
 
รายงานผลการบริหารงานประจ าปี 

สรุปรายงานโครงการด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ                        
ด้านการบริหารงานทั่วไป  

  
ด้านบริหารจัดการ 

 การบริหารวิชาการ 
    

ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาวิชาการ  
แผนงาน      งานวิชาการ  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  1 , 2 , 5  

        สพป.ที่  1 , 2 , 3  

        ร.ร.ที่  1  ,  2  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  2 , 3  

มาตรฐาน      ที่  3  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกรร    นางสาวีราวรรณ  ศรีอริยานนท์  

ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม  2564 -  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   
  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)    โรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้ เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือส่งผลให้การจัด การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่าง เป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน รักภาษาไทย สามารถอ่าน 
เขียนได้ทุกคน นักเรียนแต่ละชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด นักเรียนมี 
ความสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น สามารถ น าความรู้ 
ทักษะต่างๆที่ได้ไปใช้ในการด ารงชีพได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน รักภาษาไทย  
4. เพ่ือคัดกรองเด็กพิเศษและส่งเสริมให้เด็กพิเศษเรียนรู้ตามศักยภาพของตน  
5. เพ่ือให้นักเรียนชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ NT สูงขึ้น  

http://www.akschool.ac.th/00%20file_DowloadAk/ITA/O28_04.pdf
http://www.akschool.ac.th/00%20file_DowloadAk/ITA/O28_04.pdf


 
6. เพ่ือให้นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ 0-net สูงขึ้น  
7. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น  

3. เป้าหมาย  
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
2.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับพอใจ ขึ้นไปทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้  
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านหนังสือท่ีตนสนใจอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 เล่ม  
4. เด็กพิเศษได้รับการคัดกรองและได้รับการส่งเสริมในด้านการเรียนรู้ทุกคน  
5. นักเรียนชั้น ป.3  มีผลสัมฤทธิ์การสอบ NT สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 5  
6. นักเรียนชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์การสอบ o-net สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 5  
7. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  

 
4.  กิจกรรมการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1  
2  
3       

 

พัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมค่ายวิชาการ  
จัดท าข้อสอบปลายปี 
  

เม.ย. 64 - พ.ค. 64 
มิ.ย. 64 – ก.ย. 63 
พ.ย. 63 – มี.ค. 64 

 

 

นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ 
นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ 
นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ 
  
 

 
5. งบประมาณ  

1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)   จ านวน   20,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ       จ านวน      -    บาท  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1.พัฒนาหลักสูตร  
2.กิจกรรมค่ายวิชาการ  
3.จัดท าข้อสอบปลายปี 
  

5,000  
10,000 
5,000 
  

  
 

5,000 
10,000 
5,000 

 
  

  

รวม  20,000    20,000    

  

 

 



 
6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1. หลักสูตรสถานศึกษาสมบูรณ์เหมาะสม  สอบถาม/ประเมิน  แบบสอบถาม/แบบประเมิน  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ทุกคน
เข้าร่วมกิกรรมค่ายวิชาการท่ีรงเรียนจัดขึ้น 

สังเกต/ส ารวจ  แบบสังเกต/แบบส ารวจ 

3. มีข้อสอบปลายปีสาระคณิต,วิทย์ฯ,สังคมฯ,
ทุกชั้น 

ประเมิน  แบบประเมิน  

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สมบูรณ์สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท 
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการท่ีโรงเรียนจัดและพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนั้นๆ    

3. ครชูั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีและใช้ข้อสอบปลายปีสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทดสอบนักเรียน 

  

 
√ -    อนุมัติ  

                  -    ไม่อนุมัติ  

        

     ผู้เสนอโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 

  

ลงชื่อ                                                                     ลงชื่อ                 

(นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์)                                               (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)          

       ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 



 
ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
แผนงาน      งานบริหารทั่วไป  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  4 , 5  

        สพป.ที่  6  

        ร.ร.ที่  4  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  5 , 6  

มาตรฐาน      ที่  2  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2564 -   30  กันยายน  2565 
 

                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   

  ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับการจัดการศึกษา เพราะโลกทุกวันนี้เป็น สังคมดิจิทัล  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น การจัดการศึกษาและ การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนจะต้องให้ความส าคัญกับงานข้อมูลสารสนเทศซึ่งข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องทันสมัย สามารถน ามาใช้ได้ทันทีเม่ือต้องการ แต่
การรวบรวมข้อมูลให้ได้ดีในปัจจุบันนั้นจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีดี ทันสมัย มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน  ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านท่าเกษมจึงจัดหา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพ และทันสมัยอยู่เสมอ มา
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้เป็นระบบ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ICT  ให้ความพร้อมใช้รวบรวมข้อมูล พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศให้ทันสมัย  

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อสารสนเทศ และสามารถน าข้อมูลไปประกอบการ  

ตัดสินใจและการจัดการเรียนรู้  

3. เพ่ือจัดท าเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน  

3. เป้าหมาย  
1. ร้อยละ 90  ของผู้บริหาร  ครู และนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้  
2. ร้อยละ 80  ของผู้บริหาร  ครู และนักเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาคุณภาพของ  

สถานศึกษาและผู้เรียน  
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  



 
1  
2  
3  
  

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ประชุมชี้แจงคณะครูในโรงเรียน 
ด าเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ 

พ.ย. 64 
พ.ย. 64 

พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

น.ส.จีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ 
น.ส.จีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ 
น.ส.จีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ 

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  30,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท  

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 รายการ/กิจกรรม
การใช้งบประมาณ  

งบประมาณ  
ที่ใช้  

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1.เช่าพ้ืนที่และปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต 
3.ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
4. จัดหา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ICT 

5,000 
 

6,000 
 

16,000 
 

3,000 

 5,000 
 

2,000 
 

4,000 

 
 

4,000 
 

12,000 
 

3,000 

  
  

รวม  30,000  11,000 19,000   

  

6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและ
สะดวก 
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปมี
ความพึงพอใจในข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
บ้านท่าเกษม 

สอบถาม 
 
 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  โรงเรียนบ้านท่าเกษมมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทันสมัย สะดวก  

ง่ายต่อ การน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
  
                      √  -    อนุมัติ  
                 -    ไม่อนุมัติ  

        

              ผู้เสนอโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ  

ลงชื่อ         ลงชื่อ     
    (นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์)                                          (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)          

       ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
  
  

  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ      โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
แผนงาน      งานวิชาการ  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  4 , 5  

        สพป.ที่  1 , 6  

        ร.ร.ที่  5  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  2 , 3 , 6  

มาตรฐาน      ตัวบ่งชี้ ที ่ 2.1 , 2.2  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2562 -   30  กันยายน  2563  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   
  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ของครูที่จัดให้กับนักเรียน  
 ในการ จัดการเรียนรู้ในปัจจุบันครูทุกคนต้องมีความพร้อมและเป็นครูมืออาชีพ พร้อมทั้งในด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
เทคโนโลยีและจิตวิญญาณของความเป็นครู การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการอย่างเป็น ระบบ ทางโรงเรียน
จึงได้จัดท าโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูข้ึน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน  
2. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

  
3. เป้าหมาย  
1. โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเดือนละ 1 ครั้ง  
2. โรงเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
3. โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกรายมาตรฐานที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  
  

การจัดท าแผนการนิเทศ  
คู่มือการนิเทศ  
  

พ.ย. 62 – ธ.ค. 62  
ม.ค. 63 – ก.ย. 63  

  

นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์  
นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์  

  
5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)   จ านวน      -    บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ       จ านวน      -    บาท  

 
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 รายการ/กิจกรรม
การใช้งบประมาณ  

งบประมาณ  
ที่ใช้  

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. การจัดท าแผนการนิเทศ  
2. เครื่องมือการนิเทศ  

  

-  
-  

    -  
-  

  

รวม  -      -    

  
6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1. ครูได้รับการนิเทศ ร้อยละ100  
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมข้ึน  

  

ตรวจเอกสาร การสังเกต  แบบนิเทศ แบบสอบถาม  

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน  
2. โรงเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
3. โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกรายมาตรฐานที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 



 
                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  
        
    ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ  

ลงชื่อ                             ลงชื่อ   
        (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)                                                (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)    
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมโครงการนิเทศการสอน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ    โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
แผนงาน      งานวิชาการ  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  4 , 5  

        สพป.ที่  6  

        ร.ร.ที่  2 , 5  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  3 , 4  

มาตรฐาน      ที่  2  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววิชุดา  นาชัยฤทธิ ์
นางสาวศศิประภา  ช่วยณรงค์  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2564 -   30  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  
1. หลักการและเหตุผล  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ  

การศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน  

คุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ 

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เสนอ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  อีกท้ังเป็นการรองรับการประเมิน ภายนอกอีกด้วย  

  ดังนั้นเพ่ือสนองต่อพระราชบัญญัติและเพ่ือให้การบริการจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
3. เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

3. เป้าหมาย  
1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยครูทุกคนมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการจัด  

กิจกรรมการเรียนรู้  

2. ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  
 
 
 



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

  
ผู้รับผิดชอบ  

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชุมชี้แจง ต.ค. 64 
  

น.ส.วิชุดา  นาชัยฤทธิ์ 
น.ส.ศศิประภา  ช่วยณรงค์ 

2 ประชุมชี้แงคณะครูในโรงเรียน ต.ค. 64 
 

น.ส.วิชุดา  นาชัยฤทธิ์ 
น.ส.ศศิประภา  ช่วยณรงค์ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย.64 – ก.ย.65 น.ส.วิชุดา  นาชัยฤทธิ์ 
น.ส.ศศิประภา  ช่วยณรงค์ 

4 ด าเนินงานตามโครงการ พ.ย.64 – ก.ย.65 น.ส.วิชุดา  นาชัยฤทธิ์ 
น.ส.ศศิประภา  ช่วยณรงค์ 

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  10,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท  

  

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ  

ที่ใช้  
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  
3. จัดท ารายงานประเมินตนเอง  
  

3,000  
3,000  
4,000  

    3,000  
3,000  
4,000  

  

รวม  10,000      10,000    

  

 

 

 

 

 



 
6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ที่เหมาะสม  
2. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบทันสมัย  พร้อมใช้ 
เผยแพร่  
3. มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเองและ 
เผยแพร่  

การนิเทศ/ก ากับ/ติดตาม  
  
การตรวจสอบเอกสาร/ 
หลักฐาน  
  
  
การนิเทศ/ก ากับ/ติดตาม  

แบบประเมิน  
  
แบบตรวจสอบเอกสาร  
  
  
  
แบบสรุปรายงาน  
  

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากร ครู ผู้เรียน  

การจัดการเรียนรู้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  

                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        

  ผู้เสนอโครงการ                         ผู้อนุมัติโครงการ  

         ลงชื่อ         ลงชื่อ   
   (นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา)                                             (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)        

        ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  
  
  

 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ    โครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
แผนงาน      งานวิชาการ  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  1 , 2 , 4  

        สพป.ที่  1  

        ร.ร.ที่  1 , 2 , 6  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  1 , 3 , 6  

มาตรฐาน       ที่  1 , 2  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสมหญิง  คายเลิศ  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2564 -   30  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองก าลังเจริญเติบโต  ต้องการความรักความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด   

เด็กในวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาททั้งห้าโดยผ่านการเล่น การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัด  
ประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกต ส ารวจสร้างสรรค์ ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง  
ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี  
ความสุข  การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นพื้นฐานที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียน  
และชีวิตของเด็กต่อไป  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงจัดโครงการนี้ขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญา  

2. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบขอบเขตของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
3. เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ กับลูกและโรงเรียน  
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  

3. เป้าหมาย  
1. นักเรียนปฐมวัยร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. ครูปฐมวัยผลิตสื่อภาคเรียนละ 2 ชิ้น  
3. พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

และอบรมเลี้ยงดูเด็ก  

4. มีการรายงานการประเมินตนเองระดับปฐมวัย ปีละ 1 ครั้ง  
 
 
 



 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  
3  
4  
 
5 

ขออนุมัติโครงการ 
ลูกรักคนดี (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ผลิตสื่อ 
พ่อแม่ลูกผูกสัมพันธ์ร่วมสานฝันบ้าน
โรงเรียน  
รายงานการประเมินตนเอง 

พ.ย. 64  
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

 
ก.พ. 66 

นางสาวสมหญิง  คายเลิศ  
ครูปฐมวัย 
นางสาวสมหญิง  คายเลิศ  
ครูปฐมวัย  
 
นางสาววิชุดา  นาชัยฤทธิ ์

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  26,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท  

 

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ลูกรักคนดี (คุณลักษณะอันพึง
ประสงค)์ 
3.ผลิตสื่อ 
4.พ่อแม่ลูกผูกสัมพันธ์ร่วมสานฝันบ้าน
โรงเรียน  
5.รายงานการประเมินตนเอง 

- 
5,000 

 
15,000 
3,000 

 
3,000 

    
  

 
 
 
 

2,000  

- 
5,000 

 
15,000 
3,000 

 
3,000 

  

รวม  26,000    2,000  24,000    

 

 

 

 

 



 

การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1. ลูกรักคนดี (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  
 
2. ครูปฐมวัยมีสื่อการสอน  
3. พ่อแม่ลูกผูกสัมพันธ์ร่วมสานฝันบ้าน
โรงเรียน  
4. มีการรายงานการประเมินตนเอง  
  

การสังเกต สอบถาม 
สัมภาษณ์  ตรวจเอกสาร 
การสังเกต ตรวจเอกสาร 
สัมภาษณ์ แบบส ารวจ 
 
ตรวจเอกสาร  

แบบสังเกต แบบบันทึก  
  
แบบสังเกต แบบบันทึก 
แบบสัมภาษณ์ 
 
เอกสารรายงานการประเมิน 
ตนเอง  

  
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนปฐมวัยได้รับพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา  

2. ผู้ปกครองได้รับทราบขอบเขตของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
3. โรงเรียนและชุมชนสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ กับลูกและโรงเรียน  
4. มีการรายงานการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาต่อไป  

  

                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        

     ผู้เสนอโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ  

ลงชื่อ                                         ลงชื่อ   
           (นางสาวสมหญิง  คายเลิศ)                                            (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)           

              ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  
  
  
  
  
  
                         



 

ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ      โครงการส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนงาน      บริหารบุคลากร  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  1 , 4 , 5  

        สพป.ที่  1  

        ร.ร.ที่  2 , 5  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  2 , 3 , 5  

มาตรฐาน       ที่  2  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอุไรรัตน์  นิยมสิทธิ์  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2562 -   30  กันยายน  2563  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการศึกษาไทยก็มีความจ าเป็นต้องมีการ  
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้ทันต่อสภาพการณ์ต่างๆในปัจจุบัน เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กมีคุณ  
ลักษะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสรมศักยภาพครูผู้ซึ่งเป็นกลไก  
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา   

โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กในโรงเรียน จึงจัดโครงการนี้เพื่อเป็น ขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากรครูได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม และเป็นการส่งเสริม บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ของสังคมปัจจุบันและอนาคต  

 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในโรงเรียนให้ก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต  
2. เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เป้าหมาย  
1. บุคลากรครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการอบรม สัมมนา  
2. บุคลากรครูร้อยละ 100  จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึน  

 

 

 

 

  



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
2  
  

การอบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
มี.ค. 63  

  

นางอุไรรัตน์  นิยมสิทธิ์  
นางอุไรรัตน์  นิยมสิทธิ์  
  

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  45,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท  

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

 รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ  
งบประมาณ  

ที่ใช้  
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. การอบรม สัมมนา  
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
  

5,000  
40,000  

    
35,000  

5,000  
5,000  

  

รวม  45,000    35,000  10,000    

  

6. การประเมินผล  

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1.ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
  
2.บุคลากรจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
  

รายงานการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน  
การสังเกต  

แบบรายงานการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน  
แบบสังเกต  
แบบประเมินความพึงพอใจ  

  

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรครูได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม   
2. บุคลากรครู น าความรู้และประสบการณ์มาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมี  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  



 
  

  

                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        

  ผู้เสนอโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ  

         ลงชื่อ                                       ลงชื่อ   

      (นางอุไรรัตน์  นิยมสิทธิ์)                                           (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)        

        ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ      โครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง  
แผนงาน      งานบริหารบุคลากร  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  2 , 4  

        สพป.ที่  1  

        ร.ร.ที่  2 , 6  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  1 , 6  

มาตรฐาน       ที่  1 , 3  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวาสนา  พูลชาติ  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2564 -   30  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล  

 โรงเรียนบ้านท่าเกษม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนจ านวน 293 คน อาคารเรียนและอาคารประกอบ  
จ านวน 11 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน 4 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง ห้องพยาบาล 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  
อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง และห้องน้ าห้องส้วม 3 หลัง นอกจากนั้นยังมีห้องอุปกรณ์เครื่องมือเกษตร 2 ห้อง  
ดังนั้นโรงเรียนบ้านท่าเกษมจึงจ าเป็นที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความสะอาดในอาคารและรอบ 
บริเวณโรงเรียน ดูแลต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน   ปิด เปิดอาคารเรียน  ไฟฟ้า น้ า ประปาและหน้าที่อื่นๆตามที่ 
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบของสถานที่ราชการ จึงจัดจ้างเ หมาบริการนักการภารโรงเพื่อมา 
ปฏิบัติในภารกิจดังกล่าว  
 

2. วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือจัดจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จ านวน 1 อัตรา  
2.เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่ราชการต่างๆ  
3.เพ่ือดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ สวนเกษตรและทรัพย์สินของทางราชการ 

  
3. เป้าหมาย   

เพ่ือให้โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า สวนเกษตร  
และปิดเปิดอาคารสถานที่  ไฟฟ้า น้ าประปา และหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง  
ราชการ  
 
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
2  
3  
4  
5  

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  
ด าเนินการตามโครงการ 
ประเมินครั้งที่ 1 
ด าเนินการตามโครงการ 
ประเมินครั้งที่ 2  

1 ต.ค. 64 
1 พ.ย. 64 - 31 มี.ค.65  

1 เม.ย. 65 
1 พ.ค. 65 -30 ก.ย. 65 

1 ต.ค. 65 

นางวาสนา  พูลชาติ  
 
 
นางวาสนา  พูลชาติ 

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)   จ านวน   90,000   บาท      

6. การประเมินผล   
ใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง    

ครั้งที่ 1  รอบการประเมิน วันที่  1  พฤศจิกายน  2564 – 31 มีนาคม  2565    
รอบท่ี 2  รอบการประเมิน วันที่ 1  พฤษภาคม  2565 -  30 กันยายน  2565 

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็น 
อย่างดี  

                 
 

√ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        ผู้เสนอโครงการ                             ผู้อนุมัติโครงการ  

     ลงชื่อ     ลงชื่อ   
           (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)                                           (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)         

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

 
  

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
แผนงาน      งานบริหารทั่วไป  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  2 , 3 , 4  

        สพป.ที่  5  

        ร.ร.ที่  2  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  1  

มาตรฐาน      ที่ 1  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมหมาย  บรรดิษเสน  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2564 -   30  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน  ส่งผลให้ปัญหาต่างๆเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะปัญหา ครอบครัว  

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม   
การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข สิ่ง  

หนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนคือ ปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุ  
วัตถุประสงค์ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่เด็กนักเรียน  
2. เพ่ือป้องกันและดูแลปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับนักเรียน  
3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน  
4. เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน  

3. เป้าหมาย  
1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือและให้ค าแนะน า  
2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้น  
3. ครูและผู้ปกครองมีส่วนช่วยก ากับ ติดตามและความประพฤติของนักเรียนทุกคน  
4. นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

  

 

 

 

  



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  
3  
4  
  

จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล คัดกรอง
นักเรียน  
บันทึกการเยี่ยมบ้าน    
การให้ทุนการศึกษา  
  

พ.ค. 63 – มิ.ย. 63  
พ.ค. 63 – มิ.ย. 63  
พ.ค. 63 – มิ.ย. 63  
ต.ค. 62 – ก.ย. 63  

  

นางสมหมาย  บรรดิษเสน 
นางสมหมาย  บรรดิษเสน 
นางสมหมาย  บรรดิษเสน  
นางวาสนา  พูลชาติ  
  

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  15,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท  

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 รายการ/กิจกรรม
การใช้งบประมาณ  

งบประมาณ  
ที่ใช้  

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. คัดกรองนักเรียน  
3. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
5. ส่งเสริม/ชี้แนะปรับปรุงแก้ไข/ส่งต่อ
ภายในภายนอก/มอบทุนให้ความ
ช่วยเหลือตามกรณี 
  

5,000  
5,000  
5,000  

-  

    5,000  
5,000  
5,000  

  

รวม  15,000      15,000    

  

6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
1. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ 
2. นักเรียนได้รับการป้องกันและดูแลเมื่อปัญหา  
3. นักเรียนได้รับการดูจากครูและผู้ปกครอง
ติดตามความประพฤต ิ
4. นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

การเยี่ยมบ้าน/สัมภาษณ ์ 
สัมภาษณ/์สอบถาม 
บันทึก 
 
สอบถาม/สัมภาษณ ์

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
แบบบันทึกการสัมภาษณ ์ 
 
แบบบันทึกการดูแลเอาใจใส่คร/ู
ผู้ปกครอง 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ สอบถาม/
แบบประเมินความพึงพอใจ  



 
  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

  

                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        

    ผู้เสนอโครงการ                    ผู้อนุมัติโครงการ  

      ลงชื่อ             ลงชื่อ   
           (นางสมหมาย  บรรดิษเสน)                                           (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)              

           ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

  
 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

   
 
 



 
ชื่อโครงการ    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
แผนงาน      งานบริหารทั่วไป  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  2  

        สพป.ที่  1  

        ร.ร.ที่  3  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  1  

มาตรฐาน      ที่  1 , 3  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวาสนา  พูลชาติ  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2564 -   30  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   

สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีทุกคนควรดูแลให้แข็งแรงอยู่เสมอ  ถ้านักเรียนมีสุขภาพอ่อนแอก็จะส่งผล  
ท าให้ผลกาเรียนต่ าลง  ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพกายดีและมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย   
เช่น ออกก าลังกายให้สม่ าเสมอ  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักรักษาตนเองให้ปราศจาก  
 โรคภัย  อุบัติเหตุ ความรุนแรง  สิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ เพื่อให้ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแหล่งที่อยู่อาศัยของยุงลายและวิธีก าจัดยุงลาย  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีฟันที่สะอาดและมีอนามัยในช่องปากท่ีดี  
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้บริการห้องพยาบาล  
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  

3. เป้าหมาย  
1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีฟันที่สะอาดและมีอนามัยในช่องปากท่ีดี  
3. นักเรียนร้อยละ 90  รู้จักการใช้บริการห้องพยาบาล  
4. นักเรียนร้อยละ 100  มีสุขภาพแข็งแรง  

  

 

 

 

 



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  
3  
4  

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
ฟันสวยยิ้มใส  
ห้องพยาบาล  
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

มิ.ย. 65 – ก.ค. 65  
พ.ค. 65 – ก.ย. 65  
ต.ค. 64 – ก.ย. 65  

ก.พ. 65  

นางวาสนา  พูลชาติ 
นางวาสนา  พูลชาติ 
นางวาสนา  พูลชาติ 
ครูประจ าชั้นอนุบาล – ป.6  

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  20,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท  

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
2. ฟันสวยยิ้มใส  
3. ห้องพยาบาล  
4. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

500  
8,500  
10,000  
1,000  

    500  
8,500  
10,000  
1,000  

  

รวม  20,000      20,000    

  

6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ก าจัด ลูกน้ ายุงลาย  
2.จ านวนนักเรียนที่มีฟันที่สะอาดและมี 
อนามัยในช่องปากท่ีดี  
3.จ านวนนักเรียนที่รู้จักการใช้บริการห้อง 
พยาบาล  
4.จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ 
สมรรถภาพทางกาย  

ตรวจสอบ  
  

สังเกต  ตรวจสอบ  
  
สังเกต ตรวจสอบ  

  
ตรวจสอบ  

ภาพถ่าย บันทึกข้อความ  
  
แบบบันทึก  แบบประเมิน  
  
แบบบันทึก  แบบประเมิน  

  
แบบบันทึก    

  



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนสามารถก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้  
2. นักเรียนรู้หลักการใช้ห้องพยาบาลที่ถูกต้อง  
3. นักเรียนมีฟันสะอาดและมีอนามัยช่องปากท่ีดี  
4. นักเรียนรู้จักการมีสุขภาพที่แข็งแรง  

  

                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        

        ผู้เสนอโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ  

        ลงชื่อ                                     ลงชื่อ   
             (นางจรัสศรี  เพียแก้ว)                                           (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)             

            ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

    

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
แผนงาน      บริหารทั่วไป  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  4 , 5  

        สพป.ที่  1 , 6  

        ร.ร.ที่ 5  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  2 , 3 , 6  

มาตรฐาน      ที่  2  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมหมาย  บรรดิษเสน  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2562 -   30  กันยายน  2563  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   

โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ของประเทศ  ซึ่งในการจัดการศึกษามุ่งเน้น ความส าคัญท้ัง
ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อเป็นการพัฒนาคนให้มี
ความสมดุลโดยร่วมกับชุมชนปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่ผู้เรียนและ ยังเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที  
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
5. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
6. เพ่ือให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย รักษาขนบธรรมเนียม  

ประเพณีวัฒนธรรมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
 

3. เป้าหมาย  
1. นักเรียนร้อยละ  75  เข้าร่วมกิจกรรมวันออกพรรษา  
2. นักเรียนร้อยละ  75  เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง  
3. นักเรียนร้อยละ  75  เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ  
4. นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก  
5. นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู  
6. นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่  
7. นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย  
8. นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  



 
9. นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา  
10. นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
11. นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
12. นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

4.  กิจกรรมการด าเนินงาน  

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  

 

3  
 

4  
5  
6  

 

7  
8  
9  

 

10  
 

11  
12  

วันออกพรรษา  
วันลอยกระทง  
วันพ่อแห่งชาติ  
วันเด็กแห่งชาติ  
วันไหว้ครู  
วันสุนทรภู่  
วันภาษาไทย  
วันต่อต้านยาเสพติด  
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
วันแม่แห่งชาติ  
วันวิทยาศาสตร์  
ส่งเสริมคุณธรรม  
  

พ.ย. 62  
พ.ย. 62   

 

ธ.ค. 62  
ม.ค. 63  

 

มิ.ย. 63  
มิ.ย. 63  
มิ.ย. 63  
มิ.ย. 63 
ก.ค. 63  
ส.ค. 63  
ส.ค. 63  
ส.ค. 63  

  

นางวาสนา  พูลชาติ  
นางปราณี  อาทิตย์วงษ์  
น.ส.ดาราวรรณ  กันบัวลา 
นางสมหมาย  บรรดิษเสน 
นางวรรณา  ชมภู  
 

นางปนัดดา  ดุลชาติ  
 

นางสายใจ  ถานะวร  
 

นางจรัสศรี  เพียแก้ว นาง 

 

สมหมาย  บรรดิษเสน นาง 

 

สมหมาย  บรรดิษเสน  
น.ส.จีราวรรณ  ศรีอริยานนท์  
นางสมหมาย  บรรดิษเสน  
  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  37,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ  

ที่ใช้  
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. วันออกพรรษา  
2. วันลอยกระทง  
3. วันพ่อแห่งชาติ  
4. วันเด็กแห่งชาติ  
5. วันไหว้ครู  
6. วันสุนทรภู่  
7. วันภาษาไทย  
8. วันต่อต้านยาเสพติด  
9. วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา  
10. วันแม่แห่งชาติ  
11. วันวิทยาศาสตร์  
12. ส่งเสริมคุณธรรม  

2,000  
3,000  
2,000  
5,000  
3,000  
1,000  
5,000  
1,000  
4,000  
5,000  
3,000  
3,000  

    
1,000  

2,000  
2,000  
2,000  
5,000  
3,000  
1,000  
5,000  
1,000  
4,000  
5,000  
3,000  
3,000  

  

รวม  37,000    1,000  36,000    
6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

กิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมวันลอย
กระทง กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้
ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
ภาษาไทย กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  

แบบบันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่าย แบบ
บันทึก , ภาพถ่ายแบบ  

 
 
 
 
 



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์  
3. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที  
4. นักเรียนมีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
5. นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
6. นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  

วัฒนธรรมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
  

 

                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        

         ผู้เสนอโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ  

ลงชื่อ              ลงชื่อ   
            (นางสมหมาย  บรรดิษเสน)                                          (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)                

            ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์

  

  

  

  



 
ชื่อโครงการ      โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถานศึกษากับชุมชน  
แผนงาน      งานบริหารทั่วไป  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  1 , 4  

        สพป.ที่  5  

        ร.ร.ที่  6  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  2 , 6  

มาตรฐาน      ที่  1  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมหมาย  บันดิษเสน  

ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม  2564 -   30  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   
ในปัจจุบันการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจกันในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
โดยเฉพาะชุมชนหรือผู้ปกครองซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือช่วยให้คุณภาพของผู้เรียนบรรลุตาม  
วัตถุประสงค์  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  โรเรียนบ้านท่าเกษมจึงจัดท าโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถานศึกษากับชุมชน 
ขึ้น เพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนใน  
ภาคเรียนแรกของปีการศึกษา และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนที่จบการศึกษา  

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
2. เพ่ือให้ข้อมูล กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแก่นักเรียน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

3. เป้าหมาย  
1. นักเรียนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ผู้บริหาร  ครู ร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
3. ผู้ปกครองร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรม  

  

  
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  
3  
4  

ขออนุมัติโครงการ 
ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป. 6 และอนุบาล 3 
สานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน  

 พ.ย. 64 
พ.ค. 65  
เม.ย. 65  

 พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

นางสมหมาย  บันดิษเสน  
นางสมหมาย  บันดิษเสน  
นางสมหมาย  บันดิษเสน  
นางสมหมาย  บันดิษเสน  

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  19,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท  

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ  งบประมาณ  
ที่ใช้  

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 
3. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป. 6 และ
อนุบาล 3  
4. สานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 

- 
4,000  

 13,000  
 

2,000  

  -  
  

  
 

- 
4,000  

 13,000  
 

2,000  

  

รวม  19,000    -  19,000    

  

6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 
การจัดกิจกรรม  

- การสอบถาม  
- ประเมินความพึงพอใจ  

- แบบการสอบถาม  
- แบบประเมินความพึงพอใจ  
  

  

 

 

 



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและชุมชนในทุกๆด้านที่ต้องช่วยกัน พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึนกว่าเดิม  

  

                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        

    ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ  

    ลงชื่อ                                             ลงชื่อ   
       (นางวาสนา  พูลชาติ)                                               (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)         

         ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม   

  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถานศึกษากับชุมชน  

 
 

  
 
 
 
   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



 
ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน      งานบริหารทั่วไป  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  1 , 4  

        สพป.ที่  1  

        ร.ร.ที่  6  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  1 , 2 , 5  

มาตรฐาน       ที่  2  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสายใจ  ถานะวร  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล  

   แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวังและคุณธรรม 
การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ควบคู่ไปกับการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือ
ปรองดองกันในสังคมจะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆของสังคม เข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่
ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนและการพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงต่างๆภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  โรงเรียน
บ้านท่าเกษมจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อให้ นักเรียนได้ตระหนักและเกิด
การเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอดี ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่ 

มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้  

2. เพ่ือให้นักเรียนส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จ -  
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  

3. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/โรงเรียนมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก  
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน  

3. เป้าหมาย  
1. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จ านวน  100  คน  
2. ผู้ปกครองจ านวน 10 คน  

 
 
 



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

  
ที่  

   
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  
 3 

สวนครัว  
สวนสมุนไพร  
เพาะเห็ดนางฟ้า 

 พ.ย. 64 – ก.ย. 65  
พ.ย. 64 – ก.ย. 65  
 พ.ย. 64 – ก.ย. 65  

นางสายใจ  ถานะวร  
นางสายใจ  ถานะวร  
 นางสายใจ  ถานะวร  

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  7,000  บาท  
2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน     -  บาท  

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ  งบประมาณ  
ที่ใช้  

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. สวนครัว  
2. สวนสมุนไพร  
3. เพาะเห็ดนางฟ้า 

3,000  
2,000  
 2,000 

    3,000  
2,000  
 2,000 

  

รวม  7,000      7,000    

  

6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนแสวงหาความรู้และน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

การสังเกต/บันทึก  
การสอบถาม/บันทึก  

แบบบันทึก  
แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ
บันทึก  

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้  
2. นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสามารถน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

  

  



 
                √ -    อนุมัติ  
                               -    ไม่
อนุมัติ  

              ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ  

ลงชื่อ                 ลงชื่อ   
          (นางสายใจ  ถานะวร)                                               (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)          

       ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

 
 

  
    



 
ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  
แผนงาน      งานบริหารทั่วไป  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  2 , 4  

        สพป.ที่  1  

        ร.ร.ที่  2 , 6  

จุดเน้น สพฐ.      ที่  1 , 6  

มาตรฐาน       ที่  1 , 3  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา  

ระยะเวลาด าเนินงาน    1  ตุลาคม  2562 -   30  กันยายน  2563  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนได้
พัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และเพ่ิมเติมด้วยค่านิยมหลัก 12 ประการซึ่งจ าเป็นที่นักเรียนต้องเข้าร่วม 
กิจกรรมทั้งในโรงเรียน  ชุมชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังนั้นสถานศึกษามีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีการ พัฒนาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติได้เต็ม ศักยภาพ  ครูจึงต้องมี
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุคุณลักษณะดังกล่าว  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ  
3. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  

3. เป้าหมาย  
1. นักเรียนร้อยละ 100  ได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
2. นักเรียนร้อยละ 100  ได้พัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ  
3. นักเรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  

  

  

 

 

 

  



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  
3  

ประชาธิปไตยในโรงเรียน ลูกเสือ 
เนตรนารี กีฬาสีในโรงเรียน  

ต.ค. 62 – ก.ย. 63  
ต.ค. 62 – ก.ย. 63  
ต.ค. 62 – ก.ย. 63  

นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา 
นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา 
นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา  

  

5. งบประมาณ  
1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน (รายหัว)  จ านวน  15,000  บาท  
2. เงินเรียนฟรี     จ านวน    5,000  บาท  

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ  งบประมาณ  
ที่ใช้  

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1. ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
2. ลูกเสือ เนตรนารี  
3. กีฬาสีในโรงเรียน  

10,000  
5,000  
5,000  

    
  

2,000  

10,000  
5,000  
3,000  

  

  

รวม  20,000    2,000  18,000    

  

6. กรประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1.นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 8 ประการ  
2.นักเรียนได้พัฒนาค่านิยมหลัก 12ประการ  
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  

การสังเกต การสัมภาษณ์  
  
การสังเกต การสัมภาษณ์ 
 

การสัมภาษณ์  

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  
  
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  
  

แบบสัมภาษณ์ ภาพถ่าย  

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
2. นักเรียนได้พัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ  
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  



 
  

                √ -    อนุมัติ  
         -   ไม่อนุมัติ  

         

    ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ  

       ลงชื่อ                                        ลงชื่อ         
           (นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา)                                   (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)            

           ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 

  

 

  
 

 

 

 



 
ชื่อโครงการ          โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้    

แผนงาน                   งานบริหารทั่วไป   

สนองผลผลิตหลัก        1. มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
-      มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจัดการ  

สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. สก. 1  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
                ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายเอกพงศ์   บุตรสงฆ์   

งบประมาณ             50,000      บาท  

ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม  2564  ถึง  30 กันยายน 2565  
*************************************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล  

   เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่มี บทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึ่ง ประสงค์  เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดี 
และเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งความมุ่งหวังของการจัด การศึกษาคือ  มุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา 
และมีความสุข  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องด าเนินงาน ตามความมุ่งหวัง และหลักการ  ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการ ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เพื่อเป็น
กลไกลส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายหลัก มาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย
และ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านท่าเกษม  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ และ ปลอดภัย 
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนยิ่งขึ้น    
2. วัตถุประสงค์  
2.1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ให้แข็งแรง สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  
2.2. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง บริเวณอาคารเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่ช ารุดทรุดโทรม ให้มีความสะดวกและปลอดภัยของนักเรียน  
2.3. เพ่ือบ ารุงดูแลรักษาสภาพสภาพภูมิทัศน์และอาคารเรียนให้ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
2.4. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อ และสะดวกต่อการใช้งานอยู่เสมอ  
  
 
3. เป้าหมาย  
3.1. ด้านปริมาณ  

1) นักเรียนร้อยละ  100 มีอาคารเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
2) นักเรียนร้อยละ  100 มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบปลอดภัยและสวยงาม  
3) นักเรียนร้อยละ  100 มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน  



 
3.2. ด้านคุณภาพ  

1) อาคารเรียน ห้องเรียนมีความแข็งแรง และปลอดภัย ที่สวยงาม เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ     

นักเรียน และมีความสุข   

2) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และพร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ  
3) มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบเหมาะสมต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    

4. การด าเนินงานและกิจกรรม  

  
กิจกรรม  

   ระยะเวลา     
  

งบ 
ประมาณ  

ผู้รับ 
ผิดชอบ  

   ปีงบประมาณ  2563     

ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย  

1. ดูแลรักษา บ ารุง
อาคารเรียนและ
สวนหย่อม  

  ***  ***  ***  
  

***  
  

***  ***  ***  ***  ***  ***         
45,000  

     

นายเอกพงศ์  
บุตรสงฆ์  
  
 

2. จ้างท าป้ายชื่อ 
ชื่อต้นไม้ และคติ
ธรรม  

       ***      5,000  

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  
  
5. การควบคุม  ก ากับ และติดตม  

  
กิจกรรม  

  ระยะเวลา     
  

งบ 
ประมาณ  

ผู้รับ 
ผิดชอบ  

  ปีงบประมาณ  2563     

ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย  

1. นิเทศโครงการ       ***        ***               นายเอกพงศ์ 
บุตรสงฆ์  2. รายงานผลและ 

สรุปโครงการ  
              

  
             

**  
      

 
 
 
 
 
 



 
6. งบประมาณ  
6.1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน(รายหัว)    50,000    บาท  
6.2. เงินนอกงบประมาณ             -           บาท  
7. การประเมินผล  
   7 .1 การสังเกต  

7.2 การสอบถาม  
7.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน       

          
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่สะอาด  ร่มรื่น สวยงาม  เอื้อต่อการใช้อาคาร สถานที่  

เหมาะส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน  

8.2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี และเอ้ือต่อการใช้งานอยู่เสมอ  
 

 

                √ -    อนุมัติ  
                

  
  -    ไม่อนุมัติ  

 ผู้เสนอโครงการ                          ผู้อนุมัติ
โครงการ  

ลงชื่อ          ลงชื่อ   
        (นายเอกพงศ์   บุตรสงฆ์)                                           ( นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์ )  

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู ้

 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อโครงการ      โครงการนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  
แผนงาน      งานวิชาการ  

กลยุทธ์       สพฐ.ที่  1 , 2  

        สพป.ที่  6  

        ร.ร.ที่  1  

จุดเน้น  สพฐ.     ที่  1 , 6  

มาตรฐาน       ที่  1 , 3  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางจินตนา  ทองเล็ก  

ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม  2564 -  กันยายน  2565  
                                ******************************************************  

1. หลักการและเหตุผล   

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และ โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บ ค่าใช้จ่าย  ประกอบกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลดค่าครองชีพของประชาชนว่าให้ทุกคนมี
โอกาส ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา  จัดให้มีเครื่องแบบ
นักเรียน  อุปกรณ์ การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฟรี  

2. วัตถุประสงค์   

  เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับ รายการหนังสือเรียน เครื่องแบบ 
นักเรียนอุปกรณ์การเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

3. เป้าหมาย  
1. นักเรียนร้อยละ 100  มีหนังสือเรียน  
2. นักเรียนร้อยละ 100  มีเครื่องแบบนักเรียน   
3. นักเรียนร้อยละ 100  มีอุปกรณ์การเรียน  
4. นักเรียนร้อยละ 100  รับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

 



 
 4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1 หนังสือเรียน  
3.1.1 ครูผู้สอนคัดเลือกหนังสือเรียน   
3.1.2 น าเสนอคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี  

4 ฝ่าย ร่วมกันคัดเลือก  
       4.1.3  จัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.  
2560    
       4.1.4  ลงทะเบียนหนังสือเรียน  
       4.1.5  จัดระบบการยืมหนังสือเรียน  

4.2 เครื่องแบบนักเรียน  
4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน   
4.2.2 จ่ายเงินให้นักเรียน  
4.2.3 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน  

4.3 อุปกรณ์การเรียน  
4.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน   
4.3.2 จ่ายเงินให้นักเรียน  
4.3.3 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน  

4.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4.4.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  ก าหนดกิจกรรม   

- กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง  
- กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี  ปีละ 3 ครั้ง  
- กิจกรรมทัศนศึกษา  ปีละ 1 ครั้ง  
- การให้บริการสารสนเทศ/ICT  ปีละ  40  ชั่วโมง  

5. กิจกรรมการด าเนินงาน 

  
ที่  

  
กิจกรรม  

ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

  
ผู้รับผิดชอบ  

1  
2  
3  
4  

จัดซื้อหนังสือเรียน  
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก.พ. 65 – พ.ค. 65  
พ.ค. 65  

ธ.ค. 64 , พ.ค. 65  
ต.ค. 64 – ก.ย. 65  

  

นางจินตนา  ทองเล็ก  
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น  
คณะครู 

6. งบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงิน   504,328.00  บาท      

 

 



 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ  
ที่ใช้  

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  

1.  ค่าหนังสือเรียน            
1.1  ระดับปฐมวัย  
1.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
1.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
1.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
1.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
1.6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
1.7  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
2.1 ระดับปฐมวัย  
2.2 ระดับประถมศึกษา  
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
3.1 ระดับปฐมวัย  
3.2 ระดับประถมศึกษา  
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
4.1  ระดับปฐมวัย  
4.2  ระดับประถมศึกษา  
  

200/คน/ปี 
561/คน/ปี 
605/คน/ปี 
622/คน/ปี 
653/คน/ปี 
785/คน/ปี 
818/คน/ปี  

  
300/คน/ปี  
360/คน/ปี  

  
100/ภาคเรียน  
195/ภาคเรียน  

  
215/ภาคเรียน  
240/ภาคเรียน  

  15,000  
23,001  
24,805  
20,526  
21,549  
29,385  
31,902  

  
22,500  
82,440  

  
15,000  
76,050  

  
32,250  
109,920  

 

  

7. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

1. นักเรียนมีหนังสือเรียน  
2. นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน  
3. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน  
4. นักเรียนรับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ตรวจสอบ  
ตรวจสอบ  
ตรวจสอบ 
ส ารวจความพึงพอใจ  

ใบยืมพัสดุ(หนังสือ) 
ใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน  
แบบประเมินความพึงพอใจ  
  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

  นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน 
เครื่องแบบ นักเรียน อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

    



 
  

                √ -    อนุมัติ  
                  -    ไม่อนุมัติ  

        

      ผู้เสนอโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ  

ลงชื่อ                                                 ลงชื่อ                
            (นางขะจี  บุญสมนึก)                                                (นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์)                                                  

          ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
                                                                

 ค าสั่งโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ที่   42/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  
 ----------------------------------------------  

               เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  พร้อมที่
จะด าเนินการใน ปีงบประมาณ 2563  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยรวบรวมข้อมูลและ
โครงการจัดท าเป็นรูปเล่มให้แล้ว เสร็จสมบรูณ์ ดังรายนามต่อไปนี้     

   1.  นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์       ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  
  2.  นางสาววิชุดา  นาชัยฤทธิ์       ครผูู้ช่วย  กรรมการ  
  3.  นางสาวสมหญิง  คายเลิศ       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  4.  นางสาวณิชนันท์  มลิซ้อน       พนักงานราชการ  กรรมการ  
  5.  นางวาสนา  พูลชาติ       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  6.  นางจรัสศรี  เพียแก้ว       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  7.  นางสาวศศิประภา  ช่วยณรงค์       ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
  8.  นางสาวนภาพร  แก้วประพันธ์       ครูช านาญการ  กรรมการ  
  9.  นางสมหมาย  บันดิษเสน       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
            10. นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา      ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ    

11. นางสายใจ  ถานะวร                ครชู านาญการพิเศษ          กรรมการ
12. นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ          

13. นางจินตนา  ทองเล็ก        ครชู านาญการพิเศษ           กรรมการ 

14. นางอิสรีย์  จารุโรจน์วัฒนา        ครผูู้ทรงคุณ            กรรมการ 

15. นางสาวศุภลักษณ์  วงค์ศรีทา      ครพ่ีูเลี้ยงเกพิเศษ            กรรมการ  

       ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เต็มความสามารถให้งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบส าเร็จ        
ตามวัตถุประสงค์  หากมปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป  

       สั่ง ณ วันที่   10    เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   

                                                         
      (นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)             

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  



 

บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  

  

   ข้าพเจ้า  นายวิเชียร  สุคนธประทีป  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
บ้านท่าเกษม  ขอรับรองว่า แผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ ได้รับความเ ห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านท่าเกษม แล้ว  
  

                                                                               
              ( นายวิเชียร  สุคนธประทีป )  

                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                       
                                                    โรงเรียนบ้านท่าเกษม  สพป.สระแก้ว เขต 1  

   


