิจกรรมโฮมรูม  

-   อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

-  ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 

-  กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ 

-  กิจกรรมกีฬา-นนัทนาการ 

-  กิจกรรมซ่อมเสริม 

-  กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ 

-  กิจกรรมงานอนามยั 

-  กิจกรรมดนตรี   

 

  4,000 

 

 

 

 

ที ่ รายการกจิกรรม/คาํช้ีแจงการใช้งบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

4 การป้องกนัแกไ้ข ช่วยเหลือนกัเรียน   4,000 
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-  แนะแนว 

-  ค่ายพทุธบุตร 

-  ประชุมใหค้าํปรึกษา 

-  มอบทุนการศึกษา 

 

4,000 

5 การส่งต่อ 

-  ส่งต่อภายใน 

-  ส่งต่อภายนอก 

  1,000 

รวมทั้งส้ิน 25,000 

8. การประเมินผล 

ด้านผลผลติ   

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน/

เคร่ืองมือ 

แหล่งข้อมูล 

1.  นกัเรียนไดรั้บการพิทกัษ ์คุม้ครองและ

ดูแล 

   

   

1.  สงัเกต 

2.  สอบถาม/สมัภาษณ์ 

3.  ศึกษาเอกสาร 

-  แฟ้มสะสมงาน 

-  บนัทึกการช่วยเหลือ/

แกไ้ข 

-  การมอบการศึกษา 

2.  นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้เกิด

ภูมิคุม้กนัในการดาํรงชีวิตและการปรับตวั

3.  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาตนเองและ

สังคมอย่างรอบดา้น 

-  สมัภาษณ์ 

-  ศึกษาเอกสาร 

 

-  รายงานผลการปฏิบติังาน 

-  สมุดบนัทึกสุขภาพ 

-  ระเบียนสะสม 

-   กิจกรรมโฮมรูม 

-  บนัทึกการช่วยเหลือ

นกัเรียน 

- แบบบนัทึกกิจกรรม 

-  การมอบทุนการศึกษา 
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ช่ือโครงการ  โครงส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนตามเกณฑ์ 10 องค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                    

ลกัษณะของโครงการ          เป็นโครงการต่อเน่ือง    เป็นโครงการใหม่ 

แผนงาน  บริหารวชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่2 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11,13,15 

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวสุภัทราภรณ์  สุขหนาและ นายก้องเกยีรติ พลสงคราม 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ โรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

ระยะเวลาดาํเนินงาน       1   ตุลาคม    2556  -   30   กนัยายน    2557 

 

1.หลกัการและเหตุผล 

สุขภาพอนามยัของนกัเรียนและชุมชนเป็นส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บการการป้องกนัดูแล ส่งเสริมอยา่ง

ต่อเน่ืองและตอ้งดาํเนินการอยา่งมีส่วนร่วมการดาํเนินการดงักล่าวโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยานาํ 10 

องคป์ระกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาเป็นแนวดาํเนินการ ซ่ึงมีความครบถว้นอยา่งรอบดา้น 

โรงเรียนไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายและประสบความสาํเร็จ

ไดรั้บรางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัทอง โรงเรียน๗฿.ฯฎด๕รงการนยี้ดาํเนินการต่อไปเพือ่ให้

ต่อเน่ืองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

2.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนและชุมชนมีสุขภาพท่ีแขง็แรงปลอดภยัจากโรคติดต่อ 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพ 

3.    เพื่อเป็นการบริการและการส่งเสริมการออกกาํลงักายของนกัเรียนและชุมชน 

3. ผลผลติ ( outputs ) 

1. นกัเรียนโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ90 มีสุขภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

2. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาตามองคป์ระกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3. นกัเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน 

4.  ผลลพัธ์  ( outcomes) 

        นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยามีส่วนร่วมกบัผูป้กครองร่วมกบัชุมชน ใน 

การพฒันาสุขภาพในโรงเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
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5. กจิกรรมและการดําเนินงาน 

5.1 ประชุมคณะครู 

5.2 จดัทาํโครงการเสนอเพื่อขออนุมติัโครงการ 

5.3 ดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ 

5.4 วดัผล ประเมินผล รายงาน 

 

 

 

 

 

 

6.งบประมาณรายจ่าย  /ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 

กจิกรรมและประมาณการงบประมาณ 
งบประม

าณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

(1) ช่ือกิจกรรม – ประชุมเครือข่ายสุขภาพชุมชน ผูป้กครอง 

            นกัเรียน ร่วมพฒันาสภาพแวดลอ้มโรงเรียน(50 คน ) 

             ค่าใชส้อยอาหารวา่ง อาหารกลางวนั 50 คน 

2) ช่ือกิจกรรม  - กิจกรรมรณรงคก์ารส่งเสริม การป้องกนั

โรค  

                           การทาํความสะอาด 

     ค่าวสัดุ (ทาํความสะอาดรักษาสุขภาพ, สภาพแวดลอ้ม) 

3) ช่ือกิจกรรม-ประกวดแข่งขนัการเขียนเรียงความเร่ือง “การ

ส่งเสริมสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว” 

 

4) ช่ือกิจกรรม-กีฬาสีภายในโรงเรียน 

 

2,000 

 

 

 

3,000 

 

 

 

3,000 

 

30,000 

1 ต.ค.56 - 

30 ก.ย.57 

 

 

1 ต.ค.56 - 

30 ก.ย.57 

 

1 ธ.ค.56 - 

30 ม.ค.57 

1 ส.ค.57 - 

30 ก.ย.57 

สุภทัราภรณ์  สุขหนา 

 

 

 

สุภทัราภรณ์  สุขหนา 

 

 

 

สุภทัราภรณ์  สุขหนา 

 

 

กอ้งเกียรติ พล

สงคราม 

รวม 4,0000  บาท 

7.   การประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

ผลการพฒันาสุขภาพนกัเรียน 

การจดักิจกรรม 

 

-  ประเมินสุขภาพ 

-  รายงานผล 

 

-  แบบประเมิน 

-  แบบรายงาน 

 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

นกัเรียนครู  บุคลากรในชุมชน  ผูป้กครองนกัเรียนเป็นผูท่ี้มีความสนใจ และมีความตระหนกัถึง

ความสาํคญัของการดูแลรักษาสุขภาพอนามยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ  สหกรณ์ในโรงเรียน 

สนองกรอบและทศิทางของโรงเรียน   (1) ยุทธศาสตร์ที ่ 5    นโยบายข้อที ่ 4 

ลกัษณะโครงการ         เป็นโครงการต่อเน่ือง       เป็นโครงการใหม่ 

แผนงาน  บริหารวชิาการ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11,13,15 

ผู้รับผดิชอบ   นายเจษฎา พรหมบุตร และ นางสาวสุภัทราภรณ์  สุขหนา   

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบโรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา                                                 

ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 
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1.  หลกัการและเหตุผล 

ในปัจจุบนั ประชาชนทุกคนมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคทุกวนั  และสินคา้ยงั 

ข้ึนราคาจนกลายเป็นปัญหาและภาระของประชาชน  ถา้ในโรงเรียนมีสหกรณ์ร้านคา้ท่ีมีสมาชิกร่วมกนั

ดาํเนินการ  ร่วมกนัคิด  ร่วมกนัทาํ  ร่วมกนัแกปั้ญหา  กจ็ะสามารถช่วยลดภาระน้ีลงไดบ้า้ง  นอกจากน้ี

หากนกัเรียนไดร่้วมทาํกิจกรรมดว้ย  กจ็ะไดรั้บประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์นาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้ ทางโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาจึงไดส้นบัสนุนและดาํเนินการกิจกรรมสหกรณ์ใน

โรงเรียนข้ึนมา 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสนบัสนุนใหน้กัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสหกรณ์และไดล้งมือ

ปฏิบติักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.2 เพื่อปลูกฝังความซ่ือสตัย ์ สุจริต ความประหยดัใหน้กัเรียนและสมาชิก 

2.3 เพื่อใหน้กัเรียนและสมาชิกมีทกัษะในการร่วมปฏิบติักิจกรรม 

3. ผลผลติ ( outputs ) 

3.1 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสหกรณ์และไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม

อยา่งเป็นรูปธรรม 

3.2 นกัเรียนมีความซ่ือสตัย ์ สุจริต รู้จกัประหยดั 

3.3 นกัเรียนและสมาชิกมีทกัษะในการร่วมปฏิบติักิจกรรม 

4.  ผลลพัธ์  ( outcomes) 

 4.1นกัเรียนทั้งหมด  ครู/นกัการภารโรงทุกคน  ผูป้กครองและประชาชนในชุมชนท่ี 

สนใจ สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์  

             4.2 นกัเรียนทุกคนและสมาชิกไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวิชาสหกรณ์ร้านคา้ขั้นพื้นฐาน  

และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

3.3   นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามโครงการสหกรณ์ในโรงเรียน 

 

 

 

5.  วธีิดําเนินการ  

5.1   ประชุมช้ีแจงโครงการสหกรณ์โรงเรียนต่อนกัเรียน ครู/นกัการฯ  กรรมการโรงเรียนผูป้กครอง  

5.2  รับสมคัรสมาชิกและเปิดบญัชีออมทรัพย ์

        5.3  เลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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5.4  กาํหนดขอ้บงัคบัและวธีิดาํเนินงานและวิธีการตรวจสอบกิจการของร้านคา้สหกรณ์โรงเรียน 

        5.5   พิจารณาประเภทสินคา้ท่ีจะจาํหน่ายและแหล่งสินคา้ท่ีจะนาํมาจาํหน่าย 

5.6   ดาํเนินการกิจการตามระบบของการสหกรณ์โรงเรียน 

5.7  ตรวจสอบกิจการและการจดัทาํบญัชีต่าง ๆ ทุกเดือน 

5.8  ประเมินผลและสรุปการดาํเนินงาน  

5.  งบประมาณรายจ่าย   จาํนวน10,000  บาท  มีรายละเอียดรายจ่าย  ดงัน้ี 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ท่ี วิธีดาํเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใชจ่้ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม จาํนวนเงิน 

1. รับสมคัรสมาชิกและเปิดบญัชีออมทรัพย ์  

2. เลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการ  

3. กาํหนดขอ้บงัคบัและวิธีดาํเนินงานและวธีิการตรวจสอบกิจการของร้านคา้ 

สหกรณ์โรงเรียน 

 

4. พิจารณาประเภทสินคา้ท่ีจะจาํหน่ายและแหล่งสินคา้ท่ีจะนาํมาจาํหน่าย 5,000 

5. ดาํเนินการกิจการตามระบบของการสหกรณ์โรงเรียน  

6. ตรวจสอบกิจการและการจดัทาํบญัชีต่าง ๆ ทุกเดือน  

7. ประเมินผลและสรุปการดาํเนินงาน   

 รวม 5,000 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1) ร้อยละของผูเ้รียนมี  ความรู้พื้นฐาน

เก่ียวกบัการ สหกรณ์ในโรงเรียน และ

ไดท้ดลองปฏิบติังาน/กิจกรรมสหกรณ์

อยา่งครบวงจรและเป็นรูปธรรม 

2) ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา

ทกัษะในการประกอบอาชีพ 

-   จากการสงัเกตการดาํเนินงาน

และสอบถามผูเ้ก่ียวขอ้ง 

-   จากการประเมินโครงการ 

-  จากการรายงานผลการ

ดาํเนินงานของผูรั้บผดิชอบ

โครงการ 

1) แบบสงัเกต,          

แบบสอบถาม 

2) แบบประเมินโครงการ 

3) แบบรายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

 

7.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  นกัเรียนและสมาชิกมีความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ 

    2.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมสหกรณ์ 

                     3.  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะในการดาํเนินการ 



 
 

136 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2558  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 

 

 

โครงการ                      ส่งเสริมงานอาชีพ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่4,6 

ลกัษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบ               นางสงวน  อรัญเพิ่ม, นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั , นายพิเชษฐ  ท่ีรัก, 

                              นางสมมาศ   หาสูง , นางสาวกรรณิกา  เส็งนา 

ระยะเวลาดาํเนินการ  ตุลาคม  2556 – กนัยายน  2557 

......................................................................................................................................................1.  

หลกัการและเหตุผล 

แนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดให ้

สถานศึกษาตอ้งยดึหลกัการจดัการศึกษาวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดดี้ และ

ถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด การจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติ

และเตม็ศกัยภาพ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเป็นโครงการท่ี

รวบรวมกิจกรรมต่างๆดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลย ีท่ีส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีความเป็นเลิศ

ดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลย ีอีกทั้งเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ท่ีมีความถนดัและความสนใจในดา้น

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 ดงันั้นโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา จึงเห็นความสาํคญัของการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ท่ีมีความ

ถนดัและความสนใจในดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  จึงจดักิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพข้ึน  เพือ่

ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสนใจและความถนดัดา้นการงานอาชีพไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

2.  วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

     2. เพื่อสร้างบรรยากาศในดา้นการจดัการเรียนการสอนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

    3. เพื่อส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสนใจและความถนดัดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ใหมี้ความเป็นเลิศ 

 ผลผลติ(OUTPUT) 

- เพื่อใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 ผลลพัธ์(OUTCOME) 

-  ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทางดา้นงานอาชีพและ

เทคโนโลยสีามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
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- ผูเ้รียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลยสูีงข้ึน 

และผูเ้รียนมีความความถนดั ความสนใจทางการงานอาชีพและเทคโนโลยไีดรั้บการ

พฒันาและส่งเสริมตรงตามศกัยภาพของตนเอง 

3.  เป้าหมาย 

 1.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสนใจและความถนดัดา้นการงานอาชีพและ  ส่งเสริมให้

นกัเรียนมีรายไดเ้สริมระหวา่งเรียน 

 2.  ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 3.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังานอาชีพไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้ 

 

4.กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินงาน 

ผูรั้บผดิชอบ 

1 ประชุมวางแผน พ.ค.  2556 นางศิริรัตน์  ประสีระเตสงั , 

นายกิตติพงษ ์ โตหน่ึง, 

 นายสุรพล  พวงมาเทศ , 

นางสาวกรรณิกา  เส็งนา , 

นางสาวศิริลกัษณ์  ทองพราว 

2 กิจกรรม 

-  ตดัผมชาย 

-  ตดัผมหญิง 

-  การแต่งหนา้,ทาํผม 

พ.ค. 2556- 

ก.ย. 2557 

3  รายงานผลการดาํเนินงาน ก.ย. 2557 

 

5.  งบประมาณรายจ่าย   จาํนวน  10,000 บาท  มีรายละเอียดรายจ่าย  ดงัน้ี 

  

ท่ี รายการ/กจิกรรมทีใ่ช้งบประมาณ งบประมาณ รายจ่าย ระยะเวลา

ดําเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1 จา้งวิทยากรตดัผมชาย  ตดัผม

หญิง 

4,000 4,000  - -  พ.ค.  56- 

ก.ย. 57 

2 การแต่งหนา้,ทาํผม  1,000 1,000  - -  

 รวมทั้งส้ิน 5,000 5,000 - - 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
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ผลผลติ (OUTPUT) 

- เพื่อใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี

 

 

-  สงัเกต , สมัภาษณ์ 

 

 

-  แบบสงัเกตแบบสมัภาษณ์ 

ผลงาน 

-  แบบรายงาน 

ผลลพัธ์ (OUT COME ) 

- ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

ทางดา้นงานอาชีพและเทคโนโลยสีามารถนาํความรู้

ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

-ผูเ้รียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นการ

งานอาชีพและเทคโนโลยสูีงข้ึน และผูเ้รียนมีความ

ความถนดั ความสนใจทางการงานอาชีพและ

เทคโนโลยไีดรั้บการพฒันาและส่งเสริมตรงตาม

ศกัยภาพของตนเอง 

 

-  สงัเกต , สมัภาษณ์ 

     ตรวจผลงาน 

 

- แบบสงัเกตแบบสมัภาษณ์ 

ผลงานและแบบทดสอบ 

-  แบบรายงาน 

ช่ือโครงการ รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11 

ลกัษณะโครงการ          เป็นโครงการต่อเน่ือง            เป็นโครงการใหม่ 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ  กจิการนักเรียน 

ผู้รับผดิชอบ  นายกติตพิงษ์  โตหน่ึง นายยุทธพงษ์ ประสีระเตสัง นายก้องเกยีรติ  พลสงคราม 

ระยะเวลาดาํเนินการ    1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 

________________________________________________________________________ 

1.  หลกัการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีราชการ  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน  เป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมต่างๆ

ของชุมชน  ภายในบริเวณโรงเรียนประกอบดว้ย  อาคารเรียน  บา้นพกัครู  ท่ีเกบ็วสัดุอุปกรณ์ในโรงเรียน   

ดงันั้นโรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งจดัทาํโครงการน้ีข้ึนเพื่อป้องกนัอคัคีภยั  และ เป็นการรักษาความ

ปลอดภยัภายในโรงเรียนดว้ย 

  

2.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อรักษาความปลอดภยั  อาคารเรียน  บา้นพกัครู  หอ้งเกบ็วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

        2. เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้า  เม่ือเกิดไฟฟ้าลดัวงจร  

    3. จดัซ้ือเคร่ืองดบัเพลิงชนิดสารเคมี 
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3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

-  ทรัพยสิ์นโรงเรียนปลอดภยัจากการเกิดอคัคีภยั    

- เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้ามีครบทุกอาคารเรียน   

- มีเคร่ืองดบัเพลิงชนิดสารเคมีอยา่งพอเพยีง 

เชิงคุณภาพ   

-  ทรัพยสิ์นโรงเรียนปลอดภยัจากการเกิดอคัคีภยัไดร้้อยละ  90 

- เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้ามีครบทุกอาคารเรียน  และมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ  90 

- มีเคร่ืองดบัเพลิงชนิดสารเคมีอยา่งพอเพยีง  ร้อยละ  90 

 

4. กจิกรรมและขั้นตอนดําเนินการ 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1 ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน พ.ค. 56 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 

3 สาํรวจความตอ้งการอาคารเรียนท่ีจะติดตั้งเคร่ืองป้องกนัอคัคีภยั ตลอดปีการศึกษา 

4 จดัซ้ือหรือเปล่ียนเคร่ืองป้องกนัอคัคีภยัท่ีมีอยูเ่ดิม ตลอดปีการศึกษา 

5 ประเมินผลการดาํเนินโครงการ ก.ย. 57 

6 สรุปผลการดาํเนินโครงการ ก.ย. 57 

 

5.  งบประมาณทีใ่ช้   

 เงินงบประมาณ รวม 5,000  บาท 

          เงินนอกงบประมาณ          -                  บาท  

          รวมงบประมาณทั้งส้ิน          5,000          บาท    

 

ท่ี รายการ/กจิกรรม/คาํช้ีแจงในการใช้งบประมาณ งบดาํเนินการ 

งบประมาณ นอกงบประมาณ รวม 

1 

2 

จดัซ้ือเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้า 

จดัซ้ือเคร่ืองดบัเพลิงชนิดสารเคมี 

2,500 

2,500 

- 

- 

2,500 

2,500 

รวมทั้งส้ิน 5,000           
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6.การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

-   ทรัพยสิ์นโรงเรียน 

ปลอดภยัจากการเกิดอคัคีภยั    

-เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้ามีครบทุกอาคาร

เรียน   

-  มีเคร่ืองดบัเพลิงชนิดสารเคมีอยา่ง

พอเพียง 

เชิงคุณภาพ   

-  ทรัพยสิ์นโรงเรียน 

ปลอดภยัจากการเกิดอคัคีภยัไดร้้อยละ  

90 

- เคร่ืองตดักระแส            

ไฟฟ้ามีครบทุกอาคารเรียน  และมี

ประสิทธิภาพ  ร้อยละ  90 

- มีเคร่ืองดบัเพลิงชนิดสารเคมี

อยา่งพอเพยีง  ร้อยละ  90 

 

-การสาํรวจ 

  

 

 

-การสาํรวจ 

 

 

-การตรวจสอบ 

       

 

 

-การตรวจสอบ 

 

 

-แบบสาํรวจ 

  

 

 

-แบบสาํรวจ 

 

 

-แบบตรวจสอบ 

       

 

 

-แบบตรวจสอบ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ   พฒันาการเรียนรู้ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่11 

ลกัษณะโครงการ          เป็นโครงการต่อเน่ือง       

แผนงาน    งานบริหารทัว่ไป 
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ผู้รับผดิชอบ   นางสาวกรรณิกา  เส็งนา, นางสาวศิริลกัษณ์  ทองพราว  นายเมธี  เพยีงไธสง     

ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ตุลาคม  2556 – 30 กนัยายน  2557 

________________________________________________________________________ 

1.  หลกัการและเหตุผล 

โลกยคุปัจจุบนัเป็นโลกยคุการติดต่อส่ือสารซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ  จึงทาํให้

การทาํงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเรียกขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ น้ีวา่ ระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มของ

องคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กนัซ่ึงทาํการรวบรวมประมวลผล, เกบ็รักษา และ กระจายสารสนเทศ

ออกไป เพื่อสนบัสนุน การควบคุม, การวเิคราะห์, การตดัสินใจ และการวางแผนท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบสารสนเทศขอ้มูลและสารสนเทศในปัจจุบนัมีความจาํเป็นต่อการพฒันา

คุณภาพสถานศึกษาอนัเน่ืองมาจาก  

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศพื้นฐานทาง

การศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงสามารถสืบคน้ไดต้ามหมวดหมู่ เพื่อใหผู้บ้ริหาร ผูเ้ก่ียวขอ้งใชป้ระโยชน์ใน

การพิจารณาวางแผนพฒันา ปรับปรุงการจดัการศึกษาของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

ขอ้มูลจาํเป็นสาํหรับระบบสารสนเทศพื้นฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสงัคม 

ความตอ้งการของชุมชน สภาพการบริหารและการจดัการตามโครงสร้างและภารกิจ  ในการทาํระบบ

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ถา้ระบบขอ้มูลสารสนเทศไม่ครบถว้น ไม่ชดั ไม่ถูกตอ้ง ไม่รู้ความ

ตอ้งการของชุมชน กจ็ะไม่สามารถท่ีจะหาส่ิงต่างๆเพื่อมาใชใ้นการพฒันาโรงเรียนได ้ เม่ือทราบขอ้มูลจะ

ทาํใหร้ะบบเกิดข้ึนและสามารถ ดาํเนินการ 

เร่ือง ต่าง ๆ ได ้เพื่อพฒันาสถานศึกษาไดต้ามแนวทางท่ีวางไวไ้ด ้

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และทาํใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  นกัเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงของโลกในยคุส่ือ ICT จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งในดา้นการจดัเกบ็ 

การนาํขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการนาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้มาบริการใหก้บันกัเรียนและชุมชน ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ประกอบการเรียนการสอนใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด สนองกลยทุธ์การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ

และเช่ือมโยงเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการ ส่ือสารไดทุ้กระดบั และสนองมาตรฐานการศึกษา

จึงเสนอโครงการน้ีข้ึน 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนใหส้มบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

           2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศพื้นฐานและจาํเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ 
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               สถานศึกษา  

3. เพื่อเป็นแหล่งใหบ้ริการและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผูส้นใจ 

3. เป้าหมาย 

         เชิงปริมาณ 

                    โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนัข้ึนร้อยละ80 

         เชิงคุณภาพ 

 1. โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีครบถว้นสมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกดา้น 

 2.  โรงเรียนสามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนพฒันาโรงเรียนใหเ้กิด 

      ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.  โรงเรียนใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่นกัเรียน บุคคลและหน่วยงานอ่ืนได ้

 

4.  กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 4.1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมติัโครงการ

2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ

3. กาํหนดรูปแบบขอบเขตขอ้มูล และขอบเขต

การทาํงาน 

ต.ค. 2556 นางสาวกรรณิกา  เส็งนา, 

น.ส.ศิริลกัษณ์  ทองพราว,

นายเมธี  เพยีงไสง     

2 4.2 ขั้นดาํเนินการ 

1.  จดัหาวสัดุ – ครุภณัฑ ์(OBEC – SMIS, 

OUC,DATA ON WEB เป็นตน้ ) 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์  ประมวลผล

3. จดัทาํ Web site นาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารของโรงเรียนใหมี้ความทนัสมยั

และมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเพือ่เผยแพร่ 

4. จดัทาํปรับปรุงขอ้มูลดา้น ๆ ใหมี้ความ

สมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 

มิ.ย. – ส.ค. 57 

 

นางสาวกรรณิกา  เส็งนา, 

น.ส.ศิริลกัษณ์  ทองพราว,

นายเมธี  เพยีงไสง     
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3 
4.2 ขั้นติดตาม และสรุปผล 

1. ติดตาม ตรวจสอบผลการดาํเนินการ 

ประเมินผลการดาํเนินการ 

2. สรุปผล 

3. รายงานผลการดาํเนินการโครงการ 

 

ก.ย. 2557 

นางสาวกรรณิกา  เส็งนา, 

น.ส.ศิริลกัษณ์  ทองพราว,

นายเมธี  เพยีงไสง     

 

 

5.งบประมาณทีใ่ช้ 

 

 เงินงบประมาณ  30,000  บาท 

 เงินนอกงบประมาณ - บาท 

  รวมงบประมาณทั้งส้ิน  30,000  บาท 

 

รายการ/กจิกรรม/คาํช้ีแจง/ในการใช้งบประมาณ งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม 

1.  จดัทาํเวบ็ไซต ์

2.  จดัหาวสัดุ  ครุภณัฑร์ะบบอินเตอร์เน็ตโปรแกรมสาํเร็จรูป 

แผน่ CD  กระดาษ  ตูเ้กบ็เอกสาร 

 

15,000 

15,000 

- 

- 

15,000 

15,000 

รวมทั้งส้ิน 30,000 

  

6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

    โรงเรียนมีระบบขอ้มูล

สารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ 

และเป็นปัจจุบนัข้ึนร้อยละ80 

 เชิงคุณภาพ 

   1. โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ี

ครบถว้นสมบูรณ์  ครอบคลุมใน

 

-การสาํรวจ 

  

 

 

-การสาํรวจ 

 

 

-แบบสาํรวจ 

  

 

 

-แบบสาํรวจ 
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ทุกดา้น 

    2.  โรงเรียนสามารถนาํขอ้มูล

สารสนเทศมาใชใ้นการวางแผน

พฒันาโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิ- 

ภาพสูงสุด 

    3.  โรงเรียนใหบ้ริการขอ้มูล

สารสนเทศแก่นกัเรียน บุคคลและ

หน่วยงานอ่ืนได ้

 

-การบนัทึก 

       

 

 

-การบนัทึก 

 

 

-แบบบนัทึก 

       

 

 

-แบบบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ ออมทรัพย์เพ่ือหนู 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่4,6 

ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ  งานบริหารทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ นายเจษฎา   พรหมบุตร 

ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม  2556  ถึง   30  กนัยายน   2557 

   

1.  หลกัการและเหตุผล 

               เน่ืองจาก  สพฐ.  ไดก้าํหนดมาตรฐาน ดา้นผูเ้รียนใน   มาตรฐานท่ี  1  ตวับ่งช้ีท่ี  1.4  ท่ีวา่  

“ประหยดั  รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากร  ”       ซ่ึงการออมเป็นส่ิงท่ีดี   การออมเงินเป็นการฝึกนิสยั   การ

ส่งเสริมและเป็นการสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดการประหยดั    ใหน้กัเรียนรู้จกัการเกบ็เงิน   เห็นคุณค่าของ

เงินเพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานท่ี   สพฐ.  ท่ีกาํหนด  โรงเรียนบา้นบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาจึงได้

จดัทาํโครงการออมทรัพยน้ี์ข้ึนมา  โดยใหน้กัเรียนเกบ็ออมเงินทุกวนั  อยา่งนอ้ยวนัละ   1   บาททุกคน   

ซ่ึงกิจกรรมการออมทรัพยน้ี์โรงเรียนไดจ้ดัใหน้กัเรียนทุกชั้นไดอ้อมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   1  - ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3   ซ่ึงมีครูประจาํชั้นเป็นผูรั้บผดิชอบ   เม่ือส้ินเดือนครูท่ีรับผดิชอบโครงการตอ้งรวบรวม

เงินไปฝากธนาคารใหน้กัเรียนทุกชั้น 
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2.   วตัถุประสงค์   

1.  เพื่อเป็น การปลูกฝัง  และฝึกนิสยัรักการออมใหแ้ก่นกัเรียน 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัการประหยดั  อดออม 

3. เพื่อสนองตอบต่อมาตรฐานท่ี  สมศ. กาํหนด    

4. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการวางแผนการใชจ่้ายเงิน  

  ผลผลติ  Out  Puts  

            1.   นกัเรียนร้อยละ   100   ไดรั้บการปลูกฝัง  และฝึกนิสยัรักการออม 

            2.   นกัเรียนร้อยละ   100    ไดรั้บการส่งเสริมใหรู้้จกัการประหยดั  อดออม 

            3.   นกัเรียนร้อยละ   100    รู้จกัการวางแผนการใชจ่้ายเงิน 

  ผลลพัธ์   Out  comes 

            1.   นกัเรียนร้อยละ   100  มีนิสยัรักการประหยดั  อดออม 

            2.   นกัเรียนร้อยละ   100  เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการประหยดั  อดออม 

            3.   นกัเรียนร้อยละ   100  สามารถวางแผนการใชจ่้ายเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  เป้าหมาย 

               ตลอดปีการศึกษา  นกัเรียนร้อยละ  100  มีนิสยัรักการประหยดั  อดออม  เห็นคุณค่าและ

ความสาํคญัของการประหยดั  อดออม  สามารถวางแผนการใชจ่้ายเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

4.  กจิกรรมและการดําเนินงาน 

 

ท่ี  กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1 ประชุมวางแผนฯ พฤศจิกายน  2556 นายเจษฏา   พรหมบุตร 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน พฤศจิกายน  2556 นายเจษฏา   พรหมบุตร 

3 ดาํเนินงานตามแผนฯ พ.ย. 56 – ก.ย. 57 นายเจษฏา   พรหมบุตร 

4 สรุป  รายงานผลการปฏิบติังาน กนัยายน  2557 นายเจษฏา   พรหมบุตร 
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5.  งบประมาณ   5,000    บาท 

  เงินงบประมาณ   5,000  บาท 

 เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 

  

คาํช้ีแจงในการใช้งบประมาณ 

 

รายงาน/กจิกรรม/คาํช้ีแจง/ในการใช้งบประมาณ งบประมาณ นอก 

งบประมาณ 

รวม 

จดัทาํเอกสารรับ ฝากเงิน 5,000  5,000 

รวม 5,000 

 

6.  การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้

6.1  ผลผลติ  (  out  puts   ) 

1. นกัเรียนร้อยละ   100   ไดรั้บการปลูกฝัง  และ

ฝึกนิสยัรักการออม 

2. นกัเรียนร้อยละ   100    ไดรั้บการส่งเสริมให้

รู้จกัการประหยดั  อดออม 

3. นกัเรียนร้อยละ   100    รู้จกัการวางแผนการ

ใชจ่้ายเงิน 

 

การสงัเกต , 

การสอบถาม 

การทดสอบ 

 

แบบบนัทึกการสงัเกต 

แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ 

6. 2 ผลลพัธ์  (  out   comes  ) 

1. นกัเรียนร้อยละ   100  มีนิสยัรักการประหยดั     

อดออม 

 2. นกัเรียนร้อยละ   100  เห็นคุณค่าและ

ความสาํคญัของการประหยดั  อดออม 

 3. นกัเรียนร้อยละ   100  สามารถวางแผนการใช้

จ่ายเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

การสงัเกต , 

การสอบถาม 

การทดสอบ 

 

แบบบนัทึกการสงัเกต 

แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ 

โครงการ  จัดจ้างวทิยากรภายนอก 

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่7 
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ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารงานทีรั่บผดิชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ  นายพเิชษฐ  ทีรั่ก 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1   ตุลาคม   2556    ถึง    30   กนัยายน   2557 

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

 

1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาถา้จะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน  และสถานศึกษาควรมีการจดัการศึกษา

หลากหลายและเห็นวา่ในชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีผูมี้ความรู้ในชุมชน

นั้นๆ  อยูม่ากมายหลายอาชีพ  ดงันั้นโรงเรียนจึงจึงควรจดัหาผูมี้ความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากร

ภายนอกใหก้บัโรงเรียนเพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ จึงจดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

  

2. วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้  มีประสบการณ์ในงานอาชีพมีท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

2.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในตาํราวิชาเรียนไดท้นัเหตุการณ์ท่ีมีอยูต่ามหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้

3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

ผลผลติ  ( outputs ) 

 

4.   การจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี บางงานครูผูส้อนยงัขาดความรู้ความสามารถในทกัษะและการฝึกปฏิบติั  โรงเรียน

จาํเป็นตอ้งพึ่งพาวิทยากรภายนอก หรือบุคลลากรภายนอกไหค้วามรู้ในการฝึกปฏิบติั 

5.  การนาํวิทยากรหรือบุคคลภายนอกมาสอนทกัษะและฝึกปฏิบติั  จะทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ

และไดรั้บประสบการณ์  ตรงจากผูมี้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

6.  นกัเรียนมีความมัน่ใจและรักในอาชีพท่ีตวัเองมีความรู้ความสามารถ 

ผลลพัธ์ ( outcome ) 

 

7.  นกัเรียนสามารถฝึกปฏิบติัและสามรถฝึกทกัษะเพิ่มเติมไดจ้ากสถานประกอบการต่างๆ ได ้

8.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน  หรือ

ประกอบอาชีพได ้
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9.  นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงและสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้

10.  สามารถลดอตัราการวา่งงานได ้

 

 

3. เป้าหมาย 

1.  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตรวชิาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

2.  นกัเรียนมีความรู้และประสบการณ์สามารถดาํรงชีวิตในสงัคมได ้

3.  นกัเรียนไดรั้บความรู้และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะดําเนินการ 

1 ประชุมวางแผน พ.ค. 56 

2 จดัหาผูรั้บจา้งและต่อสญัญาจา้ง พ.ค. 56 

3 ดาํเนินการตามสญัญาจา้ง พ.ค. 56  -ก.ย. 57 

4 เบิกจ่ายค่าจา้ง ก.ย. 57 

5 สรุปผลและรายงานผลการดาํเนินงาน ก.ย.  57 

 

5. งบประมาณทีใ่ช้ 

  เงินงบประมาณ  110,000  บาท 

  เงินนอกงบประมาณ  110,000  บาท 

   รวมงบประมาณทั้งส้ิน 110,000  บาท 

รายการกจิกรรมคาํช้ีแจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ นอก

งบประมาณ 

รวม 

จดัหาวิทยากรภายนอก 110,000  110,000 

รวมทั้งส้ิน 110,000 

 

 

6. การประเมินผล 

  ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1.ไดรั้บบุคลากรตามกาํหนด 

2.นกัเรียนไม่เกิดช่องวา่งระหวา่งเรียน 

-สงัเกตจากการปฏิบติังาน     -แบบสงัเกต 
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ช่ือโครงการ  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าทีพ่กั  พาหนะ  

แผนงาน        งบประมาณ  

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่7,8 

ลกัษณะโครงการ          เป็นโครงการต่อเน่ือง            เป็นโครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบ  นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ์, นายเจษฎา  พรหมบุตรและนายพเิชษฐ์  ทีรั่ก,นายอุทยั เพยีงไธสง   

ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2556 -  30  กนัยายน  2557 

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

1.  หลกัการและเหตุผล 

 บุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ดงันั้นบุคลากรจะตอ้งเขา้รับการอบรม  ประชุมสมัมนา  ทั้งทางราชการ  หน่วยงานตลอดทั้งองคก์รต่าง ๆ 

จดัข้ึน  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของบุคลากรในเร่ืองค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ตลอดจน

ค่าท่ีพกั  ทางโรงเรียนจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงใหก้บับุคลากรเพื่อนาํไปพฒันาตนเอง 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดรั้บการพฒันาตนเองทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนไป   

 2.   เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะและค่าท่ีพกั                          

 3.  เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บสวสัดิการและลดภาระดา้นงบประมาณ 

3. ผลผลติ ( Out  put ) 
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 1.โรงเรียนมีงบประมาณท่ีเพียงพอในการจดัส่งเสริมใหค้ณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ได้

เขา้รับการอบรม   สมัมนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหสู้งข้ึน 

 2. บุคลากรในโรงเรียนมีสวสัดิการ   สามารถเบิกค่าพาหนะ  ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าท่ีพกัไดต้ามสิทธ์ิ 

4. ผลลพัธ์  ( Out  Comes ) 

 1. คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  มีทกัษะ  เทคนิคในการจดัการเรียนการสอนให้

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึน 

 2. คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีทางโรงเรียนจดัสรรให ้

5.  เป้าหมาย 

 บุคลากรท่ีเขา้รับการอบรม  ประชุมไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  และค่าท่ีพกัทุกคน  ตามท่ี

ระเบียบทางราชการการกาํหนด 

 

6. กจิกรรมและวธีิดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1. จดัทาํเอกสารเบิกจ่าย                               ก.ย.  56 – ต.ค. 57 สุทศัน์  พิเชษฐ ์ เจษฎา อุทยั 

2. ส่งเร่ืองขออนุมติัผูบ้ริหาร ก.ย.  56 – ต.ค. 57 สุทศัน์  พิเชษฐ ์ เจษฎา อุทยั 

3. เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการเบิกจ่าย ก.ย.  56 – ต.ค. 57 สุทศัน์  พิเชษฐ ์ เจษฎา  อุทยั 

4 .   ประเมินผล         28-30 กนัยายน 2557 สุทศัน์  พิเชษฐ ์ เจษฎา อุทยั 

         

7. งบประมาณรายจ่าย   

 เงินงบประมาณ        40,000 บาท  

รายละเอียดการใชเ้งินงบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ท่ี วิธีดาํเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใชจ่้ายแต่ละวิธีการหรือ

กิจกรรม 

จาํนวนเงิน 

1. จดัทาํเอกสารเบิกจ่าย                          - 

2. ส่งเร่ืองขออนุมติัผูบ้ริหาร - 

3. เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการเบิกจ่าย 40,000 

4. ประเมินผล - 

 รวม 40,000 

 

8.  การประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วธีิวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

1. บุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังาน 

2.  บุคลากรท่ีเขา้ประชุม  อบรม

สมัมนา  ไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียง  ค่า

พาหนะ  และค่าท่ีพกัทุกคน 

 

1.  แบบสอบถาม 

2.  แบบสงัเกต 

3.  แบบบนัทึกการเขา้รับการ

อบรม 

1.  แบบสอบถาม 

2.  แบบสงัเกต 

3.  แบบบนัทึกการเขา้รับการ

อบรม 

 

9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบติังานบุคลากรเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ    พฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงาน          การบริหารงานบุคคล  

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่7,8 

ลกัษณะโครงการ ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสงวน    อรัญเพิม่, นายอุทยั  เพยีงไธสง 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 1   ตุลาคม  2556    ถึง   30 กนัยายน 2557 

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

-- 

1.หลกัการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัการพฒันาบุคลกร การปฏิบติังานของบุคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง

และเงินเดือน งานในดา้นวินัย การศึกษาดูงาน  การสร้างขวญัและกาํลงัใจ  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีความสําคญั

อย่างยิ่งต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษา เน่ืองด้วยบุคลลากรเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการจดั

การศึกษาและการพฒันาการศึกษาให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจดัการใน

ระบบใหม่ ซ่ึงในปัจจุบนัสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  ดงันั้น ถา้ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  จะตอ้งมีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  บุคคลจึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการ

สนบัสนุนงานดา้นวิชาการ อนัจะส่งผลต่อเยาวชนและประเทศชาติใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ๆ ข้ึน 

 และเน่ืองจากปัจจุบนั มีการปรับปรุงพฒันาระบบสายงานการจดัการศึกษา ใหมี้ความเป็นระบบ

เป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน ระบบงานต่างๆ ของสถานศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ 

โรงเรียนเห็นความสาํคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาบุคลากรน้ีข้ึน 

2.วตัถุประสงค์ 

1. บุคลากรนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาพฒันาปรับปรุงตาํแหน่งและถ่ายทอด

ความรู้ใหก้บัเดก็นกัเรียน 

2. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติัประจาํกลุ่มงานท่ีรับผดิชอบ 

3. เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี 

ผลผลติ ( output ) 

1. บุคลากรศึกษาดูงานในการปฏิบติังานประจาํฝ่าย 

2. ครูจดัทาํผลการปฏิบติังานประจาํปี 

 

ผลลพัธ์ ( outcome ) 

1. ครูมีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย  1  คน 

2. บุคลากรนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาพฒันาเพื่อปรับปรุงตาํแหน่งและปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนการสอน 

3. บุคลากรไดน้าํความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมศึกษาดูงานมาถ่ายทอดใหก้บันกัเรียน โดยการ

นาํวิธีการ เทคนิค มาประกอบเพื่อใหเ้ดก็เกิดความสนใจและความพร้อมท่ีจะเกิดการ

เรียนรู้ต่อไป 
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3.เป้าหมาย    

1.    ครูทุกคนศึกษาดูงานเก่ียวกบัการปฏิบติังานประจาํฝ่ายท่ีตนเองรับผดิชอบ  

          2.    ครูทุกคนจดัทาํผลการปฏิบติังานประจาํปี    

4.กจิกรรมและการดําเนินการ 

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ 

2.ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายงาน 

3.ศึกษาแผนงานจดัระบบงานต่างๆ ใหเ้ป็น

ปัจจุบนั 

4.สรุปผลการประชุมปฏิบติังานตามกิจกรรม 

1. จดัประชุมประจาํเดือนคณะครู 

2. ประเมินผลการปฏิบติังาน 

3. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 

4. ศึกษาดูงาน 

5. ทาํแฟ้มประวติับุคลากร 

รายงานผลการปฏิบติังานตามโครงการ 

 

ตุลาคม 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธนัวาคม 

 

ตุลาคม – กนัยายน 

มีนาคม,กนัยายน 

มีนาคม 

พฤษภาคม - กนัยายน 

มิถุนายน 

กนัยายน 

ผูอ้าํนวยการ 

ผูอ้าํนวยการ 

นางสงวน  อรัญเพิ่ม 

นางสงวน  อรัญเพิ่ม 

 

คณะครูทุกคน 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

นางสงวน   อรัญเพิ่ม 

คณะครูทุกคน 

นางสงวน   อรัญเพิ่ม 

5.งบประมาณ 

เงินงบประมาณ  80,000   บาท 

 เงินนอกงบประมาณ   -             บาท 

 

ช้ีแจงการใชเ้งินงบประมาณ 

ที ่ รายการ / กจิกรรม 
งบประมาณดาํเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

1 

 

ครูเขา้รับการอบรมตามท่ี สพท.บร.เขต 1 

หรือหน่วยงานอ่ืนจดั  

- - - 

 

2 จดัประชุมประจาํเดือนคณะครู - - - 

3 ประเมินผลการปฏิบติังาน - - - 
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4 รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี - - - 

5 อบรมและศึกษาดูงาน - 780,000 - 

6 ทาํแฟ้มประวติับุคลากร - - 1,000 

7 รายงานผลการปฏิบติังานตามโครงการ - - 1,000 

รวมทั้งส้ิน 80,000 

 

  

 

 การติดตามและการประเมินผล 

   ดา้นผลผลิต(Output) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.  บุคลากรศึกษาดูงานในการปฏิบติังานประจาํฝ่าย 

2.  ครูจดัทาํผลการปฏิบติังานประจาํปี 

การสงัเกต / การ

ติดตาม 

แบบรายงาน 

แบบประเมิน  

  

ดา้นผลลพัธ์ (Outcomes) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.   บุคลากรนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมา

พฒันาเพื่อปรับปรุงตาํแหน่งและปรับปรุงกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2.  บุคลากรไดน้าํความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมศึกษาดูงาน

มาถ่ายทอดใหก้บันกัเรียน โดยการนาํวิธีการ เทคนิค  

มาประกอบเพือ่ใหเ้ดก็เกิดความสนใจและความพร้อม

ท่ีจะเกิดการเรียนรู้ต่อไป 

สงัเกต / ตรวจผลงาน 

 

สมัภาษณ์  / ตรวจสอบ 

แบบสงัเกต 

 

แบบสงัเกตแบบ

สงัเกต 
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ช่ือโครงการ  ประชุมและพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา                             

สนองกลยุทธ์  โรงเรียนข้อ ที ่1,2,3,5 

สนองมาตรฐาน สพฐ. ที ่7,8 

ลกัษณะโครงการ ต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารทีรั่บผดิชอบ งานบุคลากร 

ผู้รับผดิชอบ  นางสงวน  อรัญเพิม่ , นายอุทยั  เพยีงไธสง, นายยุทธพงษ์  ประสีระเตสัง 

                              นายสุทศัน์  ขันธ์หงษ์, นางบุษพร  โตหน่ึง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1   ตุลาคม   2556    ถึง    30   กนัยายน   2557 

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

 

1. หลกัการและเหตุผล 

       ในการดาํเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญติัการศึกษาในการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา  จาํเป็นตอ้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประชุมเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ  ของทางโรงเรียน

และการดาํเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนประสบผลสาํเร็จ  และไม่เกิดความผดิพลาดจึงไดจ้ดัทาํโครงการ

น้ี 

2. วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 

2.  เพื่อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนประสบผลสาํเร็จ  และไม่เกิดความผดิพลาด 
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2.1 ผลผลติ  ( outputs ) 

-  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จาํนวน  23   คน 

- คณะกรรมการสถานศึกษา  จาํนวน   15  คน 

2.2 ผลลพัธ์  ( outcomes) 

 ครูและผูบ้ริหารมี และคณะกรรมสถานศึกษามีส่วนในการร่วมพฒันาระบบการบริหารและการ

พฒันาโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 

    มีการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกบักิจกรรมและภารกิจของทางโรงเรียน  เพื่อใหก้ารดาํเนิน

กิจกรรมของทางโรงเรียนประสบผลสาํเร็จและไม่เกิดความผดิพลาด 

 

4. กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน   

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัทาํระเบียบวาระการประชุม พ.ค. 56 นางสงวน  อรัญเพิ่ม 

2. ออกหนงัสือเชิญประชุม พ.ค. 56 – ก.ย. 57 นายอุทยั  เพียงไธสง 

3. ดาํเนินการประชุม พ.ค. 56 – ก.ย. 57 ผูอ้าํนวยการและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

4.  ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน ก.ย. 57 ผูอ้าํนวยการ 

 

 

5. งบประมาณทีใ่ช้  จาํนวน  5,000  บาท  มีรายละเอียดรายจ่าย  ดงัน้ี 

  

 

กจิกรรม 

งบประมาณดาํเนินการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ 

- จดัทาํระเบียบวาระการประชุม 

    ออกหนงัสือเชิญประชุม 

    ดาํเนินการประชุม  โดยมีอาหารวา่ง 

    จดบนัทึกการประชุม 

 

- - 4,000 

 

6.การประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ครูและผูบ้ริหารและคณะกรรมสถานศึกษามี

ส่วนในการร่วมพฒันาระบบการบริหารและการ

พฒันาโรงเรียน 

สมัภาษณ์ – สอบถาม 

 

 

 

แบบสอบถาม  
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สวนที่ 4 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  เปนเครือ่งมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิต      
การใหบริการการศึกษาที่เช่ือมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ  โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา  จึงไดกําหนดแนวทางในการกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และรายงาน  ใหสอดคลองกันทุกระดับนําแผนสูการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย                
กลยุทธ งาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

1.2 เพ่ือประเมินความกาวหนาของสถานศึกษา 
1.3 เพ่ือนําผลที่ไดจากการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาปรับปรุงแผนงาน แกไขปญหา

อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน  พรอมทั้งใหคําแนะนํา  ชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนทั้งทรัพยากร  
งบประมาณ  ใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. แนวทางการดําเนินงาน 
 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  หมายถึง  การบริหารแผน และโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ความสําเรจ็
หรือความลมเหลวของการวางแผนขึ้นอยูกับการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  ในขั้นตอนน้ีเปนการนํารายละเอียด  
และเคาโครงตามแผนไปสูการปฏิบัติไปแตละป  ซึ่งมแีนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  
 2.1 นํากรอบทศิทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของสถานศึกษา
มาใชเปนทิศทางหลักสําหรับการพิจารณากําหนด ประกอบดวย  วิสัยทศัน พันธกิจ เปาประสงค  รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2.2 กําหนดนโยบาย 
      การพิจารณากําหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประจําปจะตองนํากลยุทธของ
หนวยงานระดับที่สูงกวามาพิจารณา ไดแก 
  2.2.1 นโยบายของรัฐบาล  และแผนการบรหิารราชการแผนดิน 
  2.2.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏิบัติการ  
1 ป ของสพฐ. 
  2.2.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏิบัติการ  
1 ป ของสถานศึกษา 
  2.2.4 จัดทําและกําหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจําป 
  2.2.5 จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
  2.2.6 จัดทําแผน  แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใชเงินงบประมาณและไมใชเงินงบประมาณ 
  2.2.7 นําโครงการทั้งที่ใชเงินงบประมาณ และไมใชเงินงบประมาณ จัดทาํแผนปฏิบัติการ 
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3. การนําแผนปฏิบัติการไปสูการบริหารจัดการ 
 การนําแผนปฏิบัติการ ไปสูการบริหารจัดการ หมายถึงการนําโครงการที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ไปสูการบริหารจัดการโครงการมีรูปแบบ ในการดําเนินงานตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 3.1 ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอโครงการขออนุมัติ จาก ผอ.สถานศึกษา 
 3.2 นําโครงการไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

3.3 ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการตามแผนที่เสนอ  ใหเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 3.4 ผูรับผิดชอบโครงการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการใหแลวเสร็จ หลังจากดําเนินการให
รายงานตอผูบริหารสถานศึกษารับทราบ 
 3.5 ผูรับผิดชอบโครงการสงเอกสารรายงานการดําเนินโครงการใหฝายงบประมาณเพ่ือใชสําหรับการ
สรุปและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ 1 ชุด 
 3.5 สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปสู
สาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
4. ปจจัยความสําเร็จ 
 4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ ใหความสําคัญในดําเนินการตามโครงการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
 4.2 ผูที่มสีวนเกี่ยวของสงเสริมใหการสนับสนุน  เพ่ือใหการดําเนินงานประสบผลสําเรจ็โดยเปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
5. การติดตามประเมินผล 

หลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแลว จําเปนตองมีการกํากับติดตาม และประเมินผล เพ่ือ
พิจารณาระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น  โดยการตรวจสอบเอกสาร  
ตรวจสอบรองรอยการดําเนินงาน   
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