
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

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

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ครั้งที่  3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม ๒๕๖4 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่แล้ว 
   เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ได ้
 
 
 
 
       ลงชื่อ ................................................... 
                  (นายสุวชาติ  หาญด ารงค์กูล) 
                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                                                     โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ค าน า 
 

 เอกสารแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ฉบับนี้  โรงเรียนได้
จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน  ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖5  โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการ  เพ่ือสนองวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและกล
ยุทธ์ของโรงเรียน  ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรงและสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา  และเครื่องมือการประเมินตามมาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน
มีโครงการเพ่ิมเติมจุดเน้นหรือนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนบรรลุจุดประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอนและเกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกท่านที่ได้
ร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
        
         โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
                        ตุลาคม ๒๕๖4 
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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๗๐๐   หมู่ที่ ๓ ต าบลศาลาลัย  อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์ ๗๗๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๔๐๐๐๐  
E-mail: Bannongpaopee@hotmail.com   Website:  www. bannongpaopee.com   
 ๑.๒  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  ๑๒  ไร่  ๒  งาน   
 ๑.๓  มีเขตพ้ืนที่ให้บริการใน ๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่บ้านหนองเป่าปี่และหมู่บ้านหนองตาบุญ  
ต าบลศาลาลัย 
 

๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ๒.๑  นางสาวศิรินันท์  จีนพก ครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
 

๓.  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๑ ในบริเวณที่ดินที่นายชุ่ม  กลิ่นล าภู  บริจาคให้จ านวน 
๑๒ ไร่  ๒ งาน  จากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นได้บริจาคเงินและแรงงานจ านวน  ๔,๔๐๐บาท  ท าการ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารชั้นเดียว  หลังคามุงหญ้าคา  ใช้ชื่อ 
“โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่” ตามชื่อหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่  และท าการเปิดการสอนนักเรียนเมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม  ๒๕๑๓ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ โดยนักเรียนส่วนหนึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเนิน
กรวด  มีนายเอื้อม  นาน้อย  เป็นครูใหญ่ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณจากทางราชการท าการก่อสร้าง
อาคารเรียนถาวร  แบบ ป.๑จ จ านวน ๑หลัง  มี  ๔ ห้องเรียน 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจ านวน ๑ หลัง  และในปีนี้เองได้มีผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์เกิดขึ้น  ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้าโจมตีทหารและต ารวจ  ซึ่งมาประจ าในท้องที่แห่งนี้และท าลาย
ขวัญของข้าราชการครูที่มาสอน  ณ  โรงเรียนแห่งนี้  ทางรัฐบาล(โดยกระทรวงมหาดไทย)  ได้ประกาศให้พ้ืนที่แห่งนี้
เป็นพ้ืนที่สีแดง  มีผู้ก่อการร้ายชุกชุม  มีครั้งหนึ่งทางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ท าการปิดโรงเรียน  ข้าราชการครู  
นักเรียนเสียขวัญก าลังใจ  จนทางราชการทหารได้ส่งครูที่เป็นทหารมาช่วยท าการสอนให้แก่นักเรียนร่วมกับครู  เมื่อทางทหารได้
ย้ายกลับมาตั้ง  ทางกรมต ารวจได้ส่งต ารวจตระเวนชายแดนมาช่วยสอนจนสิ้นปีการศึกษา  ๒๕๑๘เมื่อต ารวจตระเวนชายแดนได้
กลับไปที่ตั้งสังกัด  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งข้าราชการครูมาท าการสอน 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐบาลได้ประกาศให้การศึกษาภาคบังคับจ านวน ๖ ปี  จึงมีผลให้นักเรียนต้องเรียนจบ
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จึงจบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  ในปีการศึกษานี้เองทางโรงเรียนได้
เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นปีแรก 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการท าการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป .๑จ  
จ านวน ๓  ห้องเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่ง  พร้อมกันนี้คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองได้บริจาคเงินก่อสร้างห้องส้วม ๑ 
หลัง  จ านวน ๔ ที่  โดยไม่ใช่งบประมาณจากทางราชการ 
 ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๐ นายสมยศ  ขันก าเนิด  ครูใหญ่ได้ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างอาคารโรงอาหารจ านวน ๑ หลัง  
หลังคามุงสังกะสี  ที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ าเภอปราณบุรีที่รื้อถอนบ้านพักทหารซึ่ง
เป็นสังกะสีเก่า 



 
 

 
 

 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓ ทางราชการได้ย้ายนายปรีชา  ปัญญาพานิช  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  
ได้ร่วมกับชาวบ้านเปลี่ยนหลังคาสังกะสี  มาใช้กระเบื้องแทนและท าการก่ออิฐฉาบปูนห้องครัว  ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑จ  จ านวน ๔ ห้องเรียน  โดยได้ท าการรื้อฝาห้องเรียนซึ่งท าด้วยไม้  
มาก่ออิฐฉาบปูนแทนฝาไม้ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างถังน้ ามันคอนกรีต  แบบ ฝ ๓๐ พิเศษ  
จ านวน ๑ ชุด  ๔ ถัง  และได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมส้วมที่มีอยู่ทั้งสองหลัง 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางราชการได้ก าหนดให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลเป็นปีแรก  ท าให้โรงเรียนได้เปิดท า
การสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๘ ทางรัฐบาล  โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กันดาร  ท าให้คณะครูที่
ท าการสอน  ณ  โรงเรียนแห่งนี้ได้เบี้ยกันดาร  จ านวน ๑๐% ของเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือน 
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับการปรับปรุงผู้บริหารหัวหน้าสถานศึกษาพ้นจากต าแหน่ง  ครูใหญ่เป็นต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ ่
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับการปรับปรุงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เป็น
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  มีนายปรีชา  ปัญญาพานิช  ได้รับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายปรีชา  ตั้งธรรม  ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนิยม  ปรีดิ์เปรม  ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางบุศรินทร์  มั่นคง  ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายฉัตรชาย  ดวงศิริ  ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๐ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนุกูล   ปานมัจฉา  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวจิตติมา  เทียมเทศ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสุจิรา  เมฆนิติ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
หนองเป่าปี ่
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสุจิรา  เมฆนิติ  ได้ย้ายไปต ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนาและ
ได้แต่งตั้งให้นางรสริน  โชติมิตร  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ นายอดิเรก  มะสิน  ทางราชการได้แต่งตั้งนายอดิเรก มะสินด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นางสาวศิรินันท์  จีนพก ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นางภัสกนก  กาญจนทอง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านหนองเป่าปี่ 

ในปี  พ.ศ. ๒๕๖3 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นางสาวศิรินันท์ จีนพก ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 



 
 

 
 

สีประจ าโรงเรียน       ส้ม-ด า 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน    “คนดี วิถีพุทธ ใช้ชีวิตพอเพียง” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน   “ซื่อสัตย์  กตัญญู  รู้หน้าที่” 

๔.  แผนที่ตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  แผนที่ตั้งอาคารเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงจอดรถ 

ห้องเก็บของ 

ห้อง ป.1 

ห้อง ป.4 

 
ห้อง ป.2 

 

ห้อง ป.3,6 

 

ห้อง ป.2 

 

สวนป่า 

ประตูโรงเรียน 



 
 

 
 

๕. ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 

๖.  ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๖7  คน  (ข้อมูล  ณ 25 เดือน มิถุนายน ๒๕๖4) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล  ๒ ๑ 7 2 9 
๑ : ๙ 

อนุบาล  ๓ ๑ 5 3 8 
รวม ๒ 12 5 ๑7 - 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ 6 2 8 

๑ : ๗ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ 4 6 10 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ 4 1 5 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ 8 2 ๑0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ 5 6 11 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ 5 1 6 

รวม ๖ 32 ๑8 50 
รวมทั้งหมด ๘ 44 ๒3 ๖7 - 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวศิรินันท์  จีนพก 
(ครูรักษำกำรในต ำแหน่ง) 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นางสาวปภัสรา   วิเชียรฉาย 

 
 

 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
นางสาวน ้าฝน   ใจตรง 

 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
นางสาวปานทพิย ์  ดีเด่น 

 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นางสาวศิรินันท ์  จีนพก 



 
 

 
 

๗.  ข้อมูลบุคลากร 

 ๗.๑ ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นางสาวศิรินันท์    จีนพก ๓๗ ค.ศ.๒ บธ.บ. ระบบสารสนเทศ ป. ๖ และ ป. 3 

๒ นางสาวปานทิพย์    ดีเด่น ๓2 ค.ศ.๑ ค.บ. 
คณิตศาสตร์ 

และคอมพิวเตอร์ 
ป. 2 

๓ นางสาวปภสัรา      วิเชียรฉาย ๒6 ค.ศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ป. 1 
๔ นางสาวน้ าฝน       ใจตรง ๒7 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป. 5 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     ๔    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงความถนัด    ๔    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ๗.๒ ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวปัณฑิตา   พูลสวัสดิ์ ๒7 ค.บ. ภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี  4 อบต.ศาลาลัย 
๒ นางสาวรจนา       รอดพยุง ๒7 ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๒-๓ อบต.ศาลาลัย 

๗.๓ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ วุฒิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวพัชรี  หอมกลิ่น ๔3 นต.บ. นิติศาสตร์ สพฐ. 

 ๗.๔ นักการภารโรง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ วุฒิ จ้างด้วยเงิน 
๑ นายสมคิด    หอมกลิ่น ๓6 ม.6 สพฐ. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  ๗.๕ จ าแนกตามสาขาวิชาเอก 

สาขาวิชาเอก จ านวน (คน) 
ภาษาไทย 2 
คณิตศาสตร์ 1 
วิทยาศาสตร์ - 
คอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาอังกฤษ 1 
การประถมศึกษา - 
นาฏศิลป์ - 
ปฐมวัย 1 
อ่ืน ๆ……………. - 

รวม 6 
 
๗.๖ จ าแนกตามวิทยฐานะ (ไม่รวมครูอัตราจ้าง) 
 

วิทยฐานะ จ านวน (คน) 
ยังไม่มีวิทยฐานะ 3 
ช านาญการ 1 
ช านาญการพิเศษ - 
เชี่ยวชาญ - 
เชี่ยวชาญพิเศษ - 

รวม 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน 

 

แผนที่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

 

ถนนเพชรเกษม 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เดินทางจากถนนเพชรเกษม 

ไปทางทิศตะวันตกอีก 12 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตึกแถว 

ร้านก๋วยเตีย๋วเจ๊ต้อย 

วัดหนองเป่าปี ่

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ตึกแถว 

SEVEN / ELEVEN 
ไร่เก่า 



 
 

 
 

๘. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคาร
หลังที่ 

แบบอาคาร ปีท่ีสร้าง จ านวน 
สภาพ
อาคาร 

1 อ่ืน ๆ  2514  4 ห้องเรียน ใช้การได้ 
2 ป.1 จ  2523 3 ห้องเรียน ใช้การได้ 
3 อ่ืน ๆ สร้างเอง (ปรับเป็นห้องธุรการ/ห้องอ านวยการ) 2540 2 ห้องเรียน ใช้การได้ 
4 อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 2560 1 หลัง ใช้การได้ 
5 อาคารอเนกประสงค์แบบอ่ืน ๆ (ใช้เป็นโรงอาหาร)  2530 1 หลัง ใช้การได้ 
6 บ้านพักครู (ปรับปรุงใหม่) 2560 1 หลัง ใช้การได้ 
7 ส้วม แบบ สปช. 601 /26  (ปรับปรุงใหม่) 2563 2523 4  ใช้การได้ 
8 ส้วมแบบอ่ืน ๆ  (ห้องน้ าหญิง) 2524 4 .ใช้การได้ 
9 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ าชาย) 2557 3 ใช้การได้ 

10 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ าชาย) 2557 3 ใช้การได้ 
11 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ าอนุบาล) 2561 3 ใช้การได้ 
12 อาคารอนุบาล 2561 1 ใช้การได้ 
13 อาคารพยาบาล 2561 1 ใช้การได้ 
14  อาคารห้องสมุดแบบอ่ืน ๆ  2552 1 ใช้การได้ 
15 สนามเด็กเล่นแบบอ่ืน ๆ  2555 1 ใช้การได้ 
16 สนามกีฬา - 1 ใช้การได้ 
17 สนามฟุตซอล 2562 1 ใช้การได้ 

 
๙.  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดที่มีขนาด ๕๐ ตารางเมตร  หนังสือในห้องสมุดมีจ านวนประมาณ  500 
เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบบัตรยืมและจดบันทึกการยืม-คืน   

 ๒.  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการภายในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   -  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน   ๑ ห้อง 
 ๓.  ห้องพยาบาล      จ านวน   ๑ ห้อง 
 ๔.  คอมพิวเตอร์      จ านวน  8 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  ๖ เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    จ านวน  ๑ เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ/งานสารบรรณ  จ านวน   1 เครื่อง 
 
 
 
 



 
 

 
 

๙.๑  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
๑ ห้องสมุด 
๒ สวนป่า 
๓ สวนเศรษฐกิจพอเพียง 

๔ ห้องคอมพิวเตอร์ 
๕ สนามเด็กเล่น 
๖ สนามกีฬา 

๗ อาคารอเนกประสงค์ 
๘ ห้องธุรการ/ห้องประชุม 
๙ โรงอาหาร 

๑๐ แปลงเกษตร 

๑๑ บ่อดินเลี้ยงปลา 

๑๒ โรงเห็ด 

๙.๒   แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๑ วัดหนองเป่าปี่ 
๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  ต าบลทุ่งเคล็ด 
๓ อ่างเก็บน้ าห้วยหนองคาง 
๔ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าหว้ากอ 
๕ ไร่มะม่วง 
๖ ไร่สับปะรด 
๗ โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ ารุง) 
๘ โรงเจสามร้อยยอด 
๙ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๐ อ่างเก็บน้ าหมู่บ้านหนองเป่าปี่ 
๑๑ สวนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านลุงพิธี 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ส่วนที่ ๒  กำรวิเครำะห์ศักยภำพของโรงเรียน 

๑.  ภำระงำนของโรงเรียน 
 ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์เข้าเรียน   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒. จัดท้าสาระหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เช่น สภาพปัญหาชุมชน สังคม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ๔. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงทั งร่างกาย และจิตใจ 
 ๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 ๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 
 ๗. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน 
 ๘. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในโรงเรียน 
 ๙. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื อต่อการเรียนการสอน ร่มรื่นสวยงาม 

๒.  สภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
 ๒.๑  สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
 สภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาจากจุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียนโดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ ๖ ปัจจัย 
คือ 
 ๑. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย เป็นจุดแข็ง คือ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการแบ่งกลุ่ม
บริหารเป็น 4 งานครบตามระเบียบ ส่งผลให้การบริหารงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีนโยบายการบริหารงาน
ชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน 
 ๒. ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ เป็นจุดแข็ง คือ นักเรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม  นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงมีสถิติจ้านวนเพ่ิมขึ นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี
เยี่ยม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 ๓. ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีอัตราก้าลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ก้าหนด  แต่
บุคลากรครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากการย้ายกลับภูมิล้าเนา และไปปฏิบัติราชการที่อ่ืนบ่อยครั งเมื่อครบ
ก้าหนดการย้าย  บุคลากรบางสาขาไม่มี เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านอัตรานักเรียนต่อครูตามที่รัฐบาลก้าหนด บางส่วนยัง
ขาดทักษะในการผลิตสื่อและนวัตกรรม ส่วนที่เป็นจุดแข็งคือ บุคลากรครูมีอายุเฉลี่ยเพียง ๓๒ ปี ซึ่งเป็นบุคลากรที่
อายุไม่มากนัก  มักมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างๆ  มีบุคลากรสอนตรงวิชาเอกและมีการท้าวิจัยในชั นเรียน 
ครูมีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและท้างานด้วย
ความเสียสละ ปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนเป็นอย่างดี 
 ๔. ปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง กล่าวคือ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน  
เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  งบประมาณในการบริหารจัดการจึงน้อยตามรายหัวของผู้เรียน  การบริหาร
งบประมาณจึงเพียงพอในแง่ของการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน  แต่ในด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ต้องใช้
เงินลงทุนด้านการก่อสร้างยังไม่เพียงพอ  แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังมีความพยายามที่จะบริหารงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารโรงเรียน  ส่วนที่เป็นจุดแข็งคือ  ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระบบบัญชี
ของทางราชการ  และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณท่ีก้าหนดไว้ 



 
 

 
 

 ๕. ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในอาณาเขตเล็ก ท้าให้สัญญาณไม่ทั่วถึง อาคารเรียนบางอาคารมีสภาพทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการยังไม่พร้อมต่อการใช้งานมากนักและใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่วนที่เป็น
จุดแข็ง คือ มีพื นที่สีเขียวเพียงพอต่อการพักผ่อนของนักเรียน  วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
บางส่วนได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล เช่น  จอโทรทัศน์   
 ๖. ปัจจัยด้านบริหารจัดการ มีจุดแข็ง คือ มีการกระจายงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ มีการประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนอย่างสม่้าเสมอ คือ มีการวางแผนงาน โครงการ แต่การน้าแผนไปใช้ยังไม่บางส่วนอาจยังไม่
เป็นไปตามแผน มีกระบวนการนิเทศติดตามที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาในทุกๆด้านด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ นกว่าเดิม  

 ๒.๒  สภำพแวดล้อมภำยนอกโรงเรียน 
 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่เป็นอย่างมาก เมื่อ
จ้าแนกปัจจัยในการวิเคราะห์ได้  ๔  ปัจจัย  คือ    
 ๑. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นโอกาส  คือ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัย
ที่เอื อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  กล่าวคือ  สังคมในหมู่บ้านหนองเป่าปี่มีประเพณี  วัฒนธรรมมีความ
หลากหลาย  เช่น  เทศกาลสงกรานต์  ลอยกระทง  ค่านิยมการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน  ตลอดจนการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  การตีไก่ชน  ท้าให้นักเรียนมีความรู้เรื่องรอบตัวที่แตกต่างกับนักเรียนในเมือง  และมีความ
รักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ส่วนอุปสรรคคือ  มีสภาพการคมนาคมที่สะดวกขึ น  ถึงแม้ว่าทางเข้าหมู่บ้านจะเป็น
ถนนลาดยางแต่ยังคงไกลกับชุมชนเมือง  ท้าให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุน  ส่งเสริมให้นักเรียนออกไปท้า
กิจกรรมนอกชุมชนได้  ส่วนอุปสรรค  คือ  ด้านวัฒนธรรมมีการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติและชุมชนเมืองเข้ามาท้า
ให้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น  การใช้โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตในการติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักนอกจาก
คนในหมู่บ้าน  การแต่งกาย  การใช้ภาษา  ครอบครัวของนักเรียนส่วนมากมีสภาพหย่าร้าง  ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา
มารดา  ตลอดจนพื นฐานการศึกษาของ ผู้ปกครองค่อนข้างต่้า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  
สภาพสังคมโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีความเสี่ยงและตัวอย่างที่ไม่ดีในเรื่องการดื่มสุราและการเล่นการพนัน ปัจจัย
ดังกล่าว ส่งผลต่อการเรียน และการปกครองนักเรียน  มีการเสพติดสุรา บุหรี่ในหมู่ เยาวชนค่อนข้างสูง   
 ๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  เป็นโอกาส   คือ  มีอุปกรณ์ส้าหรับติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยี
และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ที่เพียงพอต่อจ้านวนนักเรียนมีการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากรัฐบาล  ด้าน
อุปสรรค นักเรียนยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่คุ้มค่า  บางส่วนเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่เหมาะสม  
 ๓.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที่มีทั งโอกาสและอุปสรรคกล่าวคือ  ในหมู่บ้านหนองเป่าปี่เป็นหมู่บ้านที่
อยู่ห่างไกลชุมชนเมือง  จึงมักมีบริษัทเอกชนภายนอกเข้ามาสนใจท้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น CSR จ้านวน
มากท้าให้ง่ายต่อการระดมทุน แต่ยังมีอุปสรรค   สังคมภายนอกมีค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพง รายรับกับรายจ่าย
ของคนในชุมชนไม่สมดุลกัน ในด้านครอบครัว ผู้ปกครองมี รายได้ไม่แน่นอนและค่อนข้างต่้า นักเรียนจึงมักขาด
แคลนของใช้จ้าเป็น และมีการย้ายถิ่นฐานบ่อย ท้าให้รายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่้า 

๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาส  กล่าวคือ  โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุน ด้าน
งบประมาณด้านต่างๆอยู่เสมอ  ถึงแม้จะเป็นจ้านวนไม่มาก  การจัดการศึกษาขั นพื นฐาน   ท้าให้นักเรียนได้เรียนทุก
คน   และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  จัดให้มีการ
กระจายอ้านาจทางการศึกษา  ท้าให้ โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ น  ด้านอุปสรรค คือ  
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาขั นพื นฐาน ท้าให้มีข้อจ้ากัดด้านบุคลากรครูผู้สอน 



 
 

 
 

 กล่าวโดยสรุปว่า  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่มีสภาพโอกาส (Opportunity) มีการจัดระบบการบริหารและการ
จัดการโดยให้บุคลากรทุกฝ่าย ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การก้าหนดโครงสร้าง นโยบาย การด้าเนินงานและการประเมินผล ตลอดจนการระดมทุนหรืองบประมาณส้าหรับ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ท้าให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ที่ตั งโรงเรียนอยู่ไกลจากเขตชุมชนเมืองประกอบกับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท้าให้ได้รับความสนใจจากองค์กร
หรือบริษัทต่างๆภายนอกที่เข้ามาติดต่อท้ากิจกรรม CSR บ่อยครั ง ตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านกีฬาและวิชาการ
จากผู้น้าชุมชน เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ปกครองนักเรียน 
 บุคลากรในโรงเรียนมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน ๓๒ ปี  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสามารถในการท้างานเต็มที่  ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว  มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  สามารถจัดการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเป็นที่สนใจของนักเรียนท้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้   
 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและสนับสนุนนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านกีฬา ตลอดจนประกอบอาชีพที่
มีความรู้จ้าเพาะ  เช่น  ท้าไร่สับปะรด ท้าสวนมะม่วง  ปลูกยางพารา  ซึ่งผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพเหล่านี เป็น
เวลานานสามารถเป็นปราชญ์ชาวบ้านและให้ความรู้แก่นักเรียนได้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ น  นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมและมีอัตราการเรียนต่อในระดับชั นที่สูงขึ นเพ่ิมมากขึ น 
 ในส่วนของข้อจ้ากัด (Threat) ของโรงเรียนคือ จ้านวนครูไม่ครบวิชาเอก จึงท้าให้การจัดการเรียนการสอน
ในบางวิชาอาจไม่สามารถท้าการสอนได้อย่างเป็นมืออาชีพ นอกจากนี เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก อยู่ไกล
จากเขตชุมชนเมืองจึงมีอัตราการขอย้ายของครูบ่อยครั ง ท้าให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั น
ยังขาดการท้าวิจัยในชั นเรียนเพื่อน้าผลการวิจัยมาพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีประกอบการ
สอนไม่เพียงพอเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ยากท้าให้ขาดความคล่องตัวในการด้าเนินการทางราชการและการ
จัดการเรียนรู้  
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ความรู้น้อย  ประกอบกับไม่ค่อยมีเวลาดูแลกวดขันบุตรหลาน  และครอบครัวของง
นักเรียนส่วนใหญ่ให้เวลากับการท้ามาหากินเลี ยงชีพมากกว่าการศึกษาของบุตรหลาน ท้าให้โรงเรียนมีอุปสรรคใน
การบริหารจัดการด้านวิชาการ  นอกจากนั นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐมีจ้านวนจ้ากัดตามอัตราจ้านวน
นักเรียน จึงต้องบริหารจัดการภายใต้งบประมาณท่ีมีจ้ากัด  

๒.๓  แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษามีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและ ปัจจัย
ภายในที่มีความเข้มแข็ง กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกที่เอื อต่อสถานศึกษาได้แก่ ด้านการเมืองและ กฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยด้านที่เป็นโอกาสมากที่สุด คือ ด้านการเมืองและ กฎหมาย ด้านที่เป็น
อุปสรรคมากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งของสถานศึกษา คือ  ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย ด้านผลผลิตและการบริการ ด้านงบประมาณ โดยปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งที่สุด คือ ด้านผลผลิตแล ะ
บริการ และด้านที่เป็นจุดอ่อนที่สุดคือ ด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการและด้านอาคารสถานที่  อย่างไรก็ตาม
โรงเรียนได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทั ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  เน้นการฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล  และการด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขให้เพ่ิมขึ น 



 
 

 
 

 ๒. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถใช้การสื่อสารและเทคโนโลยี
งานวิจัยเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. เพ่ิมสมรรถภาพของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔. น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เข้ามาใช้กับ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๕. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้เพ่ิมขึ น  เพื่อรองรับการเป็นพลเมืองของโลก 
 ๖. ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยของผู้เรียน  สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพ่ือให้
เป็นพลเมืองของชาติที่มีคุณภาพ 

๒.๔  กลยุทธ์/ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั นพื นฐานและปฐมวัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  โดยปลูกฝังคุณธรรม  ความส้านึกในความเป็นชาติไทย  การใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๑. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และมาตรฐานของชาติ 
  ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื อต่อการจัดการเรียนรู้  
  ๓. พัฒนาระบบแนะแนว  
  ๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
  ๕. ส่งเสริมการน้าผลการทดสอบมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
  ๖. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร  
  ๗. เร่งรัด ปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล  
  ๘. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
  ๙. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ   
  ๑๐. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยึด หลักการด้าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๑. ส่งเสริมการสร้างชุมชนวิชาชีพครู (Professional Learning Community) 
  ๒.  พัฒนาครูให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
  ๓. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
  ๕.ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู   
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑. สนับสนุนให้ครูท้าวิจัยในชั นเรียน 
  ๒. ฝึกหัดให้ครูใช้ผลการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาระบบบริหารการจัดการ  โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  ๑. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา    



 
 

 
 

๒.๕  ตัวช้ีวัด 
ส่วนที่ ๑  จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  
 ๑. การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   
 ๑. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕  กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ นร้อยละ  ๓  ต่อปี  
 ๒. ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออก  เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชั น   
 ๓. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานก้าหนด   
 ๔. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทางอาชีพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด   
 ๕. ร้อยละของนักเรียนพิการหรือเด็กพิเศษที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ   
 ๖.  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสอดคล้องตามช่วงวัย   
 ๗. ร้อยละของนักเรียนมีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน   
 ๘. ร้อยละของนักเรียนที่มีน ้าหนักและส่วนสูงที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข   
 ๙. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมวัยและประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข   
 ๑๐. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่ได้รับการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ  
 ๒. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
 ๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีอายุครบตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน   
 ๒. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในระดับประถมศึกษาท่ีได้เข้าเรียน   
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรก้าหนด   
 ๔. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั น ป.๖ และศึกษาต่อ   
 ๕. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง   
 ๖. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีระบบการบริหาร จัดการ
ตามโครงการที่มีประสิทธิภาพ   
 ๗. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ   
 ๘. ร้อยละของนักเรียนยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐานนักเรียนยากจน   
 ๙. ร้อยละของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอญหรือพม่าในชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ   
ส่วนที่ ๒  จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ๑. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู   
 ๒. ร้อยละของครูที่จัดท้าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  (ID PLAN) 
 ๓. ร้อยละของครูที่มีแผนพัฒนารายบุคคล   
 ๔. ร้อยละของครูที่จัดท้าข้อก้าหนดในการพัฒนางานเป็นรายบุคคล   
 ๕. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มผีลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
ส่วนที่ ๓  จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
 ๑. ร้อยละของที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการรับรองมาตรฐาน  
 ๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือการด้าเนินงานให้มีคุณภาพ   
 ๓. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื อต่อการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 ๔. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกระบวนการนิเทศ  ตามรูปแบบปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน  
 ๕. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
 ๖. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีครุภัณฑ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกตามเกณฑ์   



 
 

 
 

 ๗. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   
 ๙. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีใช้ระบบ DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการและงบประมาณ 

 
รายละเอียดงบประมาณ  

 ตามที่ได้จัดสรรงบด าเนินการจากปี  ๒๕๖4  สามารถใช้ในสองปีงบประมาณ มีเงินเหลือจ านวน 
142,631.96 บาท งบประมาณที่ได้จัดสรรจากรายหัวนักเรียน  ข้อมูล  9  ธันวาคม ๒๕๖3 จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการจัดสรร 63 คน ได้รับจัดสรร 70 %  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 คิดเป็นนักเรียนที่ได้รับจัดสรร 
50 คน เป็นจ านวนเงิน 124,678 บาท  และได้รับการจัดสรรจากรายหัวนักเรียน ข้อมูล 25  มิถุนายน ๒๕๖4 
อีก 30 % ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร 17 คน เป็นจ านวนเงิน 44,170 บาท 

ในภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 งบประมาณที่ได้จัดสรรจากรายหัวนักเรียน  ข้อมูล 25  มิถุนายน 
๒๕๖4 จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร ๖7  คน  ได้รับจัดสรร 70 % ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 คิดเป็น
นักเรียนที่ได้รับจัดสรร 50 คน เป็นจ านวนเงิน 78,890 บาท และได้รับการจัดสรรอีก ๓๐% ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา ๒๕๖4 นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร ๑7 คน เป็นจ านวนเงิน 33,810 บาท ดังนั้นมีงบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนินโครงการทั้งหมด 255,331.96 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) 
ซ่ึงแบ่งงบประมาณในการด าเนินงานดังนี้  

๑. งบด าเนินงานตามโครงการต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,253 บาท  แบ่งออกเป็น 
๑.๑ งานวิชาการ  179,253 บาท คิดเป็น ร้อยละ 70.200  
๑.๒ งานบริหารทั่วไป 54,500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 21.340  

 ๑.3 งานบุคคล  21,0๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ   8.220 
 ๑.4 งานงบประมาณ 500  บาท คิดเปน็ ร้อยละ   0.002  
  

๒. งบที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมเป็นเงินทั้งหมด 481,4๐๐ บาท แบ่งออกเป็น 
๒.๑ งบจัดสรรค่ากลางวันส าหรับนักเรียนจ านวน ๖7 คน จากสพฐ. เป็นจ านวนเงิน  281,4๐๐ บาท     

คิดเป็นร้อยละ 58.45 
๒.๒ งบจัดสรรการพัฒนาการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาทคิดเป็นร้อยละ 41.55 
แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรม  จ าแนกตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดย
ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  การใส่ใจเกีย่วกับสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด  ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 
๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมเพิ่มความรู้ 
กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม 
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ 
กิจกรรมการประเมินผลและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

20,0๐๐ 
นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย 

นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
๑,๒,๓ 

๒ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมจัดหาหนังสือเรียน 
กิจกรรมจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 
และทัศนศึกษา) 
 

117,253 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ๑,๒,๓ 

๓ โครงการพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษากิจกรรมตรวจสอบภายใน 
 

500 นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย ๒ 

4 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 กิจกรรมจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียน 
 กิจกรรมทดสอบความพร้อมระดับนักเรียนปฐมวัย 
 

1,000 

 
นางสาวรจนา  รอดพยุง 

๑ 

5 โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง 
กิจกรรมโตไปไม่โกง 
กิจกรรมของหายได้คืน 
 

500 นางสาวศิรินันท์  จีนพก ๑ 

6 โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
กิจกรรมสภานักเรียน 
 

๕๐๐ นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ๑ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 
7 โครงการคนดีวิถีพุทธ 

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ (แปล)  แผ่เมตตา (แปล)  
กิจกรรมกล่าวค าพิจารณาอาหาร 
กิจกรรมทักทายไหว้กันยามเช้า 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

1,000 นางสาวปัณฑิตา  พูลสวัสดิ์ ๑ 

8 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า 
กิจกรรมชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด 
กิจกรรมครูแดร์ (DARE) 
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 

500 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ๑,๒,๓ 

9 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ 
กิจกรรมเลี้ยงสัตว์เพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรมการเพาะช ากล้าไม้เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ 

2,000 นางสาวศิรินันท์  จีนพก ๓ 

10 โครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ 
กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
กิจกรรมขยะทองค า 
กิจกรรมน าวิชาการบูรณาการสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ 
กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ 
กิจกรรมวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 

500 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ๒ 

11 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน 

25,000 นางสาวศิรินันท์  จีนพก ๑,๓ 

๑2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

10,000 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ๑ 

  



 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 
13 โครงการวันส าคัญ 

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

2,000 
นางสาวน้ าฝน  ใจตรง 

 
๑ 

๑4 โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
กิจกรรมระบบค่าไฟฟ้า 
กิจกรรมระบบค่าน้ าประปา 
กิจกรรมระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 

30,000 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ๒ 

๑5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

18,000 นางสาวน้ าฝน   ใจตรง ๒ 

 

 

 

  



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 
1 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ 

กิจกรรมการติดตาม/รายงาน และจัดเก็บเอกสาร/
หนังสือราชการ 
กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานธุรการและ 
งานสารบรรณ 

3,000 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 2 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลดาวเทียม 
DLTV 
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมเพิ่มความรู้ 
กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม 
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ 
กิจกรรมการประเมินผลและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

20,0๐๐ 
นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย 
นางสาวศิรินันท์  จีนพก 

๑,๒,๓ 

3 โครงการพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมตรวจสอบภายใน 

500 นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย ๒ 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
กิจกรรมอบรม สัมมนา 
กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

5,000 นางสาวศิรินันท์  จีนพก 2 

5 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณโรงเรียน 
กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานงบประมาณ
ในโรงเรียน 

500 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 2 

  



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
กิจกรรมอบรม สัมมนา 
กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

5,000 นางสาวศิรินันท์  จีนพก 2 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลดาวเทียม 
DLTV 
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมเพิ่มความรู้ 
กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม 
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ 
กิจกรรมการประเมินผลและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

20,0๐๐ นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย ๑,๒,๓ 

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณโรงเรียน 
กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานงบประมาณ
ในโรงเรียน 

500 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 2 

  



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาระบบบริหารการจัดการ  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 
1 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
กิจกรรมวันปจัฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย 

1,000 
นางสาวรจนา  รอดพยุง 

นางสาวปัณฑิตา  พูลสวัสดิ์ 
3 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

18,000 นางสาวน้ าฝน   ใจตรง ๒ 

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณโรงเรียน 
กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานงบประมาณใน
โรงเรียน 

500 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 2 

4 โครงการอาหารกลางวัน 
กิจกรรมจัดหาอาหารกลางวัน 

281,400 นางสาวศิรินันท์  จีนพก 1 

5 โครงการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – ๑๙) 
กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเฝ้าระวังป้องกันการ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
กิจกรรมบอร์ดนิเทศความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – ๑๙) 

2,000 นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 2 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
กิจกรรมการจัดหาบุคลากร  

216,000 นางสาวศิรินันท์  จีนพก 2 



 
 

 
 

แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรม  จ าแนกตามโครงสร้างของงาน 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
๓. โครงการพัฒนาการศึกษา 
4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 5. โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
 6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
 7. โครงการคนดีวิถีพุทธ 
 8. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
๑0. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
12. โครงการวันส าคัญ 
13. โครงการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
๑. โครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ 
๒. โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๔. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ 
๕. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
๖. โครงการอาหารกลางวัน 

กลุ่มบริหารบุคคล 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรม  จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ๓. โครงการคนดีวิถีพุทธ 

๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 ๖. โครงการวันส าคัญ 
 ๗. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 

๘. โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
๙. โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 

 ๑๐. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๑๑. โครงการอาหารกลางวัน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 

2. โครงการพัฒนาการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
6. โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
7. โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
8. โครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ 
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 

10. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๑1. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ 

12. โครงการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๓. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
๔. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

 ๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 



 
 

 
 

 
โครงการ         ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 3  
แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 3.2, 5.1, 5.3 และ 5.4 
แผนงาน    งานวิชาการ 
กลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ที่ 1  ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
         กลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย และ นางสาวศิรินันท์ จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ให้
ความส าคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีทักษะที่เข้มแข็งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ  ในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสมมีความสุข เกิดความมั่นใจ มีเจตคติที่ดี เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณี โดยอาศัย
กระบวนการฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี  พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ สื่อต่างๆ รอบตัว มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและ
จิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
เป็นรูปธรรม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวิธีการป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหงรังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว มีวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอและมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

เหตุนี้เอง ท าให้ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นมา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ผ่านการทดสอบด้วยแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  



 
 

 
 

 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียน 
๓.  เป้าหมาย 
 - ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 
๓.๑.๒ ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนได้รับการดูแลและแก้ไขจากครูผู้สอน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๓ ผู้เรียนได้ผ่านการทดสอบด้วยแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐     
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนมีทักษะและความสามารถทางวิชาการท่ีดีขึ้น 
๓.๒.๒ ผู้เรียนมีความสุข มีความใฝ่เรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนมากข้ึน 
๓.๒.๓ ผู้เรียนมีแนวโน้มผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย 
นางสาวศิรินันท์ จีนพก 

และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ 20,0๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

- - 1,000 1,000 

2 
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม เ พ่ิม
ความรู้ 

- - 3,5๐๐ 3,5๐๐ 

3 กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม - - 3,5๐๐ 3,5๐๐ 

4 
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การ
เขียน และการเรียนรู้ 

- - 3,0๐๐ 3,0๐๐ 

5 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทาง
วิชาการต่าง ๆ 

- 5,000 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 

6 
กิจกรรมการประเมินผลและ 
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- - 1,0๐๐ 1,0๐๐ 

7 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ - - 1,000 1,000 
รวมทั้งสิ้น - 5,000 15,000 20,000 

 



 
 

 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2  - ทดสอบ - แบบทดสอบ 

2. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน 
และระดับผลการเรียนดีขึ้น 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 

3. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น - ทดสอบ - แบบทดสอบ 

4. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้น 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 7.๒ ผู้เรียนได้ผ่านการทดสอบด้วยแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 7.๓ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียน 
 

      ผู้เสนอโครงการ            ผู้เสนอโครงการ       
                

     ลงชื่อ                            ลงชื่อ               
 (นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย)                    (นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
 ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่               ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

              ลงชื่อ 
    (นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย)  

              หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

               ลงชื่อ 
  (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 

            คร ูรักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 
แผนงาน             งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่     กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนทุก

คนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนั กเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ให้เหมาะสมตามความแตกต่างรายบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด 

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น เพื่อจัดหา
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีหนังสือเรียนครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีเครื่องแบบนักเรียนใช้แต่งกายมาโรงเรียนอย่างถูกระเบียบ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียน 

๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและพัฒนาข้อบกพร่อง
ของนักเรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 ๒.๕ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามศักยภาพของตน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๖7 คน 
๓.๑.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

  ๓.๑.๓ ผู้เรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓.๑.๔ ผู้เรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา คนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓.๑.5 ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 



 
 

 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับ

รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ  117,253 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดหาหนังสือเรียน - - 39,943 39,943 
2 กิจกรรมจัดหาเครื่องแบบนักเรียน - - 23,100 23,100 
3 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การเรียน - - 22,900 22,900 

4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี และทัศนศึกษา) 

- 31,310 - 31,310 

รวมทั้งสิ้น - 31,310 85,943 117,253 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีหนังสือและ
แบบเรียนครบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีเครื่องแบบ
นักเรียน 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนใช้ในกิจกรรมการเรียน 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 



 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑ ผู้เรียนมีหนังสือเรียนครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 7.๒ ผู้เรียนมีเครื่องแบบนักเรียนใช้แต่งกายมาโรงเรียนอย่างถูกระเบียบ 
 7.๓ ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียน 

7.๔ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและพัฒนาข้อบกพร่องของ
นักเรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 7.๕ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามศักยภาพของตน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     
         ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ     

  
       ลงชื่อ                           ลงชื่อ               

   (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น)                  (นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย) 
  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
  (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
 คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

โครงการ         พัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 3  
แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 3.2, 5.1, 5.3 และ 5.4 
แผนงาน    งานวิชาการ 
กลยุทธ์สถานศึกษา   กลยุทธ์ที่ 1  ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
         กลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน  สถานศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในช่วงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕  หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนะแนวการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการศึกษาขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ ทาง 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความส าคัญและร่วมกัน

รับผิดชอบการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๓ เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

ชุมชน และท้องถิ่น 
 

๓.  เป้าหมาย 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๘ คน 

- ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครูผู้สอนทุกคนตระหนักเห็นความส าคัญและร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

๓.๑.๒ ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาการเรยีนการสอน 



 
 

 
 

๓.๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบท และสามารถวัดผลประเมินผลทุกระดับชั นได้ครบถ้วน 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสามารถวัดผลประเมินผลทุก

ระดับชั นไดค้รบถ้วน 
  ๓.๒.๒ ระบบการบริหารของสถานศึกษารวดเร็ว ได้มาตรฐานและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย  
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

๕. งบประมาณ งบประมาณ จ านวน 5๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร - - - - 
2. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี - - 100 100 
3. กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) - - 200 200 
4. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
- - 200 200 

5 กิจกรรมตรวจสอบภายใน - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 5๐๐ 5๐๐ 

 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในโรงเรียนสามารถพัฒนา
หลักสูตร และน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม 
- การตรวจสอบ 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท า
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

- การสอบถาม 
- การรายงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน
ตามรูปแบบที่ต้นสังกัดก าหนด   

- การสอบถาม 
- การรายงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
เข้าใจ และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้
อย่างครอบคลุมทั้ง ๔ งาน 

- การสอบถาม 
- การรายงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

5. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
เข้าใจ และจัดท าตรวจสอบภายใน 

- การสอบถาม 
- การรายงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๗.๑ ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร่วมมือกันรับผิดชอบการจัดการศึกษาและ

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๗.๒ หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ  

๗.๓ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ในการจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ผู้เสนอโครงการ          ผู้เสนอโครงการ 
 

         ลงชื่อ               ลงชื่อ             
     (นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย)           (นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย)                

                ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่          หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก)  
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา)  ประเด็นที่ 1.3, 2.1 และ 2.2 
แผนงาน    งานวิชาการ (ระดับปฐมวัย) 
กลยุทธ์(หน่วยงาน)    กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยลักษณะ
โครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรจนา  รอดพยุง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
  

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ในทุกระดับ จะประสบความส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนที่ดี ในด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ใน
สังคมปัจจุบัน  วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนในการด ารงชีวิต  วิทยาศาสตร์ท า
ให้คนได้พัฒนาชีวิต  คิดอย่างมีเหตุผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  มีทักษะในการศึกษาหาความรู้  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เต็มตามศักยภาพ 
 2.2  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมจากระดับปฐมวัย สู่ระดับประถมศึกษา 
 2.3  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้จากการสังเกต 

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 ๓.๑.1 ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ และ 3 จ านวน 16 คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

3.2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น 
  3.2.2 เด็กสารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวรจนา   รอดพยุง 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

 

 



 
 

 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,0๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับนักเรียน 

- - 1,000 1,000 

2 
กิจกรรมทดสอบความพร้อมระดับ
นักเรียนปฐมวัย  

- - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 1,000 1,000 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับการ
ทดสอบความพร้อมระดับนักเรียนปฐมวัย 

- ทดสอบสมรรถภาพ - แบบทดสอบสมรรถภาพ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 ผู้เรียนมีการพัฒนาในทุกด้าน เต็มตามศักยภาพ 
 7.2  ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมจากระดับปฐมวัย สู่ระดับประถมศึกษา 
 7.3  เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้จากการสังเกต 

          
          ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ     

   
       ลงชื่อ                            ลงชื่อ               

   (นางสาวรจนา   รอดพยุง)                  (นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย) 
   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 
                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

 
          ลงชื่อ 

  (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
           คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
        

 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 5.2 
แผนงาน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่     กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิรินันท์   จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนสุจริต อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2556 
น าร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน (225 เขตพ้ืนที่การศึกษาๆละ 1 โรงเรียน) เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และ
แผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐ
จะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
โดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน
ให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  
 ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรมและโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาข้ึน 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ในการปฏิบัติงาน (สามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ได้) 
๒.๒ เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้มี 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย 
3.๑ เชงิปริมาณ 
 3.1.1  ครูและบุคลากร จ านวน 8 คน 
 3.1.2  นักเรียนอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๖7 คน 

๓.๑.3 ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม       
และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  

3.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์

สุจริตในการปฏิบัติงาน  
 
 



 
 

 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวศิรินันท์ จีนพก 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ  500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง - - - - 
2 กิจกรรมโตไปไม่โกง - - 300 300 
3 กิจกรรมของหายได้คืน - - 200 200 

รวมทั้งสิ้น - - 500 500 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
พ่ีช่วยน้อง 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
โตไปไม่โกง 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 

3. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
ของหายได้คืน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.๑ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การปฏิบัติงาน (สามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ได้) 

7.๒ สถานศึกษามีการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล 
 7.3 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 

7.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
7.5 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 

 

 



 
 

 
 

    ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ     
  

       ลงชื่อ                              ลงชื่อ               
    (นางสาวศิรินันท์   จีนพก)                    (นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย) 

              ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่      หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 

  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

           ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก)  
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 5.2 
แผนงาน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่     กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
ที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุข โดยการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบมีการ
คอร์รัปชั่น  โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  
การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต  และในฐานะที่
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้เป็นผู้ ใหญ่ที่ดีในสังคม  
การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์ และกติกา ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตน
พึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม   

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยขึ้นมา เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนมีพ้ืนฐานด้านประชาธิปไตยและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตย เพ่ือให้ตนเองสามารถด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
 ๒.๓.เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครู บุคลากรและผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตาม
ระบอบประชาธิปไตย                     
  ๓.๑.๒ ครู บุคลากรและผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 

๓.๑ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผู้เรียนทุกคนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย  

  ๓.๒.๒ ผู้เรียนทุกคนเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและน าประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ 5๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน - - ๕๐๐ 500 
2 กิจกรรมสภานักเรียน - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 500 500 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเลือกตัง้ประธานนักเรียน 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมและแต่งตั้งสภานักเรียน 

- การรายงาน - แบบรายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.๑ ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 

7.๒ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
 7.๓ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

 

          ผู้เสนอโครงการ                              ผู้เห็นชอบโครงการ     
  

       ลงชื่อ                              ลงชื่อ               
    (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น)                     (นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย) 
   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่               หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 

ผู้อนุมตัิโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 

คร ูรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         คนดีวิถีพุทธ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น ที ่๑๐  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ ๕.๒ 
แผนงาน    งานวิชาการ 
กลยุทธ์(หน่วยงาน)   กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
ลักษณะงาน/โครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวปัณฑิตา  พูลสวัสดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  นับถือศาสนา

พุทธ  โดยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้บุคคลกระท าแต่ความดี  ละเว้นความชั่วและท าจิตใจให้มีความบริสุทธิ์
ผ่องใส  ศาสนาพุทธมีหลักค าสอนจ านวนมากที่เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนกระท าแต่ความดีและละเว้นการ
ประพฤติชั่ว  โครงการคนดีวิถีพุทธ เป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกไปในทางที่ดี สังคม
ยอมรับ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมพ้ืนฐาน ๙ ประการ ประกอบด้วย ขยัน ประหยัดซื่อสัตย์ มี
วินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ กตัญญู รวมถึงปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และด้านการส านึกในความเป็นไทย การปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ  นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 
๒๕๔๒ ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข   

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการคนดีวิถีพุทธขึ้น เพ่ือน าเสนอค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นก าลั งส าคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติ  และ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดียิ่งๆขึ้นไป 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ครู บุคลากร และผู้เรียน ได้ข้อคิด ตระหนักถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  
 ๒.๒ เพ่ือให้ครู บุคลากร และผู้เรียน ได้ฝึกการท าสมาธิ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น  
 ๒.๓ เพ่ือให้ชุมชน และวัด มีสวนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งในสังคม  
 

๓.  เป้าหมาย 
 -  ครูและบุคลากร จ านวน ๘ คน 

-  ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ผู้บริหาร  ครู และผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริม
ในเรื่องด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมอันดีงาม  ตระหนักถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 
 



 
 

 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ  และคิดอย่าง มี

เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี 
และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปัณฑิตา พูลสวัสดิ์ 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ  1,0๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ (แปล) แผ่เมตตา (แปล)   - - - - 
2 กิจกรรมกล่าวค าพิจารณาอาหาร - - - - 
3 กิจกรรมทักทายไหว้กันยามเช้า - - - - 
4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม - - 1,000 1,000 
5 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ  ๙๐ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคนดีวิถีพุทธ  

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๘.๑ ครู บุคลากร และผู้เรียน ได้ข้อคิด ตระหนักถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และน าไปปฏิบัติใน 
ชีวิตประจ าวัน  

 ๘.๒ ครู บุคลากร และผู้เรียน ได้ฝึกการท าสมาธิ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น  
 ๘.๓ ชุมชน และวัด มีสวนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งในสังคม  
 
  
 
 



 
 

 
 

 
        ผู้เสนอโครงการ            ผู้เห็นชอบโครงการ                      
                         

    ลงชื่อ                              ลงชื่อ               
(นางสาวปัณฑิตา  พูลสวัสดิ์)                    (นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย) 
 ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่             หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

              ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 

          ครู รักษาการในต าแหน่ง 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 5.2 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็น คนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากการด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ต่างๆที่เกิดขึ้น จากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน 
ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงานให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้
จ าหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว ใน
การต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข รอบสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่
เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา 
มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่  คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้อง
ระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก  เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

 ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
(งานกิจกรรมนักเรียน) ขึ้นมา เพราะได้ตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงความจ าเป็น ที่ทางโรงเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ  

 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษา 

 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

๒.๓ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่ 

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ครูและบุคลากร จ านวน 8 คน 

 ๓.๑.๒ ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๖7 คน 
 

 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 



 
 

 
 

๓.๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
  ๓.๒.๒ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ  500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว - - 1๐๐ 100 
2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า  - - 2๐๐ 200 

3 
กิจกรรมชุมนุมเสมารักษ์ป้องกัน 
ยาเสพติด 

- - 100 100 

4 กิจกรรมครูแดร์ (DARE) - - - - 

5 
กิ จกรรมสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั นด้ านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- - - - 

6 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด - - 100 100 
รวมทั้งสิ้น - - 500 500 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ  ๑๐๐ ของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 
คน ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดและอบายมุขทุก
ชนิด 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑ สถานศึกษาสามารถป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

และนอกสถานศึกษาได้ 
 7.๒ สถานศึกษามีการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

          7.๓ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่ 



 
 

 
 

    
         ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ     

  
       ลงชื่อ                           ลงชื่อ               

   (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น)                  (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง) 
   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่           หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 5  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3 และ 6.1 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
“ เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลาง  ค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและ
คุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่เห็นความส าคัญของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน  ชุมชน  ในการด ารงอยู่
และปฏิบัติตนให้ด าเนินไปในทางสายกลางเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกแห่งเทคโนโลยี โลกที่มีความก้าวล้ าทันสมัยและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
ภายใต้เงื่อนไขพ้ืนฐานความรู้  คู่คุณธรรม  โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ให้ฝังรากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป  
 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้น้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขพ้ืนฐานความรู้  คู่คุณธรรม 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า และน าสู่ชุมชนเพ่ือเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
อย่างยั่งยืน 
 

๓.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๐ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

3.1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 



 
 

 
 

3.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง  

 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ  2,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว 
และพืชเศรษฐกิจ 

- - 
1,0๐๐ 1,0๐๐ 

2 กิจกรรมเลี้ยงสัตว์เพ่ืออาหารกลางวัน - - - - 

3 
กิจกรรมการเพาะช ากล้าไม้เพ่ือสร้าง
อาชีพและรายได้ 

  1,0๐๐ 1,0๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 2,000 2,000 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 8๐ ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนเก่ียวกับการปลูกพืชผักสวน
ครัว พืชเศรษฐกิจและเพาะช ากล้าไม้ 

- สังเกตการณ์สอน 
- สอบถาม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 8๐ โรงเรียนมีแปลงปลูกพืชผัก
สวนครัวและพืชเศรษฐกิจที่ผู้เรียนสามารถลง
มือปฏิบัติได ้

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 8๐ ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
อาหารกลางวัน 

- สังเกตการณ์สอน 
- สอบถาม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.๑ ครูและบุลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.๒ ผู้เรียนได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า  และน าสู่ชุมชนเพ่ือเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 7.๓ ครูและบุลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
          ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ     

  
       ลงชื่อ                            ลงชื่อ               

   (นางสาวศิรินันท์   จีนพก)                    (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง) 
  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        ลงชื่อ 
(นางสาวศิรนิันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         รวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1 และ 6 
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 5.2 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ขยะเป็นแหล่งเพาะโรคต่างๆ  มากมายและเป็นแหล่งการแพร่ของเชื้อโรค  ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบผิวหนัง การเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นว่าขยะเป็นสิ่งบั่นทอน
อายุของประชาชนให้สั้นลง ขยะบางชนิดมีประโยชน์ถ้ามีวิธีการน ากลับมาใช้  การก าจัดขยะมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  การ
แก้ปัญหาต้องเริ ่มแก้จากต้นเหตุ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท าให้เกิดปัญหาขยะ  รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและได้ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ และต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 
  ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการรวมพลังแยก  ละ ลด หมดปัญหาขยะ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์อันมหาศาลต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  
 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้ครูและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากขยะและผลกระทบของขยะต่อ

สิ่งแวดล้อม 
๒.2 เพ่ือให้ครูและผู้เรียนรู้วิธีการแยกขยะประเภทต่างๆ โดยใช้กระบวนการ reuse reduce recycle 

reject และrepair 
๒.3 เพ่ือให้ครูและผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ผู้อื่นได้ 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครูและบุคลากร จ านวน 8 คน 

 ๓.๑.๒ ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๖7 คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ และสามารถการคัดแยกประเภทของขยะได้ 
  ๓.๒.๒ ครูและผู้เรียนเห็นคุณค่าของขยะบางประเภท และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้  

๓.๒.๓ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมล้อม 
 
 
 



 
 

 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ  500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา - - 100 100 
2 ขยะทองค า - - - - 
3 น าวิชาการบูรณาการสิ่งแวดล้อม - - 3๐๐ 3๐๐ 
4 ตามรอยเท้าพ่อ - - 100 100 
5 บอกเล่าเก้าสิบ - - - - 
6 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 500 500 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับอนุบาล
และประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑ ครูและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษท่ีเกิดจากขยะ และผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
7.2 ครูและผู้เรียนรู้วิธีการแยกขยะประเภทต่างๆ โดยใช้กระบวนการ reuse reduce recycle reject 

และ repair ได้ 
7.3 ครูและผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 

 
 
 
 



 
 

 
 

         ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ     
  

       ลงชื่อ                           ลงชื่อ               
   (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น)                  (นางสาวน้ าฝน    ใจตรง) 
   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที ่3.1, 3.2, 3.3 และ 6.1 
แผนงาน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ให้เป็นรูปธรรม  มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดท าข้อมูล  แบบ
ส ารวจการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท าให้ทราบพ้ืนฐานการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ซึ่งมีจุดแข็ง  ที่ช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิผล  และมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงหรือหาวิธีการแก้ไข
เพ่ือให้การท างานมีความเข้มแข็ง  อีกทั้งการส ารวจความต้องการและข้อเสนอของครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  และชุมชนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการสนองความต้องการของผู้ปกครองและ
ชุมชนด้วย   

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพ่ือคุณภาพ
ของนักเรียน รวมทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถให้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๔ เพ่ือลดปัญหาอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
  
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
๓.๑.๒ ร้อยละ ๑๐๐ เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน้าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 



 
 

 
 

3.2.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรภายนอก ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมี
ความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ  25,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 500 - ๕๐๐ 1,000 
3 กิจกรรมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - 24,000 - 24,000 
4 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 500 24,000 500 25,000 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่รับการเยี่ยม
บ้าน และได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

- สอบถาม 
- แบบบันทึก 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลการบันทึก 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 

- สัมภาษณ์ 
- แบบรายงาน 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินรายงาน 

3. ร้อยละ 90ของผู้เรียนยากจนได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

- สอบถาม 
- แบบรายงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินรายงาน 

4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 

- สัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
7.๒ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถให้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 7.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 7.๔ สถานศึกษาสามารถลดปัญหาอัตราการออกกลางคันของนักเรียน     
 
 



 
 

 
 

    ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ     
  

       ลงชื่อ                            ลงชื่อ               
   (นางสาวศิรินันท์   จีนพก)                  (นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย) 
  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 
                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

 
           ลงชื่อ 

(นางสาวศิรินันท์   จีนพก)  
          คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ          ส่งเสริมสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที ่๑๓ และ ๑๔   
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ ๒.๒ 
แผนงาน    งานวิชาการ 
กลยุทธ์(หน่วยงาน)   กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
ลักษณะงาน/โครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา

สุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุมาจากการมีพฤติกร รม
สุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของ
ปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงมากขึ้น  และตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑ มาตรฐาน ๖ กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

   ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง  มีน้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งเสพติดประ
พฤตตัวเหมาะสมกับวัย  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ๒.๓ ให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 

๓.  เป้าหมาย 
 - นักเรียนอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
๓.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน ผู้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีน้ าใจนักกีฬา 
๓.๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดหา

เวชภัณฑ์และยา 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกและมีน้ าใจนักกีฬา 
๓.๒.๒ สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสุขอนามัย พร้อมทั้งเวชภัณฑ์และยาเพียงพอต่อความต้องการ 
 
 



 
 

 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ  10,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด - - 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 
2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 10,000 10,000 
 

6. ประเมินผลกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเข้าร่วมกีฬาชุมชนต้าน 
ยาเสพติด 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
 ๗.๒ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ๗.๓ ผู้เรียนมีน้ าใจนักกีฬา 

 
       ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     

      ลงชื่อ                                ลงชื่อ               
 (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น)                       (นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย) 
 ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                 หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 
                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

 
             ลงชื่อ 

(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
          คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 



 
 

 
 

โครงการ         วันส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ ๑๐  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ ๕.๒ 
แผนงาน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่    กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
          กลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
ลักษณะงาน/โครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวน้ าฝน ใจตรง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไปกับวันส าคัญ เพ่ือมุ่งให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น  

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่จึงได้จัดท าโครงการวันส าคัญขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนและครูร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆกับชุมชน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ ครู บุคลากร และผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กับชุมชน  
 ๒.๒ เพ่ือให้ครู และบุคลากร ได้ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน และมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการรัก
ท้องถิ่น 
 

๓. เป้าหมาย 
 - ครูและบุคลาการทางการศึกษา จ านวน ๘ คน 

- ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ ๙๕ ของครู บุคลากร และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กับชุมชน 
๓.๑.๒ ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนสามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ

สร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครู บุคลากร และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กับชุมชน เพ่ือสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม  

๓.๒.๒ ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างจิตส านึก
ในการรักท้องถิ่น 

 
 



 
 

 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวน้ าฝน ใจตรง 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

๕. งบประมาณ งบประมาณ จ านวน 2,๐๐๐ บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย  

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ - - 200 200 
2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - - 400 400 

3 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา - - 200 200 

4 กิจกรรมวันไหว้ครู - - 200 200 

5 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ - - 200 200 

6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - - 200 200 

7 กิจกรรมวันลอยกระทง - - 200 200 

8 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ - - 200 200 

9 กิจกรรมวันส าคัญทางพระราชวงศ์ - - 200 200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  

- สอบถาม  
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 

- สอบถาม  
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. ร้อยละ ๙๕ ของ ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 

- สอบถาม  
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

๔. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  

- สอบถาม  
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ครู บุคลากร และผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กับชุมชน  

 ๗.๒ ครู และบุคลากร ได้ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน และมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง 
๗.๓ ผู้เรียนทุกคนน าความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น 
   ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ 



 
 

 
 

      
    ลงชื่อ              ลงชื่อ 

(นางสาวน้ าฝน  ใจตรง)         (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง) 
        ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่         หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 3  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 5.5 
แผนงาน    งานงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ที ่     กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้เรียนและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีจ าเป็นต้องใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องมีการ
บริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดท า
โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค  

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียนขึ้น เพ่ือควบคุมดูแล 
ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
๒.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า  
๒.๒ เพ่ือจัดสรรงบประมาณไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน  

 2.๓ เพ่ือสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ครูและบุคลากร จ านวน 8 คน 
3.1.2  นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๖7 คน 
3.1.3 ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีการจัดการ ดูแลรักษาด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ าอย่าง

ประหยัด มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการศึกษา และผู้เรียน รู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 



 
 

 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ  30,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมระบบค่าไฟฟ้า - 25,๐๐๐ - ๒5,๐๐๐ 
2 กิจกรรมระบบค่าน้ าประปา - 2,000 - 2,000 
3 กิจกรรมระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต ์ - 3,000 - 3,๐๐๐ 
4 กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - 30,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบ
ไฟฟ้าใช้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบ
น้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบ
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ใช้งานอย่างรวดเร็ว
และมีคุณภาพ 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบ
การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีคุณภาพ 

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า  
7.๒ สถานศึกษาสามารถจัดสรรงบประมาณไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน  
7.๓ สถานศึกษาสามารถสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง  

    
               ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ     

  
       ลงชื่อ                           ลงชื่อ               

   (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น)                   (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น) 
   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่         หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

       ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 



 
 

 
 

โครงการ         ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ ๖  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) - 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
กลยุทธ์สถานศึกษา    กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัย 
          กลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
ลักษณะงาน/โครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวน้ าฝน ใจตรง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี  มีความรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  อาคารเรียน 
อาคารประกอบการบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน  จึงควรซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพ่ือให้ได้
ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด  การปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ร่มรื่น  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน  ชุมชน รวมทั้งต้องมีความปลอดภัย 
และใช้การได้ดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดีมีผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สติปัญญา และสังคม    

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนขึ้นมา เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาโรงเรียนและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีความปลอดภัย 
๒.๒ เพ่ือให้สถานศึกษาและสภาพแวดล้อมต่างๆ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น 
๒.๓ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของผู้เรียน ชุมชน และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อมต่า งๆ ปลอดภัย 
เรียบร้อยสวยงาม ร่มรื่น และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

๓.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษาได้รับการปรับปรุง / พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน 
ชุมชน 

๓.2 เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ อาคารเรียน อาคารประกอบ และ สภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนสะอาด

เรียบร้อยสวยงาม ร่มรื่น และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
๓.๒.๒ อาคารเรียน อาคารประกอบมีความปลอดภัย และใช้การได้ดี 



 
 

 
 

๓.๒.๓ สถานศึกษาได้รับการปรับปรุง / พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน ชุมชน  
๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวน้ าฝน ใจตรง 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

๕. งบประมาณ งบประมาณ จ านวน 18,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

- - 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 

2 กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน 

- - 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 

3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 18,๐๐๐ 18,๐๐๐ 
๖. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๙๐ ของอาคารเรียนมีสภาพดีขึ้น 
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

- สังเกต 
- ตรวจผลงานและกิจกรรม 

- แบบสอบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน 

2. ร้อยละ ๙๐ สถานศึกษามีบรรยากาศที่ดีขึ้น
เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน 

- สังเกต 
- ตรวจผลงานและกิจกรรม 

- แบบสอบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน 

3. ร้อยละ ๙๐ สถานศึกษามีอุปกรณ์ท าความ
สะอาดที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน 

- สังเกต 
- ตรวจผลงานและกิจกรรม 

- แบบสอบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๗.๑. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีความปลอดภัย 
๗.๒ สถานศึกษาและสภาพแวดล้อมต่างๆ มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น 
๗.๓ สถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน ชุมชน และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แก่

ผู้เรียน 
๗.๔ สถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ของสถานศึกษา 
    
  
 



 
 

 
 

 
    ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

        ลงชื่อ           ลงชื่อ 
(นางสาวน้ าฝน  ใจตรง)        (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง) 

        ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่               หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         พัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 6  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 6.1 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับและส่ง
หนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บ
และท าลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ด าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วย ส่งเสริม อ านวยความสะดวกในการท างานให้กลุ่มงาน
ต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ จึงต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือกลุ่มงานต่างๆ สามารถประยุกต์
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการก าหนด เข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายเอกสารหรือ

หนังสือราชการอย่างเป็นระบบรวดเร็วถูกระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ

ของ ทางราชการ และเป็นปัจจุบัน 
 

๓.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ ๙๐ ของงานธุรการและงานสารบรรณ ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๓.๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของงานธุรการและงานสารบรรณ บริการงานธุรการและงานสารบรรณให้แก่
คณะครูและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 การด าเนินงานธุรการและ งานสารบรรณ มีความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเป็น

ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 



 
 

 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2563 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
นางสาวพัชรี  หอมกลิ่น 

และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2563 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2563 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2564 

5. งบประมาณ งบประมาณ  3,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมการติดตาม/รายงาน และ
จัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการ 

- - - - 

2 
กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
งานธุรการและงานสารบรรณ 

- - 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - 3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ธุรการสามารถติดตาม/
รายงาน และจัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการ 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานธุรการและงาน
สารบรรณได้เหมาะสมและคุ้มค่า 

- ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 

- เอกสารเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑ โรงเรียนสามารถรับ - ส่ง และเก็บรักษา-ยืม จนถึงการท าลายเอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็น

ระบบรวดเร็วถูกระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
7.๒ โรงเรียนสามารถด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตาม

ระเบียบของ ทางราชการ และเป็นปัจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

         ผู้เสนอโครงการ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
    

       ลงชื่อ                             ลงชื่อ          
  (นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น)                     (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง) 
  ครโูรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                        หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
        ลงชื่อ 

(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3 และ 6.1 
แผนงาน    งานบริหารบุคคล 
สนองกลยุทธ์ที่    กลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       กลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่ องจากเป็นการ

เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก  

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้ได้รับรับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  และเล็งเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น  

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 



 
 

 
 

          ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ 
๓.๒.๒ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวศิรินันท์   จีนพก 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ  5,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

- 500 - 500 

2 กิจกรรมอบรม สัมมนา - 1,000 - 1,000 
3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน - 3,000 - 3,000 

4 
กิจกรรมส่ ง เสริ มการท า วิ จั ย เ พ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- - 500 500 

5 
กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น - 4,500 500 5,000 
6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

- สอบถาม 
- แบบบันทึก   

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลการบันทึก 

2. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะจาการอบรม สัมมนา 

- สอบถาม 
- แบบรายงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินรายงาน 

3. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะจาการศึกษาดูงาน 

- สอบถาม 
- แบบรายงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินรายงาน 

4. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

- นิเทศ ติดตาม 
- แบบรายงาน 

- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินรายงาน 

5. ร้อยละ ๙๕ ของครูที่ได้รับการพัฒนาและ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ - แบบนิเทศ 



 
 

 
 

   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 7.๒ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

           ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ     

       ลงชื่อ                        ลงชื่อ               
   (นางสาวศิรินันท์   จีนพก)                  (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 6  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 6.1 
แผนงาน    งานงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ที ่     กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
         กลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       กลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา เน้นการบริหารงานที่มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้
การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบการ
ปฏิบัติ สามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 
 ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ  ขึ้นมา  เพ่ือให้การ
บริหารงานด้านงบประมาณภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาองค์กรและจัดท างานด้านงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานการเงิน 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานด้านงบประมาณภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและบุคลากร จ านวน 8 คน 
3.1.2  ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๖7 คน 

    3.1.3 ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดท างานด้านงบประมาณเป็นไปตามมาตรฐานการเงิน และมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๓.๑ เชิงคุณภาพ 
   การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบาย
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ  500 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมการบริหารจัดการงาน
งบประมาณในโรงเรียน 

- - - - 

2 
กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
งานงบประมาณในโรงเรียน 

  500 500 

รวมทั้งสิ้น - - 500 500 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสามารถ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และแผนงาน 

- ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 

- เอกสารเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีให้ถูกต้อง
เรียบร้อยตามระเบียบ 

- ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี 

- เอกสารเกี่ยวกับการท าบัญชี 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสามารถ
ด าเนิน กิจกรรมการรับและการจ่ายเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

- ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการรับ 
การจ่ายเงินงบประมาณ 

- เอกสารเกี่ยวกับการรับ การ
จ่ายเงินงบประมาณ 

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสามารถ
การตรวจสอบและการจัดท าเอกสารหลักฐาน
การเงินทุกประเภท 

- ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน 

- เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานงบประมาณใน
โรงเรียนได้เหมาะสมและคุ้มค่า 

- ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 

- เอกสารเกีย่วกับการเบิก
จ่ายเงิน 

 

 

 



 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.๑ สถานศึกษาสามารถพัฒนาองค์กรและจัดท างานด้านงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานการเงิน 
 7.๒ สถานศึกษาสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานด้านงบประมาณภายในโรงเรียนให้เกิด
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

   
    ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ     
 
       ลงชื่อ                           ลงชื่อ               

    (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น)                   (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น) 
   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่         หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         สานสัมพันธ์ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 15  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา)  ประเด็นที ่1.2 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
กลยุทธ์(หน่วยงาน)    กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรจนา รอดพยุง และ นางสาวปัณฑิตา  พูลสวัสดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ชุมชนถือเป็นกลุ่มชนที่มีคามส าคัญยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นอกจากชุมชนจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญแล้ว  โรงเรียนยังได้อาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาช่วยให้ความรู้ที่มีประโยชน์และชัดเจนกับ
นักเรียน  โดยจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
เพ่ือให้โรงเรียนกับชุมชนได้ร่วมประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนจึงได้
จัดให้มีศูนย์กลางการบริการ  ให้ความร่วมมือกับชุมชนในทุกด้านอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้น โรงเรียน
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้การด าเนินงานการให้บริการและรับความช่วยเหลือจากชุมชนไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 ๒.๓ เพ่ือให้สถานศึกษาและชุมชนร่วมมือกันกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินไปจนประสบผลส าเร็จ 

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ครูและบุคลากร จ านวน 8 คน 

 ๓.๑.๒ ผู้เรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๖7 คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากชุมชนในการกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

๓.๒.๒ สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวรจนา  รอดพยุง 
นางสาวปัณฑิตา พูลสวัสดิ์ 

และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

5. งบประมาณ งบประมาณ 1,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 



 
 

 
 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน 

- - 500 500 

2 
กิ จกรรมการประชุ มคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- - - - 

3 กิจกรรมวันปจัฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย - - 500 500 
รวมทั้งสิ้น - - 1,000 1,000 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละ 80 สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม   
 

- ประเมินโครงการ 
- ประเมินจากการสังเกต 
 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสังเกต 
- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑ เสถานศึกษามีการด าเนินงานการให้บริการและรับความช่วยเหลือจากชุมชนไปอย่างมีระบบและ

ประสิทธิภาพ 
 7.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 7.๓ สถานศึกษาและชุมชนร่วมมือกันกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินไปจนประสบผลส าเร็จ 
 
                  ผู้เสนอโครงการ             ผู้เสนอโครงการ                  
     

       ลงชื่อ                           ลงชื่อ               
   (นางสาวรจนา   รอดพยุง)                        (นางสาวปัณฑิตา  พูลสวัสดิ์) 
   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่           ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

              ลงชื่อ 
               (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง) 
                            หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 

                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     ลงชื่อ 
                   (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
                                                 คร ูรักษาการในต าแหน่ง 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 



 
 

 
 

โครงการ         อาหารกลางวัน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 5.5 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ที่    กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม 
ลักษณะงานโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การขาดแคลนอาหารกลางวันหรือการได้รับอาหารกลางวันไม่เหมาะสม เป็นปัญหาที่พบได้ในโรงเรียน ประถมศึกษาทั้งใน

เมืองและชนบท และเป็นที่ทราบกันดีว่าการที่เด็กไม่ได้รับประทานอาหารในปริมาณเพียงพอและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
กับวัย จะท าให้เป็นโรคขาดอาหารน้ าหนัก-ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ มาตรฐาน มีผลกระทบถึงสมองและที่ส าคัญเด็กจะเรียนหนังสือไม่
รู้เรื่อง ภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญเด็กในวัยเรียนให้ได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องอย่างน้อยหนึ่ง
มื้อในแต่ละวัน โดย การจัดสรรงบประมาณหรือหาทุนสนับสนุน การด าเนินการปัญหาอุปสรรคส าคัญที่กล่าวถึงเสมอคือ ปัญหา
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
 ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ 
           (๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 (๒)  ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็น 
 ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุนการ
อุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  
๒.  วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือบริการอาหารแก่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณเพียงพอและได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน ได้รับ
บริการอาหารกลางวัน  



 
 

 
 

  ๓.๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน ได้รับ
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 

 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการท าให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวศิรินันท์   จีนพก 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ  281,400 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
ผู้เรียน 

- 281,400 - 281,400 

รวมทั้งสิ้น - 281,400 - 281,400 
 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่ได้รับการ
บริการอาหารกลางวันในปริมาณเพียงพอและ
ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 

- สังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบประเมิน 
- รายงานโครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.๑ ผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน 

ได้รับบริการอาหารกลางวันครบทุกคน 
             7.๒ ผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน
ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 

     
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ     

       ลงชื่อ                            ลงชื่อ               
   (นางสาวศิรินันท์   จีนพก)                    (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง) 
  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่             หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ    เฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที ่๑๓ และ ๑๔   
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ ๒.๒ 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
กลยุทธ์ (หน่วยงาน)   กลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
ลักษณะงาน/โครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่

เพ่ิมมากข้ึน และประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดในระยะที ่๓ โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ
โรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เป็น
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ตลอดจนเพ่ือป้องกันกลุ่ม
นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่ง่ายต่อการติดเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่จึงได้จัดให้มีโครงการป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนข้าราชการครู บุคลากร
ทางศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี เห็นแนวทางในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคและ
ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ได้ 
 

2. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ พอเพียงต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
๒.๒ เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑ นักเรียนอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๖7 คน 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ สถานศึกษาปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ร้อยละ ๑๐๐  
๓.๒.๒ นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษาและผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาปฏิบัติตาม

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) อย่างเคร่งครัด 
 



 
 

 
 

 
๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 
 

5. งบประมาณ งบประมาณ  2,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเฝ้า
ระวังป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

- - 1,500 1,500 

2 กิจกรรมบอร์ดนิเทศความรู้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

- - 500 500 

รวมทั้งสิ้น - - 2,000 2,000 
 

6. ประเมินผลกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละ 100 นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร
ทางศึกษาและผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาให้
ความร่วมมือในแนวทางการปฏิบัติ 

- การสังเกต 
- แบบบันทึกการติดต่อ
ราชการ 

แบบสังเกต/แบบบันทึกการ
ติดต่อราชการ 

๒. ร้อยละ 100 นักเรียน ครู บุคลากรทางศึกษา
และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาปลอดภัยจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

- การสังเกต 
- แบบบันทึกการติดต่อ
ราชการ 

แบบสังเกต/แบบบันทึกการ
ติดต่อราชการ 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.๑ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ พอเพียงต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
7.๒ นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษาและผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาปฏิบัติตาม

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  
 
 
 

 



 
 

 
 

         ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
     

       ลงชื่อ                           ลงชื่อ          
  (นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น)                     (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง) 
  ครโูรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                        หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
         ลงชื่อ 

(นางสาวศิรินันท์   จีนพก)  
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ         พัฒนาการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3 และ 6.1 
แผนงาน    งานบริหารบุคคล 
สนองกลยุทธ์ที่    กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ .ศ. 2542 นั้นจะเน้นการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการ
เรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ให้มากที่สุด 

ปัญหาปัจจุบันของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่มักมีอัตราการย้ายของครูผู้สอน 
และประกอบกับปัญหาด้านการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียน  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากแก่ผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน  โรงเรียนจึงต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนขึ้น เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 

 ๒.๒ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  ครูอัตราจ้าง จ านวน ๒ อัตรา 
          ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งด้านความรู้และคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวศิรินันท์   จีนพก 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 



 
 

 
 

5. งบประมาณ งบประมาณได้รับจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท 
และ เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000 
บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดหาบุคลากร  216,000 - - 216,000 
รวมทั้งสิ้น 216,000 - - 216,000 

 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาสามารถ
จัดหาบุคลากรท าสัญญาจ้างครูอย่างต่อเนื่อง 

- สัญญาจ้าง   - สัญญาจ้าง 

2. ร้อยละ ๘๐ ของครสูามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 

- แบบประเมินผลการบันทึก 
 

3. ร้อยละ ๘๐ ของครมูีการพัฒนาความรู้
และทักษะการจัดการเรียนการสอน 

- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑ สามารถแก้ปัญหาครูไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 

 7.๒ สามารถแก้ปัญหาการขาดบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
      
         ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ     

  
       ลงชื่อ                                 ลงชื่อ               

   (นางสาวศิรินันท์   จีนพก)                  (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
ครู รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 

 
๑.  นายสุวชาติ  หาญด ารงค์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๒.  พระวินัย  มหาปัญโญ ผู้แทนพระภิกษุ      กรรมการ 
๓.  นายสมโภชน์   ประพันธ์ศิริ ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
๔.  นายอุดร    ประพันธ์ศิริ ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
๕.  นายอุดม     ประพันธ์ศิริ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  กรรมการ 
๖.  นายเผียน    เพียรพร้อม ผู้แทนคุณวุฒิ    กรรมการ 
๗.  นางกิมไลย์   หอมประทุม ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
๘.  นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น  ผู้แทนครู      กรรมการ   
๙.  นางสาวศิรินันท์   จีนพก  ครูรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวย              กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 
คณะที่ปรึกษา 
 ๑.  นางสาวศิรินันท์ จีนพก   ครู รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ๒.  นายสุวชาติ     หาญด ารงค์กุล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
คณะท างาน 

๑. นางสาวศิรินันท์        จีนพก   ครู ค.ศ.๒ 
 ๒. นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น   ครู ค.ศ.๑ 
 ๓.  นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย  ครูผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวน้ าฝน ใจตรง   ครูผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวปัณฑิตา พูลสวัสดิ์  ครูอัตราจ้าง 
 ๖.  นางสาวรจนา รอดพยุง   ครูอัตราจ้าง 
 ๗.  พระวินัย     มหาปัญโญ    กรรมการสถานศึกษา 
 ๘.  นายอุดร    ประพันธ์ศิริ    กรรมการสถานศึกษา 
 ๙.  นายอุดม     ประพันธ์ศิริ      กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๐.  นายเผียน    เพียรพร้อม    กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๑.  นางกิมไลย์   หอมประทุม    กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๒.  นายสมโภช   ประพันธ์ศิริ      กรรมการสถานศึกษา 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ที่ 75 / 2564 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

----------------------------------- 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   ด าเนินการบริหารงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือรวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบั ติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา    
    1. นางสาวศิรินันท์ จีนพก  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    2. นายสุวชาติ หาญด ารงค์กลู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ   
2. คณะอนุกรรมการแผนงานพัฒนางานวิชาการ   
    1. นางสาวศิรินันท์ จีนพก  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวปภัสรา วิชียรฉาย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
    3. นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
    4. นางสาวศิรินันท์ จีนพก  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
    5. นางสาวน้ าฝน ใจตรง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
    6. นางสาวปัณฑิตา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  กรรมการ 
    7. นางสาวรจนา รอดพยุง  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  กรรมการ 
 

 มีหน้าที่  
1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 น าข้อมูลผลการประเมินการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  
3. จัดท าแผนงานโครงการ ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 

2563 - 2568 สอดคล้องนโยบายโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน    



 
 

 
 

      4. พิจารณาเงนิงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงานโครงการต่างๆ แต่ละฝ่ายงาน 
อย่างเหมาะสม 

5. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงานโครงการต่างๆ แต่
ละฝ่ายงานอย่างเหมาะสม 

6. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 
2565 โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียนเป็น
คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานของแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ   

7. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2565 ทั้งช่วงที ่1 และ ช่วงที่ 2 
 

              ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
  

                                        สั่ง  ณ  วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
                                                                   (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
                                                                    ครู รักษาการในต าแหน่ง 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


