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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการมีความสำคัญ   และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของสถานศึกษา                             
ซึ่งต้องใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีก่ำหนดไว้  แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  ประจำปีการศึกษา 2563 นี้  จัดทำข้ึน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อให้ครู
ภายในโรงเรียนที่รับผิดชอบในหน้าที่และงานตามแผนงาน ได้สามารถใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาตาม
สภาพของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้กับคณะครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการนี้ให้สำเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

                โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
                19   พฤษภาคม   2563 
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ส่วนที่  1 
สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการ 

 
1.สภาพปัจจุบัน 

 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี         
เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2502  เป็นโรงเรียนประชาบาล ดำเนินการในรูปสหศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก สร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  4  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ วันที่  1   พฤษภาคม    พ.ศ.  2502  
โดยมนีายประถม  หุตะเมขลิน  เป็นครูใหญ่คนแรก 
            ป ี พ.ศ.  2518   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ข ใต้ถุนสูง  จำนวน  4  
ห้องเรียน เป็นเงิน  320,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.  2518 
            ป ี พ.ศ.   2520   ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบองค์การ  202   จำนวน  1  หลัง  
เป็นเงิน 65,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2520 
            ป ี พ.ศ.   2522   ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นภาคบังคับ 
            ป ี พ.ศ.   2526   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  601 / 26   จำนวน  4  ที่นั่ง  เป็น
เงิน  49,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2526 
            ป ี พ.ศ.   2527   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช  104 / 26  จำนวน  3  
ห้องเรียน  เป็นเงิน 
546,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2527   
            ป ี พ.ศ.   2532    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.  202 / 26  เป็น
เงิน  235,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  6  ธันวาคม   พ.ศ.  2532   
            วันที่   8   พฤษภาคม   พ.ศ.  2532  ได้รับมอบอาคารเรียนแบบ   สปช.  104 / 26 จำนวน  2  
ห้องเรียนต่อเติมเป็นศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนจรเข้สามพัน  เป็นเงิน  44,000  บาท 
   ปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณ จากโครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก จำนวน 
150,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข (ขัดพ้ืนไมล้งยูริเทนห้องเรียน) และ ห้องน้ำ
ห้องส้วม 
 ปี พ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนแบบ ป1 ข จำนวน 
58,800  บาท 
 ปี พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข (ซ่อมแซม
เสารอาคารเรียน) จำนวน 120,000 บาท 
 ปี พ.ศ.2563 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรเรียนแบบ ป1 ข (เปลี่ยนหลังคามุง
กระเบื้องและทาสีภายนอกอาคารเรียน จำนวน 321,000 บาท 
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            ปัจจุบันได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน  
มีผู้บริหาร 1 คน ครู 8  คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน   
ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
   แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ในโรงเรียน ออกเป็น  4   งาน  ได้แก่  งานบริหารวิชาการ  งาน
บริหารงบประมาณนโยบายและแผน งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป  โดยแต่ละงานมีการ
บริหารงานแบบกระจายอำนาจ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ร่วมกันวางแผน  ร่วมกันปฏิบัติ  
นิเทศติดตามผล  ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข งาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ในการดำเนินงาน  นอกจากนี้
ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันวางแผนและวางเป้าหมายของงานโรงเรียนใช้ระบบการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โดยยึดกระบวนการทำงาน  4  ขั้นตอน  วงจร PDCA  ของ  DEMING  และ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
      
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1  ภารกิจ 
                  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2   สังกัด
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   มีภารกิจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551  ( ฉบับปรับปรุง  2560 ) ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอายุ 4 – 5 ปี   
ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาเต็มศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 

วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป 

โครงการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
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2.   จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา    คือ  จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษา 
ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้เรียนจนจบหลักสูตร  
มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 

2. ดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษต่างๆ  ที่หน่วยงานกำหนด 
 
1.2  ปริมาณงาน 

    โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  มีนักเรียนในความรับผิดชอบอยู่ 2 ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับประถมศึกษา  โดยมีพ้ืนที่เขตบริการทางการการศึกษา คือหมู่ที่  8, 10, 11 ตำบลจรเข้สามพัน   
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   มีการจัดชั้นเรียนดังนี้ 
 
  1.2.1 ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 
   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 165 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 1 1 9 11 20 20 

อนุบาล 2 1 8 11 19 19 

รวม 2 17 22 39  

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 10 10 20 20 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 10 21 21 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 12 13 25 25 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1 15 14 29 29 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1 7 7 14 14 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 7 10 17 17 

รวม 6 62 64 126  

รวมทั้งสิ้น 8 79 86 165  
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 1.2.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 
สอนประจำชั้น/

วิชา 
1. นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนปฐมวัย) ผู้อำนวยการโรงเรยีน  
2. นางสาวโสพิศตา แช่มโสภา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ครูอัตราจ้าง อนุบาล 2 
3. นางสาวสุวิมล พรามหมสกลุ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ครูผู้ช่วย อนุบาล 3 
4. นางบุญรักษ์  สีเหลือง ค.บ. (ประถมศึกษา) ครูชำนาญการ ประถมศึกษาปีท่ี 1 
5. นางสาวอริศรา เมฆฉาย ค.บ. (คณิตศาสตร์) ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีท่ี 2 
6. นางจินดาวรรณ  นาคอ่วม ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครูชำนาญการพเิศษ ประถมศึกษาปีท่ี 3 
7. นายกมล  นาคอ่วม ค.บ. (ประวัติศาสตร์) ครูชำนาญการ ประถมศึกษาปีท่ี 4 
8. นางสาวน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) ครูชำนาญการ ประถมศึกษาปีท่ี 5 
9. นายวีระวัฒน์ สว่างศร ี วท.บ.(วิทยาศาสตร์) ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีท่ี 6 
10  นายจำเรญิ  จิตบรรจง ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์) ครูชำนาญการพเิศษ การงานอาชีพป.1-6 
12. น.ส.จิราภรณ์ ไกรเทพ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ ป.4-6 

 
     1.2.3  แสดงอาคารสถานที่   จำนวนอาคารเรียน   อาคารประกอบ 

ประเภทอาคาร แบบ หลัง ห้อง 
อาคารเรียน ป. 1 ข (สูง) 1 4 
อาคารเรียน สปช.104/26 1 8 
อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 1 - 
โรงอาหาร สร้างเอง 1 - 
ส้วม สปช.601/26 1 4 
ส้วม สร้างเอง 1 8 

 มีสนามกีฬา  ได้แก่   สนามฟุตบอล    สนามวอลเล่ย์บอล   สนามเซปักตระกร้อ   และ สนามเปตอง   
 
ส่ิงอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
       โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์  จำนวน    25  เครื่อง  ใช้งานธุรการ  1  เครือ่ง  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  
24  เครื่อง  มีไฟฟ้า   และน้ำประปาใช้ และมีโทรศัพท์ 1 เลขหมาย โดยใช้ติดต่อภายใน  มีระบบอินเตอร์
เน๊ต TRUE  เพ่ือใช้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
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2.ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
2.1 ผลการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 

พัฒนาการ 
 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 14 100 0 0.00 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 14 100 0 0.00 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 14 100 0 0.00 0 0.00 

ด้านสังคม 14 100 0 0.00 0 0.00 
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2.2 ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) 
1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) 
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
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4) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน   ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 2562 
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2.3  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT) 
1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
   ปีการศึกษา 2562 
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2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561-2562 
2.1 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2561 2562 ระว่างปีการศึกษา 

     การอ่านออกเสียง 77.91 75.20 -2.71 
     การอ่านรู้เรื่อง 77.05 89.10 12.05 

     รวม 2 สมรรถนะ 77.48 82.15 4.67 

 
            2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
                          จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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2.4 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ 
              (National Test : NT)   

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
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2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
   ปีการศึกษา 2561-2562 

             2.1)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
          ระดับชาติ  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2561 2562 ระว่างปีการศึกษา 
     ด้านภาษาไทย 45.00 45.57 0.57 
     ด้านคณิตศาสตร์ 38.33 42.84 4.51 
     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 41.67 44.21 2.54 
 

2.2)   เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562  จำแนกตาม
ร้อยละของระดับคุณภาพ 
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2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
                        ปีการศึกษา2561- 2562 
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2.6 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

4 ดีเลิศ 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ดีเลิศ 

     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4 ดีเลิศ 

     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 4 ดีเลิศ 
     2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4 ดีเลิศ 
     2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
     2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 

     2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

     2.6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 4 ดีเลิศ 
     3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 4 ดีเลิศ 

     3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 5 ยอดเยี่ยม 

     3.3 จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 5 ยอดเยี่ยม 

     3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
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2.7 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3 ดี 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  4 ดีเลิศ 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  4 ดีเลิศ 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  4 ดีเลิศ 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 4 ดีเลิศ 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

4 ดีเลิศ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 ดีเลิศ 
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
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2. ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา 
1) สภาพปัญหา 

  จากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านเขาชานหมากสามารถจัดการศึกษาตามภารกิจ
ได้บรรลุเป้าหมายหลายประการ  แต่ยังมีส่วนที่เป็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข   ดังนี้ 

1.1  การจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา  เด็กนักเรียนมีความพร้อมไม่เท่าเทียมกัน มีความแตกต่างกัน 

ในด้านสติปัญญา   เนื่องจากเป็นเด็กในชนบทมีปัญหา การขาดแคลนอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
และสมองส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม 
                    ระดบัประถมศึกษา  อัตราการขาดแคลนของนักเรียนสูง  นักเรียนขาดความอบอุ่น  เกิด
จากการที่พ่อแม่หย่าร้าง  พ่อแม่ไปประกอบอาชีพที่อ่ืน  จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรียนอยู่ใน เกณฑ์พอใช้ ควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์  และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรประถมศึกษาต่อไป 

1.2  การบริหารและการสนับสนุน 
1) ด้านบุคลากร 

ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มีจำนวนนักเรียน  165  คน  จัดชั้นเรียน  8   ชั้นเรียน  
มีอัตรากำลังครูตามเกณฑ์  จำนวน  9  คน  ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 8 คน  ครูอัตราจ้าง 
 3 คน  การพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งสายผู้บริหาร สายผู้สอนรวมทั้งลูกจ้างประจำ  ยังได้รับการพัฒนา  
ไม่ทั่วถึงและไม่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการปฏิรูปการศึกษา 

2) ด้านอาคารสถานที่ 
โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  มีสภาพแวดล้อมที่ยังจะต้องดำเนินการปรับปรุงอีกมาก เนื่องจาก 

มีการปรับปรุงทางด้านภูมิทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ประกอบกับห้องเรียนไม่เพียงพอกับการจัด ห้องพิเศษ หรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
โรงเรียนยังขาดงบประมาณสนับสนุนวัสดุ  สื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอนและเทคโนโลยี 

สมัยใหม ่เช่น  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวมทั้งหนังสือสำหรับการค้นคว้ายังไม่พอเพียงและตรงกับ 
ความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4) ด้านชุมชน 
 ชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการศึกษา แต่มีฐานะยากจน   และยังขาดความรู้  ความเข้าใจใน
วธิีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน  ทางโรงเรียนมีความต้องการความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านสมุนไพรและด้านการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนในโอกาสต่อไป 
 
 



18 
 

2) ความต้องการในการพัฒนา 
         โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในกลุ่มอายุ 4–12  ปี
ในระดบัชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ได้กำหนดความต้องการการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น คนดี เก่ง  มีความสุข  รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยดังนี้ 

2.1  การพัฒนานักเรียน 
1)  ด้านสติปัญญา  รู้จักเหตุและผล  รู้จักผิดชอบชั่วดี  คุณและโทษ   สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ  รู้จัก

การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่
รู้ ใฝ่เรียน   รวมทั้งการนำเอาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาด  
 เป็นต้น 

2)  ด้านร่างกาย  มีร่างกายที่เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย  รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
และสมาชิกในครอบครัว ให้ปราศจากโรคภัยและสารเสพติด ด้วยการรักษาความสะอาดเสื้อผ้า ร่างกาย    
เครื่องใช้  ที่อยู่อาศัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาเป็นประจำ 

3)  ด้านจิตใจ  รู้จักฝึกฝนจิตใจของตนเองให้มีความเจริญงอกงาม  ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
มีความละอายต่อการกระทำผิด  ประพฤติตนตามกรอบที่ถูกต้องดีงาม  นับถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ  เช่น  การเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน   กิจกรรมโครงการเยาวชน
คนดีศรีสุพรรณ  เป็นต้น 

4)  ด้านสังคม  มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ทั้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมรู้จักการ
ช่วยเหลือเกื้อกลูกันและกัน  เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและของผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตย 
              2.2  การพัฒนาบุคลากร   

โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะ  มีจิตสำนึก  อุดมการณ์  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการทำงาน   

- พัฒนาคุณธรรม   จริยธรรมความรู้   ทักษะ   ทางด้านวิชาชีพ 
- ได้รับการฝึกทักษะความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย  อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 - ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามความสนใจ 
 - เข้ารบัการอบรมตามความสนใจ  หรือทางหน่วยงานราชการจัดให้ 
             2.3  พัฒนาหน่วยงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่  สพฐ.  กำหนด   
โดยปรับปรุงสภาพของหน่วยงานให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน      นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมา
ใช้ในการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการวางแผนพัฒนางาน 

   2.4  พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง  4  ด้าน   คือ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
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             2.5  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา    
 เพ่ือเป็นการแสวงหารูปแบบและวิธีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การใช้

ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจำกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จาก สมศ. เมื่อวันที่  26   เดือน มกราคม   
พ.ศ.2555  ถึง วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2555   ผลการประเมินเป็นดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 2.50 2.50  
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
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ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยรวม       ได้รับการรับรองคุณภาพ   

         ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ครูควรจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาเด็กด้านสติปัญญา ทักษะการอ่าน การหยิบจับหนังสือ การใฝ่

เรียนใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวตามวัย 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น และมีการ
กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันความปลอดภัยในเด็กให้เป็นระบบที่ชัดเจน  

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) ครูทุกคนควรจัดประสบการณ์ส่งเสริมเด็กด้านสติปัญญาให้ครบคลุม เช่น การจัดกิจกรรม

ให้เด็กได้สืบค้น สำรวจ ตั้งคำถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างรอบ ๆ ตัว 
2) ครูทุกคนควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่าทบทวนประสบการณ์เดิม ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู้ 

หรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ และครูควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กสมวัย เช่น การทำ
กิจกรรม/เล่นอย่างต่อเนื่อง อย่างเหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถจำสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และ
ฝึกให้เด็กมีความคิดรวบยอดกับสิ่งตา่ง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น เรื่อง สี กลิ่น รสชาติ และจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 

3) ครูทุกคนควรจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเด็กตามวัย และจัดกิจกรรมให้
หลากหลายที่เป็นการให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และควรประเมินผลเด็กให้หลากหลาย 
เหมาะสมพร้อมทั้งจดบันทึกผลการประเมิน และนำผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อ
พัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรสร้างความตระหนัก ทำความเข้าใจขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาทั้ง 8 ขั้นตอน ให้กับบุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.73 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 92.23 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.77 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.86 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.10 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.84 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และ  
 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ 
 สถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 การบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน  
 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
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ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.83 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 85.61 ดี 

 
ผลการประเมนิคุณภาพของสถานศึกษาโดยรวม        ได้รับการรับรองคุณภาพ   

          ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 
จากตารางผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาชานหมากในภาพรวมได้มาตรฐาน คุณภาพ  สมศ. 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน เช่น การ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การปฏิบัติการทดลอง ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบสวน สอบสวน การประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจัง ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
หลากหลาย ตลอดจนนำผลการประเมินไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครบทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ 

โดยกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติให้ชัดเจน ได้แก่ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน ส่งเสริม 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1) สถานศึกษาควรนำผลการอบรมพัฒนาครู การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมิน
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินแบบทดสอบของครู ไปปรับปรุงพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 

2) ครูทุกคนควรพัฒนาด้านกระบวนการจัดการสอน ให้ครบตามขั้นตอนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครู โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการสอน แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและ
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พัฒนาผู้เรียน รวมถึงควรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาด้านงานวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรสร้างความตระหนัก ทำความเข้าใจขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทั้ง 8 มาตรฐาน ให้กับบุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงโดยการ
ประสานกับตันสังกัดให้การอบรมบุคลากร 
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ส่วนที่  2 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
  

โรงเรียนบ้านเขาชานหมากได้ดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้กำหนดแนวทาง ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
             ภายในปีการศึกษา  2566 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
คูคุ่ณธรรม ภายใตส้ิ่งแวดล้อมดีเสริมด้วยเทคโนโลยี  มีวิถตีามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 
           1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. นักเรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 5. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. นักเรียนสามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ 
          1. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. พัฒนาครูให้มีคณุภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 5. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 
 7. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ตารางวิเคราะห์งบประมาณสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
 

ที ่
รายการ 

ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เงินคงเหลือ 

ปี กศ.2562 

(1) 

จำนวน นร. 
ปีกศ2563 

(2) 

เงินทีไ่ด้รับ 
ปี กศ.2563 

(3) 

รวมเงิน 

ทั้งสิ้น 

(4)=(1)+(3) 

 

หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 
-ก่อนประถม (1700) 
-ประถม (1900) 

 
- 
 

 
39 
126 

 
66,300 
239,400 

 
66,300 
239,400 

305,700 

2 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ก่อนประถม (430) 
- ประถม (480) 

 
- 
 

 
39 
126 

 
16,770 
60,480 

 
16,770 
60,480 

77,250 

3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ก่อนประถม (200) 
- ประถม (390) 

 
- 

 
39 
126 

 
7,800 
49,140 

 
7,800 
49,140 

56,940 

4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ก่อนประถม (300) 
- ประถม (360) 

 
- 

 
39 
126 

 
11,700 
45,360 

 
11,700 
45,360 

57,060 

5 ค่าหนังสือเรียน 
อ.2 ( 200/คน/ปี ) 
อ.3 ( 200/คน/ปี ) 
ป.1 ( 625/คน/ปี ) 
ป.2 ( 619/คน/ปี ) 
ป.3 ( 622/คน/ปี ) 
ป.4 ( 673/คน/ปี ) 
ป.5 ( 806/คน/ปี ) 
ป.6 ( 818/คน/ปี ) 

 
 
 
 
- 

 
20 
19 
20 
21 
25 
29 
14 
17 

 
4,000 
3,800 
12,500 
12,936 
15,550 
19,517 
11,284 
13,906 

 
 
 
 

93,493 

93,493 
 

6 ค่าอาหารกลางวัน  
20 บาท/คน/200 วัน 

 
- 

 
165 

 
660,000 

 
660,000 

 

7 เงินรายได้สถานศึกษา 
(ถ้ามี) 

- - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น - 165 1,250,443 1,250,443  
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สรุปเงินที่ใช้สำหรับจัดทำแผนปีการศึกษา 2563 
1. เงินอุดหนุนรายหัว       เป็นเงิน  305,700 บาท 
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน    77,250 บาท 
3. เงินค่าหนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ  เป็นเงิน  207,493 บาท 
4. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน   เป็นเงิน  660,000 บาท 
5. เงินรายได้สถานศึกษา(ถ้ามี)   เป็นเงิน   - บาท 
       รวมเงินทั้งสิ้น        1,250,443 บาท 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาค 1 ภาค 2 

1 โครงการความสะอาดเป็นเยี่ยม  29,000  บาท 
          กิจกรรมหนูทำได้ (รับผิดชอบงานในหน้าที่ประจำ) 
 กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน 
 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
 กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด 
 กิจกรรมแต่งกายสะอาด 
 กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน 
 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด 
 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
4,000 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,000 

ครจูำเริญ 
ครูบุญรักษ์ 
ครูอมราพร 

2 โครงการนักเรียนเปี่ยมคุณธรรม 
   - กิจกรรมบันทึกความดี 
   - กิจกรรมคารวธรรม 
   - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
   - กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 
   - กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
   - กิจกรรมสมาทานศีล 5 
   - กิจกรรมปฏิบัติตนวันพระ 
   - กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
   - กิจกรรมเด็กดีประจำสัปดาห์ 
   - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 
 
 
 
 
   

ครูน้ำทิพย์ 
ครูอัญชลี 
ครูจิราภรณ์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาค 1 ภาค 2 

3 โครงการเลิศล้ำวิชาการ  139,000  บาท 
 กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน 
 กิจกรรมจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 
 กิจกรรมจัดทำและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยี
สำหรับครู 
          กิจกรรมพัฒนาครสูู่มืออาชีพ 
          กิจกรรม PLC ในโรงเรียน 
 กิจกรรมเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 
 กิจกรรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมอ่านหนังสือพร้อมกัน 
 กิจกรรมท่องสูตรคูณพร้อมกัน 
 กิจกรรมยอดนักคิด 
 กิจกรรมยอดนักเขียน 
 กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน 
          กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักเรียน 
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  

 
 
 
12,000 
1,500 
 
28,000 
3,000 
 
1,500 
 
1,500 
 
18,000 

 
 
2,000 
13,000 
1,500 
 
28,000 
3,000 
5,000 
1,500 
 
1,500 
 
18,000 

ครูวีระวัฒน์ 
ครูอริศรา 

4 โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี  284,743  บาท 
          กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 
 กิจกรรมหนังสือเรียน 
 กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
57,060 
93,493 
28,470 

38,625 

 
 
 

28,470 
38,625 

ครูอริศรา 
ครูวีระวัฒน์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาค 1 ภาค 2 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย20,000 บาท 
 กิจกรรมวันสำคัญ 
 กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลสุขภาพดี 
 กิจกรรมกีฬาอนุบาล 
 กิจกรรมจัดหา จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการ
สอน 
 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 กิจกรรมรักการอ่าน 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลรักภาษาอังกฤษ 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน 

 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 

 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 

ครูสุวิมล 
ครูโสพิศตา 

6 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
           กิจกรรมเด็กเขาชานหมากมารยาทงาม 
 กิจกรรมวันสำคัญ   

ครูจินดาวรรณ 

ครูกมล 
ครูชนิศา 

7 โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  57,700 บาท 
 กิจกรรมเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
 กิจกรรมเรียนรู้เรียนทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียน 
 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ 

 
24,000 
 
2,000 
3,000 

 
24,000 
 
1,700 
3,000 

ครูน้ำทิพย์ 
ครูจิราภรณ์ 
ครูวาณี 

8 โครงการโรงเรียนสุจริต   ผอ.พัฒนีพร 
9 โครงการจ้างครูสอนปฐมวัย 30,000 30,000 ครูอริศรา 
10 โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (งบเทศบาล) 30,000 30,000 ครูอริศรา 
11 โครงการจ้างครูสอนภาษาไทย (งบบริจาค) 30,000 30,000 ครูอริศรา 
12 โครงการอาหารกลางวัน 330,000 330,000 ครสูุวิมล 
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ชื่อโครงการ  โครงการความสะอาดเป็นเยี่ยม      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจำเริญ  จิตบรรจง  นางบุญรักษ์  สีเหลือง  นางสาวอมราพร  ศรีเหรา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม  2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 1     พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                                อยา่งมีคุณภาพ           
*******************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล 
 การรักษาความสะอาด หมายถึง การระวังดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรก 
ซึ่งความสะอาดเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีความสะอาดควรเริ่มต้นที ่
ร่างกายตลอดจนเสื้อผ้าที่สวมใส่อีกด้วย ลำดับต่อมาก็คือ การรักษาความสะอาดของบ้านเรือน โรงเรียน
และชุมชน การฝึกฝนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดนั้น จึงควรเริ่มตัง้แต่เด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กได้ฝึกจิตสำนึก
ที่ดีในการรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดี  โรงเรียนเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถฝึกนิสัยในการรักษาความ
สะอาดของเด็กได้  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ก็เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของการ
รักษาความสะอาดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
  
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยในการรักษาความสะอาด 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด 
 2.3 เพ่ือให้นักเรยีนของโรงเรียนบ้านเขาชานหมากมีสุขภาพที่ดี 
 2.4 เพ่ือให้โรงเรียนและห้องเรียนมีความสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักความสะอาด 
  นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
  นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพที่ดี 
  โรงเรียนและห้องเรียนร้อยละ 90 มีความสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดจนเกิดเป็นนิสัย 
  นักเรียนรักและหวงแหนโรงเรียนมากขึ้น 
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4. งบประมาณ 
 29,000  บาท  
 
5. กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมหนูทำได้ (รับผิดชอบงานในหน้าที่ประจำ) 
 กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
 กิจกรรมปรับภูมิทัศนแ์ละสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน 
 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
 กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด 
 กิจกรรมแต่งกายสะอาด 
 กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน 
 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด 
 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
6. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
 กิจกรรมหนูทำได้ (รับผิดชอบงานในหน้าที่ประจำ) 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักเรียนฝึกนิสัยความรับผิดชอบ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนสะอาดและมีความเป็นระเบียบ 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนทุกคน มีความรับผิดชอบ 
2. โรงเรียนสะอาดและเป็นระเบียบ 

การดำเนินกิจกรรม  
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบทำความสะอาดเป็นเขตโดยคละระดับชั้นตั้งแต่ ป.1-ป.6 
2. จัดครูเข้ากลุ่มดูแลนักเรียนและมอบหมายงานรับผิดชอบตามเขต 
3. กำหนดเขตที่ให้นักเรียนรับผิดชอบทำความสะอาด 
4. นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับผิดชอบตอนเช้าทุกวัน โดยมีครูประจำกลุ่มดูแลความเรียบร้อย 
5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. จำนวนนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ 
2. ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณเขตที่นักเรียนรับผิดชอบ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บริเวณโรงเรียนสะอาดและนักเรียนมีความรับผิดชอบ เสียสละ มีน้ำใจ 
 

กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ น่าเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด 

เป้าหมาย 
1. ห้องเรียนทุกห้องสะอาด เป็นระเบียบ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักความสะอาด 

การดำเนินกิจกรรม  
1. กำหนดเกณฑ์การประกวดห้องเรียน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดห้องเรียน 
3. คณะกรรมการดำเนินการตรวจห้องเรียนทุกวัน 
4. รวบรวมคะแนนแต่ละสัปดาห์ ประกาศผลในทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์ต่อไป 
5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. ห้องเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ห้องเรียนสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน 

 
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (5,000 บาท) 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดี น่าอยู่ น่าเรียน 

เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ น่าเรียน 
2. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

การดำเนินกจิกรรม  
1. กำหนดสถานที่ในการปรับปรุง 
2. ดำเนินการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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การประเมินผล  
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมได้ทำการปรับปรุงตามท่ีกำหนด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าเรียน 

 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวัน 
เป้าหมาย 

นักเรียนทุกคนที่มาโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ 
นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพที่ดี 

การดำเนินกิจกรรม  
1. กำหนด เป้าหมายของการตรวจ เช่น ฟัน ผม เล็บ ผิวหนัง เสื้อผ้า  
2. ดำเนินการตรวจสุขภาพทุกวัน หากไม่เรียบร้อยให้ครูประจำชั้นดำเนินการแก้ไข 
3. ครูประจำชั้นส่งแบบบันทึกการตรวจสุขภาพเดือนละ 1 ครัง 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
  นักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มีสุขภาพที่ดี 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีนิสัยในการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
 
กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพในช่องปากท่ีดี 
เป้าหมาย 

นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 

การดำเนินกิจกรรม  
1. จัดหารอุปกรณ์ในการแปรงฟัน 
2. จัดหาสถานที่ในการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
3. ครูประจำชั้นดูแลการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและบันทึกทุกวัน 
4. ครูประจำชั้นส่งบันทึกการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันของนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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การประเมินผล  
  นักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มีสุขภาพในช่องปากที่ดี 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีนิสัยในการรักษาความสะอาดของช่องปาก 
 
กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด (5,000) 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรมีน้ำดื่มที่สะอาด 
เป้าหมาย 

1. นักเรยีนและบุคลากรทุกคนมีน้ำดื่มที่สะอาด 
การดำเนินกิจกรรม  

1. ตรวจสอบสภาพเครื่องกรองน้ำ 
2. ซื้อเครื่องกรองน้ำเพ่ิมเติมและเปลี่ยนใส้กรองน้ำดื่มตามระยะเวลา 
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนและบุคลากรมสีุขภาพท่ีดี 

 
กิจกรรมแต่งการสะอาด 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้นักเรียนแต่งการสะอาดและถูกระเบียบตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
เป้าหมาย 

นักเรยีนทุกคนแต่งการยสะอาดและถูกระเบียบตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
การดำเนินกิจกรรม  

1. กำหนดระเบียบในการแต่งกายของนักเรียน 
2. ดูแลการแต่งกายของนักเรียนโดยครูประจำชั้น 
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 

 
กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนร้อยละ 80 รู้วิธีในการคัดแยกขยะ 
2. โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน 

การดำเนินกิจกรรม  
1. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
2. ดำเนินการคัดแยกขยะ ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้น 
3. นำขยะมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ 
4. ประกวดผลิตภัณฑ์จากขยะ 
5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีนิสัยในการจัดการขยะ 

 
 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด ( 15,000 บาท ) 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างเพียงพอ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนสะอาดและมีความเป็นระเบียบ 

เป้าหมาย 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดได้ครบถ้วน 
2. สถานที่ร้อยละ 90 ของโรงเรียนสะอาดและเป็นระเบียบ 

การดำเนินกิจกรรม  
1. สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด 
2. จัดซื้อตามความต้องการและจำเป็น 
3. ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด 
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4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
การประเมินผล  

1. จำนวนของวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
2. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
บริเวณโรงเรียนสะอาดและนักเรียนรู้จักรักษาของใช้ส่วนรวม 

 
 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( 4,000 บาท ) 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี 
2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดรา่งกายได้ถูกต้อง 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพที่ด ี
2. นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนในการรักาความสะอาดร่างกายได้ถูกต้อง 

 
การดำเนินกิจกรรม  

1. เด็กไทยฟันดี 
2. สุขาน่าใช้ 
3. อาหารปลอดภัย 
4. ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
5. ตรวจสุขภาพประจำวัน 
6. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนสุขภาพแข็งแรงและมีสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด 
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7. ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ  
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
เดือน กรกฎาคม 2563 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
 

กิจกรรมหนูทำได้ (รับผิดชอบงานในหน้าที่ประจำ) 
กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน 
กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด 
กิจกรรมแต่งกายสะอาด 
กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน 
กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ครจูำเริญ 
ครูบุญรักษ์ 
ครูอมราพร 

 
8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

-นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
- โรงเรียนและห้องเรียนสะอาด 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีมีสุขภาพแข็งแรง 
และมีสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด 
-โรงเรียนมีน้ำดื่มท่ีสะอาด 
-นักเรียนแต่งกายสะอาดถูกระเบียบ 
-นักเรียนคัดแยกขยะ 
-มีวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดเพียงพอ 
 

-สังเกต ,ตรวจสอบ 
-สังเกต ,ตรวจสอบ 
 
-สังเกต ,ตรวจสอบ 

-  แบบสังเกต ,แบบตรวสอบ 
-  แบบสังเกต ,แบบตรวสอบ 
 
-  แบบสังเกต ,แบบตรวสอบ 
-  แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
9.2 นักเรียนรักโรงเรียนและช่วยกันดูแลความสะอาดของโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ  โครงการนักเรียนเปี่ยมคุณธรรม      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว  นางอัญชลี  ลอยแก้ว  นางสาวจิราภรณ์  ไกรเทพ  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม  2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 2         สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
******************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ผ่านระบบการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษา ดังนั้นการพัฒนาให้นักเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ด้าน
ปัญญาความคิด สู่การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีจะต้องปลูกฝังเรื่องดังกล่าวให้
เกิดข้ึนในตัวของนักเรียนอย่างยั่งยืน ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้
กำหนดใหส้ถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม โรงเรียนบ้านเขาชานหมากจึงจัดทำโครงการขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธที่ดีและนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ใน
ชวีิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ตามแนววิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม 
 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 
   นักเรยีนร้อยละ 80 สามารถปฏิบัตตินในฐานะชาวพุทธที่ดีและนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ตามแนววิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม 
 ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนสามารถนำหลักของคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 
4. งบประมาณ 
 -  บาท 
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5. กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมบันทึกความดี 
   กิจกรรมคารวธรรม 
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
   กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 
   กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
    กิจกรรมสมาทานศีล 5 
    กิจกรรมปฏิบัติตนวันพระ 
    กิจกรรมเด็กดีประจำสัปดาห์ 
         กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 
6. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมบันทึกความดี 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้นักเรียนบันทึกความดีของตนเองที่ได้ปฏิบัติในแต่ละวัน 
เป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดีและบันทึกความดีทุกวัน 
การดำเนนิกิจกรรม  

1. จัดทำแบบบันทึกความดี 
2. นักเรียนบันทึกความดีที่ปฏิบัติลงในแบบบันทึก 
3. ครูตรวจแบบบันทึกความดีของนักเรียน 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความตระหนักในการทำความดี 
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กิจกรรมคารวธรรม 
วตัถุประสงค์   

เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีและทำความเคารพผู้อาวุโสกว่า 
เป้าหมาย 

นักเรียนร้อยละ 90 มีมารยาทที่ดีและทำความเคารพผู้อาวุโสกว่า 
การดำเนนิกิจกรรม  

1. ชี้แจงให้นักเรียนตระหนักถึงการมีคารวธรรม 
2. ให้นักเรียนทำความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ 
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีมารยาทในการปฏิบัติตนต่อผู้อาวุโส 
 
กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติและหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
2. เพ่ือให้นักเรียนสอบผ่านธรรมะศึกษา 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติและหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
2. นักเรียนร้อยละ 80 สอบผ่านธรรมะศึกษา 

การดำเนินกิจกรรม  
1. กำหนดตารางเรียนธรรมะศึกษา 
2. เชิญพระวิทยากรมาให้ความรู้ 
3. สอบตามกำหนดเวลา 

การประเมินผล  
ผลสอบธรรมะศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนนำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
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กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
วตัถปุระสงค์   

เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิและจิตใจที่สงบก่อนเรียน 
เป้าหมาย 

นักเรียนทุกคนนั่งสมาธิก่อนเรียน 
การดำเนนิกิจกรรม  

1. กำหนดเวลาในการนั่งสมาธิก่อนเรียน 
2. นักเรยีนนั่งสมาธิก่อนเรียนชั่วโมงแรกตอนเช้าของทุกวัน  
3. ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนนั่งสมาธิ 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีสมาธิในการเรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
กิจกรรมสมาทานศีล 5 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้นักเรียนสามารถสมาทานศีล 5 ก่อนเรียนทุกวัน 

เป้าหมาย 
นักเรียนทุกคนสามารถสมาทานศีล 5 ได้ 

การดำเนนิกิจกรรม  
1. กำหนดเวลาในการสมาทานศีล 5 
2. นักเรียนสมาทานศีล 5ก่อนเรียนชั่วโมงแรกตอนเช้าของทุกวัน  
3. ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนสมาทานศีล 5 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนสมาทานศีล 5 และสามารถปฏิบัติตนในการรักษาศีล 5 ได้ 
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กิจกรรมปฏิบัติตนวันพระ 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือใหน้ักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
เป้าหมาย 
 นักเรียนร้อยละ 80 ประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
การดำเนินกิจกรรม  

1. กำหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติในวันพระ เช่น  
- ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อขาว 
- สวดมนต์แปล   
- รับประทานมังสวิรัติ 
2. ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด 
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
 

กิจกรรมเด็กดีประจำสัปดาห์  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขในการทำความดี 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
2. นักเรียนทุกคนมีความสุขในการทำความดี 

การดำเนินกิจกรรม  
1. ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
2. กำหนดกิจกรรมการทำความดี 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมิน 
4. ประกาศเกียรติคุณเด็กดีประจำสัปดาห ์
5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนเป็นเด็กดีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติการทำโครงงานคุณธรรม  
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

เป้าหมาย 
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติการทำโครงงานคุณธรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม  

การดำเนินกิจกรรม  
1. เรียนรู้วิธีการทำโครงงานคุณธรรม 
2. ฝึกปฏิบัติการทำโครงงานคุณธรรม 
3. เสนอโครงงานด้วยวาจา และเอกสาร 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล 
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้เรียนรู้ในการ ฝึกคิด ฝึกขียน ฝึกพูด และรูจ้ักการทำงานเป็นกลุ่ม  
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7. ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ  
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 

ธันวาคม 2564 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

         กิจกรรมบันทึกความดี 
         กิจกรรมคารวธรรม 
   กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 
   กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
    กิจกรรมสมาทานศีล 5 
    กิจกรรมปฏิบัติตนวันพระ 
    กิจกรรมเด็กดีประจำสัปดาห์ 
         กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

ครูน้ำทิพย์ 
ครูอัญชลี 
ครูจิราภรณ์ 

8. การติดตามและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

-นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงาม 
-นกัเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธที่ดีและ
นำประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

-สังเกต ,ตรวจสอบ 
 
-สังเกต ,ตรวจสอบ 

-  แบบสังเกต ,แบบตรวสอบ 
 
-  แบบสังเกต ,แบบตรวสอบ 
-  แบบสอบถามความคดิเหน็ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้ 
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ชื่อโครงการ  โครงการเลิศล้ำวิชาการ      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระวัฒน์  สว่างศรี  นางสาวอริศรา เมฆฉาย   
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 3     ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา  
******************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้  ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ได้นำสื่อ และอุปกรณ์ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  กระบวนการวัดผลประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ตลอดจนการประเมินผล O-net ในปีที่ผ่านมา ยังมีบางสาระ ที่มีผลการประเมินยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น
โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จึงดำเนินการจัดทำโครงการเลิศล้ำวิชาการข้ึน เพ่ือให้ครูมีแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน       
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียน 
     เป็นสำคัญ 

 2.2 เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านปริมาณ 

 ครูร้อยละ 80 ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการสอน 
  ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
  นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน o-net เฉลี่ยร้อยละ 45 
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 ด้านคุณภาพ 
 คุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนดีขึ้น 
 โรงเรียนมีการนิเทศที่เป็นระบบ 
4. งบประมาณ 
 139,000  บาท 
 
5. กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน 
 กิจกรรมจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 กิจกรรมจัดทำและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครู 
          กิจกรรมพัฒนาครสูู่มืออาชีพ 
          กิจกรรม PLC ในโรงเรียน 
 กิจกรรมเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 
 กิจกรรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมอ่านหนังสือพร้อมกัน 
 กิจกรรมท่องสูตรคูณพร้อมกัน 
 กิจกรรมยอดนักคิด 
 กิจกรรมยอดนักเขียน 
 กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักเรียน 
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-net  Nt  Rt 
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6. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียน 
     เป็นสำคัญ 
2. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุนให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

                อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

1. ครรู้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ครูทุกคนได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุนให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

การดำเนินกิจกรรม 
1. กำหนดกิจกรรมในการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ดังนี้ 
    - การประชุมทางวิชาการ 
    - การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
    - การสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน 
    - การอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
2. จัดทำปฏิทินการนิเทศ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทิน 
4. สรุปผลการนิเทศนิเทศภายใน 

การประเมินผล 
 1. การสังเกต 

2. ตรวจสอบ 
3. สำรวจความพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน (2,000 บาท) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้มาตรฐานการจดัการศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาครู ได้มาตรฐานการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารได้มาตรฐานการศึกษา 
 

 



49 
 

เป้าหมาย 
1. นักเรียน  - ครู ทุกคน   มีความพร้อมในการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

การดำเนินกิจกรรม 
1. ประชุมชี้แจงคณะครูภายในสถานศึกษา   
2. ศึกษาหาข้อมูล   สำรวจความต้องการ 
3. สร้างรูปแบบวางแผนการพัฒนา 
4. ดำเนินตามรูปแบบการพัฒนา 
5. นิเทศ ติดตาม 
6. สรุป  ประเมินผล รายงานผล 

การประเมินผล 
 แบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภายในสถานศึกษา     
2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้  

 
 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน (25,000 บาท) 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
การดำเนินกิจกรรม  

1. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ 
2. ดำเนินการจัดซื้อ 
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบบงานธุรการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 กิจกรรมจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนการสอน (3,000 บาท) 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
เป้าหมาย 
 จัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนการสอนได้ครบทุกสาระวิชา 
การดำเนินกิจกรรม  

1. จัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนการสอนครบทุกสาระ 
2. สรปุรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
 ตรวจสอบเอกสาร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่มี่คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพ่ิมข้ึน 

 
กิจกรรมจัดทำและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (56,000 บาท) 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ครูจัดทำสื่อในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน 

เป้าหมาย 
1. ครูจัดทำสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครสู่งสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อย เดือนละ 2 ชิ้น 

การดำเนนิกิจกรรม  
1. สำรวจความต้องการในการใช้สื่อการเรียนการสอน 
2. ครูผลิตและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
3. ดำเนินการใช้สื่อในการเรียนการสอน 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีสื่อที่มีคุณภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

 
 
 



51 
 

กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ (3,000 บาท) 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือปรับปรุง และสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องเรียน ให้สะอาด สวยงาม น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียนและปลอดภัย 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 3. เพ่ือปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานได้ดีอยู่
เป้าหมาย 

1. ห้องเรียนร้อยละ๙๐ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ การบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 2. ห้องเรียนร้อยละ ๘๐ มีวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พร้อม เพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้า 
การดำเนินกิจกรรม  

1. จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียน 
2. ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน 
3. นิเทศ ติดตาม 
4. ประเมินผล 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน ทำให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (5,000 บาท) 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
เป้าหมาย 
 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 แห่ง 
การดำเนินกิจกรรม  

1. สำรวจบริเวณท่ีต้องการปรับปรุง 
2. ดำเนินการปรับปรุง 
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนสะอาด น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียนและนักเรียนมีความสุขในการมาเรียน 

 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครู (3,000 บาท) 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การดำเนินกิจกรรม  

1. สำรวจความต้องการในการพัฒนา 
2. หาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. อบรม พัฒนา 
4. นำสิ่งที่พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล 
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ครูทุกคนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึนส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
 

กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ด้วยกิจกรรม PLC ในโรงเรียน (3,000 บาท) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรร่วมมือกันปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
         2.   เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         3.   เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนกระตือรือร้นสามารถพัฒนางานให้โรงเรียนมีคุณภาพ 
         4.   เพ่ือให้บุคลากรมีขวัญ กำลังใจ และสามารถพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
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เป้าหมาย 
1. จัดประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนและปรึกษาหารือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ   1 ครั้ง 
2. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน  
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เจตคติและการเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งข้ึน 
4. บุคลากรใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    สูงขึ้น 
5. บุคลากรในโรงเรียนมีความเป็นกัลยาณมิตร ร่วมมือกัน ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน 

   การสอน 
การดำเนินกิจกรรม  

1. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับกระบวนการ PLC 
2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง 

     3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
   4. สรุปประเด็นและแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมกับบันทึกลงในสมุดบันทึกการ ปฏิบัติงาน 
              Logbook 

6. สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร 
7. นิเทศติดตาม 

การประเมินผล 
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ครูสามารถปรับใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
        2. ครูมีความม่ันใจในอาชีพของตนเอง  ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
        3. ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัตงิาน 
        4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

กิจกรรมเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (36,000 บาท) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
คณะครูและใช้ในงานธุรการของโรงเรียน 
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เป้าหมาย 
1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารทีม่ีคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง 
2. ครูสามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารอำนวยความสะดวกในการเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
การดำเนนิกิจกรรม  

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
2. ดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. นิเทศ ติดตาม 
4.ประเมินผล 

การประเมินผล 
1. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูสามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติการทำโครงงานตามสาระต่างๆ 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติการทำโครงงานคุณธรรม 
2. นักเรียนมีทักษะในการคิด การเขียน การพูด สูงขึ้น 

การดำเนินกิจกรรม  
3. เรียนรู้วิธีการทำโครงงานตามสาระต่างๆ 
4. ฝึกปฏิบัติการทำโครงงาน 
5. เสนอโครงงานด้วยวาจา และเอกสาร 
6. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล 
7. สังเกต 
8. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้เรียนรู้ในการ ฝึกคิด ฝึกขียน ฝึกพูด และรูจ้ักการทำงานเป็นกลุ่ม  
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 กิจกรรมยอดนักคิด เขียน อ่าน  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการคิด เขยีน และอ่าน 
เป้าหมาย 

นักเรียนทุกคนได้ฝึกการคิด เขียน และอ่าน 
การดำเนินกิจกรรม 

1. จัดตารางในการฝึกคิด เขียน อ่าน เพิ่มเติมจากตารางเรียนปกติ 
2. จัดซื้อวัสดุในการฝึกคิด เขียนอ่าน 
3. นักเรียนฝึกคิด เขียน อ่านตาม ตาราง 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การประเมินผล  
 ทดสอบ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีการพัฒนาในเรื่องของการคิด เขียน อ่าน เพ่ิมข้ึน 
 
 กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปรับปรุงมุมหนังสือในห้องเรียน 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

เป้าหมาย 
1. มีมุมหนังสือในห้องเรียนสวยงามและน่าเรียนรู้ 

การดำเนนิกิจกรรม 
1. จดักิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน ดังนี้  

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ วันละคำ 
ยอดนักอ่าน 
สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
เล่านิทานให้น้องฟัง 

2. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 
การประเมินผล  

1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 
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7. ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ  

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 ม.ีค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63- 31 มี.ค.64 

กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน 
กิจกรรมจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
กิจกรรมจัดทำและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครู 
กิจกรรมพัฒนาครสูู่มืออาชีพ ด้วยกิจกรรม PLC ในโรงเรียน 
กิจกรรมเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กิจกรรมยอดนักคิด 
กิจกรรมยอดนักเขียน 
กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักเรียน 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-net  Nt  Rt 

ครูวีระวัฒน์ 
ครูอริศรา 

 
8. การติดตามและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัด 
และประเมินผล 

-ครรู้อยละ 80 ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการสอน 
-ครรู้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
-นักเรยีนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน  
o-net เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 45 

-สังเกต ,ตรวจสอบ 
-สังเกต ,ตรวจสอบ 
-สังเกต ,ตรวจสอบ 
-ตรวจสอบ 
-ตรวจสอบ 
 

-  แบบสังเกต ,แบบตรวจสอบ 
-  แบบสังเกต ,แบบตรวจสอบ 
-  แบบสังเกต ,แบบตรวจสอบ 
-  แบบตรวจสอบ 
-  แบบตรวจสอบ 
-  แบบสอบถามความคิดเห็น 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 
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ชื่อโครงการ  โครงการเรียนฟรี 15 ปี      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอริศรา  เมฆฉาย   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน  2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 3     ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
สนองกลยุทธ์ที่ 5         ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ 

สถานศึกษา เพ่ือดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 4 รายการ  
ประกอบด้วย 1) ค่าหนังสือเรียน 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 4) ค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้การดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและภายใน 
เวลาที่ สพฐ. กำหนด โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี 15 ปี ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลาตามที่ สพฐ.กำหนด 
 2.2 เพ่ือดำเนินการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนทุกคนได้รับงบประมาณที่จัดสรรทุกรายการ 
2) ใช้งบประมาณได้ครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีได้รับจัดสรร 

 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพมากข้ึน 
 

4. งบประมาณ 
 284,843  บาท 
 

5. กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 
 กิจกรรมหนังสือเรียน 
 กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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6. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน ( 57,060 บาท )  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียน   
เป้าหมาย 
 นักเรียนได้รับค่าเครื่องแบบและจัดซื้อเครื่องแบบครบทุกคน 
การดำเนินกิจกรรม  
 1. แต่งตั้งกรรมการในการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 2. จ่ายเงินให้นักเรียนชั้นอนุบาลคนละ 300 บาท ประถมคนละ 360 บาท 
 3. ติดตามใบเสร็จรับเงิน 
การประเมินผล  
 1. สำรวจเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
 2. นับจำนวนใบเสร็จ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนครบทุกคน 
 

กิจกรรมหนังสือเรียน (  93,493 บาท ) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตร   
เป้าหมาย 
 นักเรียนมีหนังสือเรียนตามหลักสูตรครบทุกคน 
การดำเนินกิจกรรม  
 1. แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 2. จัดซื้อหนังสือเรียน 
 3. แจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกคน 
การประเมินผล  
 1. สำรวจจำนวนนักเรียนที่ได้รับหนังสือเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนครบทุกคน 
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กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน (56,940 บาท ) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน 
เป้าหมาย 
 นักเรียนได้รับเงินค่าอุปกรณ์และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ครบถ้วน 
การดำเนินกิจกรรม  
 1. แต่งตัง้กรรมการในการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 2. จ่ายเงินให้นักเรียนชั้นอนุบาลคนละ 100 บาท ประถมคนละ 195 บาท 
 3. ติดตามใบเสร็จรับเงิน 
การประเมินผล  
 1. สำรวจอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
 2. นับจำนวนใบเสร็จ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนครบทุกคน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 77,250 บาท ) 
  วิชาการ  
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  คุณธรรม/ลูกเสือ/ ยุวกาชาด 
  สารสนเทศ/ICT 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ี สพฐ.กำหนด  
เป้าหมาย 
 จัดกิจกรรมได้ถูกต้องครบทุกกิจกรรมและดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ 
การดำเนินกิจกรรม  
 1. พิจารณากำหนดกิจกรรม 
 2. จัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
 3. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด 
การประเมินผล  
 ตรวจสอบการจัดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนครบทุกคน 
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7. ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ 
  

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
มิถุนายน 63 

ภายใน 14 พ.ค.2563 
มิถุนายน  2563 

1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
 

กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมหนังสือเรียน 
กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 วิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษ 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 คุณธรรม/ลูกเสือ/ ยุวกาชาด 
 สารสนเทศ/ICT 

ครูอริศรา 

 
8. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ใช้งบประมาณได้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
ตามท่ี สพฐ.กำหนด 

-สำรวจ 
-ตรวจสอบ 

- แบบสำรวจ 
- แบบตรวจสอบ 
-  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สามารถใช้งบประมาณได้ถูกต้องและทันกำหนดที่ สพฐ.กำหนด 
 9.2 นักเรียนมีคุณภาพมากข้ึน 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุวิมล  พราหมสกุล  นางสาวโสพิศตา  แช่มโสภา   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม  2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 3     ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  5  ปี เพ่ือเป็นการเตรียม 

ความพร้อมให้เด็กได้เรียนในระดับสูงต่อไป   การดำเนินการจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูใน
ครอบครัวที่อบอุ่น  และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับพัฒนาการตามพ้ืนฐานสมองของเด็ก  
(Brain Based Learning) ให้สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ตามศักยภาพ ภายใต้
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
พัฒนาการทั้งทางร่างกาย  อารมณ์ - จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เต็มตามความสามารถถึงขีดสุดของ
ศักยภาพ   ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เรียนต่อในระดับสูงต่อไป  โรงเรียนบ้านเขา
ชานหมาก  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นและ
ความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 

 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย   อารมณ์  จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มพัีฒนาการทั้งด้านร่างกาย   อารมณ์  จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
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4. งบประมาณ 
  20,000  บาท 
5. กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมวันสำคัญ 
 กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลสุขภาพดี 
 กิจกรรมกีฬาอนุบาล 
 กิจกรรมจัดหา จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน 
 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 กิจกรรมรักการอ่าน 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลรักภาษาอังกฤษ 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน 
6. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมวันสำคัญ 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  เห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย  ร่วมกันรักษาประเพณีที่ดีงามในวันสำคัญต่าง ๆ  
เป็นการปลูกฝังเจตคติท่ีดี ให้นักเรียนระดับปฐมวัย  มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  และปลูกฝัง ให้มี
ความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   
เป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 80 ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

การดำเนินกิจกรรม  
1. กำหนดกิจกรรมวันสำคัญท่ีจะดำเนินการ 
2. ดำเนินกิจกรรมตามท่ีกำหนด เช่นวันไหว้ครู  วันแม่  วันพ่อ  วันเข้าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา 
3. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนระดับปฐมวัยปฏิบัติตนในวันสำคัญต่าง ๆ  ได้เหมาะสมกับวัย  และนำความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน  
 

กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล 
วตัถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 
 2. เพ่ือให้เด็กรู้จักประหยัดอดออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 80 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 80 ประหยัดอดออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การดำเนินกิจกรรม 
1. กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการเช่น  ออมเงิน  ดาวเด็กดี  สวดมนต์  นั่งสมาธิ 
2. ดำเนินการตามกำหนด 
3. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักประหยัดและอดออมได้

เหมาะสมกับวัย 
 
กิจกรรมเด็กอนุบาลสุขภาพดี 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดบริการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการดูแล ตรวจสุขภาพแก่เด็กปฐมวัย 

 2. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัยทุกคน 
เป้าหมาย 

1. นักเรยีนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับบริการด้านอนามัยและตรวจสุขภาพทุกคน 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทุกคน 
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การดำเนินกิจกรรม 
1. กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการเช่น  ตรวจสุขภาพ  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  อาหาร

กลางวัน  ดื่มนม  แปรงฟัน  บริหารร่างกาย 
2. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนด 
3. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กปฐมวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
กิจกรรมกีฬาอนุบาล  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานในการออกกำลังกาย รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและ

การเล่นกีฬา 
 2. เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น  

3. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยรู้จักเคารพกฎ กติกา การเล่นกีฬาอย่างง่ายๆ 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการออกกำลังกาย รักการออกกำลังกาย ดูแล
สุขภาพและการเล่นกีฬา 

2. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนเกิดความสนุกสนาน ร่าเริง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 

3. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนรู้จักเคารพกฎ กติกา การเล่นกีฬาอย่างง่ายๆ 
การดำเนินกิจกรรม 

1. กำหนดเวลาและประเภทของการแข่งขัน 
2. เชิญชวนให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
3. แข่งขันตามกำหนด 
4. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 
5. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 
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การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬา 
2.  เด็กมีความสนุกสนานร่าเริงเกิดความรัก ความสามัคคี 
3.  เดก็รู้จักเคารพกฎ กติกาการเล่นอย่างง่ายๆ  
 
กิจกรรมจัดหา จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน (10,000 บาท) 

วตัถุประสงค์  
          1. เพ่ือจัดทำสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย  

        2. เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปด้วยความสะดวก  มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม

สำหรับการจัดการเรียนรู้และการใช้งานอย่างพอเพียง ของครูและนักเรียน  

เป้าหมาย 

1. ครูมีสื่อ วัสดุ ในการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนปฐมวัยอย่างครบถ้วน 

2. ครูผลิตสื่ออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 

การดำเนินกิจกรรม 

1. สำรวจความต้องการในการใช้สื่อ 

2. จัดทำ สื่อตามความต้องการ 

3. ครูผลิตสื่ออย่างน้อย เดือนละ 1 ชิ้น 

4. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

การประเมินผล  

1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          โรงเรียนมีการจัดซื้อ จัดหาสื่อวัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ  
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กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (10,000 บาท) 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มของเด็กปฐมวัย 
 3.  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และเด็กได้แสวงหาความรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เป้าหมาย 

1. ครผูู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ชั่วโมง 

2. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม 

3. ครูระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์แบบโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 โครงการ 

การดำเนินกิจกรรม 

1. ตรวจสอบหลักสูตร 

2. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 

4. จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ 

5. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

การประเมนิผล  

1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

กิจกรรมรักการอ่าน 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือปลูกฝังและสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และการใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก   
 3.  เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

2. นักเรยีนระดับปฐมวัยและผู้ปกครองยืมหนังสือกลับบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เล่ม 

3. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางภาษาและการสื่อสาร 
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การดำเนินกิจกรรม 

1. ครอู่านข่าว  นำเรื่องดีดีมีสาระมาเล่าให้เด็กฟังทุกเช้า 
          2. เด็ก ๆ  ผลัดกันเลา่ข่าวให้เพื่อน ๆ  ฟัง 

3. ให้พี่ ๆ ชั้นประถมผลัดกันมาเล่านิทานให้น้องฟัง 

4. ให้นักเรียนยืมหนังสือนิทานกลับบ้านในวันหยุด 

5. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

การประเมินผล  

1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่าน  และใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 
กิจกรรมอนุบาลรักภาษาอังกฤษ  

วัตถุประสงค์  
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมาย 
 เดก็อนุบาลได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวัน วันละ 20 นาที 
การดำเนินกิจกรรม  

1. จัดตารางเรียน 
2. จัดครูที่มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเข้าสอน 
3. ประเมินผล 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กปฐมวัยรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน  
วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบข้อมูลและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทาง
โรงเรียน 
 2.เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
เป้าหมาย 
 จัดทำสารสัมพันธ์เดือนละ 1 ครั้ง 
การดำเนินกิจกรรม  
 1.กำหนดหัวข้อในการประชาสัมพันธ์ 
 2.จัดทำสารประชาสัมพันธ์เดือนละ 1 ครั้ง 
 3.จัดส่งให้นักเรียนนำไปให้ผู้ปกครอง 

4.สรุปและรายงานผลกิจกรรม 
การประเมินผล  

1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเพิ่มข้ึน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ  
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
ปลายภาคเรียนที่ 2 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 – 31 มี.ค.64 

          กิจกรรมวันสำคัญ 
 กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลสุขภาพดี 
 กิจกรรมกีฬาอนุบาล 
       กิจกรรมจัดหา จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน 
 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 กิจกรรมรักการอ่าน 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลรักภาษาอังกฤษ 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน 
 

ครสูุวิมล 
ครูโสพิศตา 
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8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

-นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพฒันา
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย 

-สังเกต,ตรวจสอบ 
 

- แบบสังเกต แบบตรวจสอบ 
-  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสม 
กับวัย 
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ชื่อโครงการ  โครงการสืบสานวัฒนธรรม      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินดาวรรณ  นาคอ่วม  นายกมล  นาคอ่วม    
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม  2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 2          สนบัสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                               อันพึงประสงค์ 
สนองกลยุทธ์ที่ 6 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา   
******************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของเยาวชนไทย ถ้าวัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทยไม่ถูกอนุรักษ์ไว้
สักวันหนึ่งวัฒนธรรมดี ๆ ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้คงสูญหาย ด้วยความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านเขาชาน
หมาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านปริมาณ 

   นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
    นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและช่วยกันอนุรักษ์ 
 
4. งบประมาณ 
 -  บาท 
 
5. กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมเด็กเขาชานหมากมารยาทงาม 

กิจกรรมวันสำคัญ 
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6. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
 กิจกรรมเด็กเขาชานหมากมารยาทงาม 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่เหมาะสม ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
เป้าหมาย 

นักเรียนร้อยละ 80 มีมารยาทงาม ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
การดำเนินกจิกรรม  

1. กำหนดมารยาทต่างๆ ที่เด็ก ร.ร.บ้านเขาชานหมากควรมี 
2. อบรมมารยาท โดยครูเวรประจำวันและครูประจำชั้น 
3. ครูประจำชั้นติดตาม เรื่องมารยาท ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
4. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีมารยาทที่ดีและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 กิจกรรมวันสำคัญ  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้ความหมายและแนวปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ 
2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ  

เป้าหมาย 
1. นักเรียนร้อยละ 80 รู้ความหมายและแนวปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ 
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 

การดำเนินกจิกรรม  
5. กำหนดกิจกรรมวันสำคัญท่ีจะดำเนินการ 
6. ดำเนินกิจกรรมตามท่ีกำหนด เช่น 

วันไหว้ครู  วันแม่  วันพ่อ  วันเข้าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา 
7. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 

การประเมินผล  
3. สังเกต 
4. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ 
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7. ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ  
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ก.ค.63 – 31 มีนาคม 64 
1 ก.ค.63 – 31 มีนาคม 64 

กิจกรรมเด็กเขาชานหมากมารยาทงาม 
กิจกรรมวันสำคัญ 
 

ครูจินดาวรรณ 
ครูกมล 

 

8. การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

-นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เขา้ใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น 

-สังเกต ,ตรวจสอบ 
 
-สังเกต ,ตรวจสอบ 
 
 

-  แบบสังเกต ,แบบตรวสอบ 
 

-  แบบสังเกต ,แบบตรวสอบ 
 

-  แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าของในวัฒนธรรมไทยและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ชือ่โครงการ  โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว  น.ส.จิราภรณ์  ไกรเทพ  นางวาณี  ทองสุข   
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม  2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 6 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 
*******************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
           การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้รับประสบการณ์
ตรงจากผู้สอน  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีในการทำงานในอาชีพสุจริต 
มองเห็นความสำคัญอาชีพในท้องถิ่นช่วยรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของตน  นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน  ชื่นชมในผลงานของตนและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
          โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้   พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา  ทางด้านร่างกาย  ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาด้านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้
จัดทำโครงการ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับ
นักเรยีน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ประหยัดมัธยัส 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างประหยัด 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในอาชีพสุจริตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
 4. เพ่ือให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 ด้านปริมาณ 
   1. นักเรียนทุกคนมีการออมทรัพย์ 

  2. โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคลดลงอย่างน้อยร้อยละ 3 
            3. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ มีทักษะในอาชีพสุจริตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ   
   4. นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น 
 
4. งบประมาณ 
 57,700  บาท 
 
5. กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
 กิจกรรมเรียนรู้เรียนทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียน 
 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ 
6. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (48,000 บาท) 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้โรงเรียนสามารถใช้จ่ายค่าสาธารณูโภคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
 โรงเรียนสามารถลดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ร้อยละ 3 
การดำเนินกิจกรรม  
 1.ประมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 
 2.ช่วยกันรณรงค์เรื่องการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด 

3.สรุปและรายงานผลกิจกรรม 
การประเมินผล  

1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนสามารถใช้จ่ายค่าสาธารณูโภคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
วัตถปุระสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน 
2. หารายได้ระหว่างเรียน 

เป้าหมาย 
โรงเรียนจัดตลาดนัดพอเพียง เดือนละ 2 ครั้ง 

การดำเนินกิจกรรม  
 1. สนับสนุนให้นักเรียนนำสินค้าที่ผลิตขึ้นเองมาจำหน่ายในตลาดนัดพอเพียง 
 2. กำหนดวันจัดตลาดนัดพอเพียง 
 3. ให้นักเรียนนำสินค้าพอเพียงมาจำหน่าย 

4. รุปและรายงานผลกิจกรรม 
การประเมินผล  

1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนเห็นคุณค่าของอาชีพ 

 
กิจกรรมเรียนรู้เรียนทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียน (3,700 บาท) 

วตัถุประสงค์  
 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 2.เพ่ือให้นักเรียนสามารถทำการเกษตรอย่างง่ายได้ 
 3.เพ่ือฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 
 4.เพ่ือนำผลผลิตที่ได้มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถทำการเกษตรอย่างง่ายได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ 
3. ใช้ผลผลิตจากการเกษตรในโรงเรียนทำอาหารกลางวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

การดำเนินกิจกรรม  
 1.กำหนดกิจกรรมที่จะทำ  เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกพืชผักตามฤดูกาล ฯ 
 2.ดำเนินกิจกรรมตามท่ีกำหนด โดย ปฏิบัติกิจกรรมในช่วงวิชาเกษตร และเวลาตามความ
เหมาะสม 

3.สรุปและรายงานผลกิจกรรม 
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การประเมินผล  
1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมและตระหนักถึงการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ (6,000 บาท) 

วตัถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ 
 2. เพ่ือฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ใน 1 ห้องเรียนมีอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 
การดำเนินกิจกรรม  
 1. แต่ละชั้นกำหนดอาชีพของแต่ละชั้น 
 2. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด ในชั่วโมงเรียน หรือ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

3. สรุปและรายงานผลกิจกรรม 
การประเมินผล  

1. สังเกต 
2. ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนเห็นคุณค่าของอาชีพ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ  
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ก.ค.63 - 31 มี.ค.64 
เดือนละ 2 ครั้ง 
1 ก.ค.63 - 31 มี.ค.64 
1 ก.ค.63 - 31 มี.ค.64 
 

           กิจกรรมเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
 กิจกรรมเรียนรู้เรียนทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียน 
 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ 
 

ครนู้ำทิพย์ 
ครจูิราภรณ์ 
ครวูาณี 
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8. การติดตามและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

-โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคลดลงร้อยละ 3 
-นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
กิจกรรมต่างๆ 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ตามแนวของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

-ตรวจสอบ 
-ตรวจสอบ 
 
 
-ตรวจสอบ 
 

-  แบบตรวจสอบ 
-  แบบตรวจสอบ 
 
 
-  แบบตรวจสอบ 
-  แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพที่
สุจริต 
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โครงการ             โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม  2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 
********************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
    ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต   ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”   ได้ดำเนินการตรมยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันปราบปรามการทุจริต     
ระยะที่ 3(พ.ศ.2560 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ที่ 4   
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก    
ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ   ของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซิ่สัตย์สุจริต  
อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ    โดยการดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน   
ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่าย  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน
บูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
2. วัตถุประสงค์     
           2.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
           2.2  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด  
 มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริต 
            
3. เป้าหมาย (Goals) 

3.1 เป้าหมาย( Out Put) 
     ผู้บริหาร ครู นักเรียน ป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชน โรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านเขาชาน

หมาก จำนวน  185 คน 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จำนวน 126 คน เข้าร่วมกิจกรรม   

“ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 
     การประเมิน IIT  ,  EIT  และ OIT ของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
     การถอดบทเรียน   Best  practice 
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3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 
         นักเรียน  ครู ผู้บรหิาร  นักการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก สุจริตทุกคน  มีทัศนคติและ

ค่านิยม   ไม่ยอมรับการทุจริต  ตระหนัก  เข้าใจ  คิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  มีค่านิยมที่
ถูกต้อง รังเกียจคนโกงพร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง 
4. สถานที่ / พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 
                โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

 
5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

 
ที ่
 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 
 
 

Plan การวางแผน 
-ประชุมวางแผนโครงการ/ กิจกรรม 
-กำหนดความรับผิดชอบ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 

ก.ค. 2563 ผอ.พัฒนีพร  ทองลิ้ม 
 

2 Do การดำเนินงาน/ กิจกรรม 
-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
-กิจกรรม  “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 
-กิจกรรมป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชน 
-กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
-การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 
-การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  อนุบาล2 –ป.6 
-การถอดบทเรียน  Best  practice 
-ฯลฯ 

ส.ค.2563 
ถึง 

มี.ค.2564 

3 Check กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ 
-ดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศ 

ส.ค.2563 
ถึง 

มี.ค.2564 
4 A:Act  ขั้นการทบทวน /สะท้อนผล / 

ประเมินรายงาน 
-เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค.2564 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
                    กรกฎาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  - 
8. การประเมินผล 
           8.1 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
           8.2 ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหาร นักการและคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
           8.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
           8.4 การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ 
           8.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ 
1)เชิงปริมาณ 
  1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 
2)เชิงคุณภาพ 
  2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทัศนคติ  
ค่านิยมท่ีถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปปลูกฝัง 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
80 % 
90 % 

 
80 % 

 
จำนวนบุคลากร 
ค่าคะแนน
ประเมิน 
 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบประเมิน ITA 
แบบนิเทศติดตาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
              1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดฝาง สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้าน
การทุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
              2. เกิดเครือข่ายชุมชน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ชื่อโครงการ   จ้างครูสอนระดับปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอริศรา  เมฆฉาย 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 3       ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
........................................................................................................ ................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่สำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ   ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มีนักเรียน
ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน แต่มีครูเอกปฐมวัย เพียงคนเดียว จึงทำให้การจัด
ประสบการณ์ไม่มีคุณภาพและเกิดปัญหาในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กเนื่องจากต้องนำเด็กปฐมวัยมา
รวมกันเป็นห้องเดียว ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จึงจำเป็นต้องจ้างครูที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านปฐมวัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจ้างครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนระดับปฐมวัยโดยตรง 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยมีคุณภาพขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 จ้างครูสอนที่จบเอกปฐมวัย จำนวน 1 คน เป็นเวลา 10 เดือน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ เด็กมีความพร้อม
ครบทกุด้าน 
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4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ลำดับที่ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
6 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ สพป.สพ.2 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการจ้างครูสอนระดับปฐมวัย 
   - สรรหา 
   - ทำสัญญาจ้าง 
   - ปฏิบัติการสอน 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
 

มิ.ย.63 
ก.ค.63 

ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

กรรมการที่แต่งตั้ง 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
ครอูริศรา 

 
5. ทรัพยากร 
 บุคลากร 
  ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 งบประมาณ 
  ภาคเรียนที่ 1 25,000 บาท 
  ภาคเรียนที่ 2 25,000 บาท 
   รวม 50,000 บาท 
6. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย 
2. ครูมีวิธีการจัดประสบการณ์ท่ี
ถูกต้องตามหลักการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ 

ประเมินพัฒนาการ 
นิเทศ 

 

บันทึกพัฒนาการ 
แบบนิเทศ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้เรียนเรียนต่อในระดับประถมศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ   จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอริศรา  เมฆฉาย 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 3       ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
...................................................................... .................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 มาตรา 22 ระบุ
ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
มีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ
และตามศักยภาพ  ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศดีที่สุด ซึ่งนักเรียนควร
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและหลังจากที่โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากเทศบาลจรเข้สามพัน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ือจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ทำให้การจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  เนื่องจากนักเรียนได้เรียนกับครูที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการ
จ้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษต่อ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน และเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือจ้างครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ทุกระดับชั้นประถมศึกษา  
 2.3 เพ่ือนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละ 70 
  3.2.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ลำดับที่ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 

 
4 
5 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 
   - ทำสัญญาจ้าง 
   - ปฏิบัติการสอน 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
ก.ค.63 
ก.ค.63 

ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

กรรมการที่
แต่งตั้ง 

 
ผู้บริหาร 
ครอัูญชลี 

 
5. ทรัพยากร 
 บุคลากร 
  คณะครูทุกคน   ผู้บริหาร   และ นักเรียนทุกคน 
 งบประมาณ (งบเทศบาล) 
  ภาคเรียนที่ 1 30,000 บาท 
  ภาคเรียนที่ 2 30,000 บาท 
   รวม 60,000 บาท 
6. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. มีครูที่มีความรู้ความสามารถ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

นิเทศ 
 

ทดสอบ 

แบบนิเทศ 
 

แบบทดสอบ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนกับครูที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยตรง จะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษดีขึ้น 
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ชื่อโครงการ   จ้างครูสอนภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอริศรา  เมฆฉาย 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 3       ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
.................................................................................. ...................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้อง
พัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูจำนวน  8  คน แต่ขาดแคลนครูสาขาวิชาเอกภาษาไทย 
ถึงจะส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างไรก็ยากที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุครูไม่ตรง
วิชาเอก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครูจบสาขาวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
จึงได้เขียนโครงการเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวที่จบวิชาเอกภาษาไทยเพ่ือทำหน้าที่สอนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนตามความเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2.2   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3   เพ่ือสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกวิชาตามความเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 80 % 

2. การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80 % 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
 
4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ลำดับที่ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
6 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ สพป.สพ.
2 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการจ้างครูสอนระดับปฐมวัย 
   - สรรหา 
   - ทำสัญญาจ้าง 
   - ปฏิบัติการสอน 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

พ.ค.63 
มิ.ย.63 
มิ.ย.63 

 
มิ.ย.63 
ก.ค.63 

ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 

กรรมการที่
แต่งตั้ง 

 
 

 
ผู้บริหาร 
ครอูริศรา 

 
5. ทรัพยากร 
 บุคลากร 
  คณะครูทุกคน   ผู้บริหาร   และ นักเรียนทุกคน 
 งบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) 
  ภาคเรียนที่ 1 25,000 บาท 
  ภาคเรียนที่ 2 25,000 บาท 
   รวม 50,000 บาท 
 
6. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. มีครูที่มีความรู้ความสามารถ
ทางการสอนภาษาไทย 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย
สูงขึ้น 

นิเทศ 
 

ทดสอบ 

แบบนิเทศ 
 

แบบทดสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษามีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
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ชื่อโครงการ   อาหารกลางวัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุวิมล  พราหมสกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ที่ 3       ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
............................................................................................................................. ........................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาพปัจจุบันสังคมชนบท หรือสังคมเมือง  นักเรียนส่วนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวัน
รับประทาน รัฐบาลได้เห็นความสำคัญ  จึงได้จัดสรรงบประมาณเป็นโครงการอาหารกลางวัน สำหรับ
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ำ  แต่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรนั้นยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่
ขาดแคลนทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กให้ดีขึ้น  จึงจัดทำโครงการอาหาร
กลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างมีคุณค่า ราคาถูก และได้รับประทานทุกคน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอทุกคน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1) นักเรยีนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน 

      เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า 
2) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความพร้อมในการเรียน 
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4. ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม 
ลำดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
2 
3 
 
 
4 
5 

ประชุมชี้แจงคณะครูภายในสถานศึกษา   
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มอบหมายงาน 
ดำเนินการตามโครงการ 
  - จัดบริการอาหารกลางวันฟรี สำหรับนักเรียน   
      ขาดแคลน /  ทุกคน 
นิเทศ ติดตาม 
สรุป  ประเมินผล รายงานผล 

เม.ย.63 
เม.ย.63 

พ.ค 63 - มี.ค 64 
          ” 
ต.ค.63 , มี.ค.64 
ต.ค.63 , มี.ค.64 

ผู้บริหาร 
” 

ครสูุวิมลและคณะ  
” 
 

ผู้บริหาร 
ครสูุวิมล 

 
 
5. ทรัพยากร 
 บุคลากร   
  คณะครูทุกคน   ผู้บริหาร   นักการภารโรง  และ นักเรียนทุกคน 
 งบประมาณ 
  ภาคเรียนที่ 1 330,000 บาท 
  ภาคเรียนที่ 2 330,000 บาท 
   รวม 660,000 บาท 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

วิธีวัด 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
2.  ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
3  ร้อยละของนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียน 
 

ตรวจสอบ 
วัดน้ำหนัก ส่วนสูง 
- ตรวจสอบการมาเรียน 

 บัญชีรายชื่อ 
แบบบันทึกสุขภาพ 
สถิติการมาเรียน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอทุกคน 
2. ให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
........................................................................... ..................... 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  ครั้งที่ 3 /2563     

เมื่อวันที่  19 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก แล้ว  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563  
ได้ 
 

  
(ลงชื่อ)  ........................................................       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
            (      นายสำรวย  ลิ้มสุวรรณ    )                             ( นางพรรณทิพา  รัศมีรณชัย ) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
 
(ลงชื่อ)  ........................................................       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
            (  นางบุญรักษ์  สีเหลือง  )                                         ( นายอาทิตย์  ทองคำ ) 
             กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                                   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
 
(ลงชื่อ)  ........................................................       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
            (  นายวินัย  เปรมไพศาล  )                                       ( นายมานพ  แก้วสระแสน ) 
กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
 
(ลงชื่อ)  ........................................................       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
            (   นายสำรวย  ปทมุสูตร   )                                        ( นางสมเพศ  ศรีเหรา ) 
          กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

(ลงชื่อ)  ........................................................ 
      ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 
   กรรมการและเลขานุการ 

 


