
 
 

 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ของโรงเรียนบ้านสบกอน 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านสบกอน 
ครั้งที่     /  2562  เมื่อวันที่   13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563  ของโรงเรียนบ้านสบกอน แล้ว 
 
(1)  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 

      งบด้านวิชาการ    จ านวน   3,126,516.97   บาท          คิดเป็นร้อยละ 70  

      งบด้านบริหารทั่วไป   จ านวน   893,290.56   บาท            คิดเป็นร้อยละ 20 

      งบส ารองจ่าย      จ านวน    446,645.28    บาท          คิดเป็นร้อยละ 10 

                 งบประมาณท้ังสิ้น    4,466,452.82   บาท        คิดเป็นร้อยละ  100  

  
(2)  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  ได ้
 
 
            (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                                      ( นายนิรันดร์  จนัสุวรรณกุล )                     
          ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านสบกอน 

 
 
 

 



ค าน า 
 

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร 
และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2550 ได้ก าหนดเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยให้ใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  4  ปี ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่ก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประกอบกับความในข้อ 16 (ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนบ้านสบกอน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วเมื่อคราวประชุม ครั้งที ่     /  2561  วันที่  13  พฤศจิกายน  2562 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าผู้ที่เก่ียวกับข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ วันนี้ 
   
     
         คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา   

ชื่อสถานศึกษา   

 โรงเรียนบ้านสบกอน  ตั้งอยู่เลขที่ 193 หมู่ 13  ถนนอดุลย์เดชจรัส   
                                        ต าบลเชียงกลาง    อ าเภอเชียงกลาง   จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160           
                                        โทรศัพท์  054-797003     โทรสาร  054-797003     
                                        E-mail sobkorn@chaiyo.com               Website http://sobkorn.org 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2 
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
 มีเขตพ้ืนที่บริการ  3  หมู่บ้าน ได้แก่ 
  1. บ้านสบกอน  หมู่ที่  5  
  2. บ้านสบกอน  หมู่ที่  11 
  3. บ้านสบกอน  หมู่ที่  13  
 นักเรียนที่มาจากพ้ืนที่นอกเขตบริการจ านวน  33  หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. บ้านตึ๊ดเก่า 
2. บ้านตึ๊ดใหม่ 
3. บ้านเหล่าอ้อ 
4. บ้านใหม่วังเคียน 
5. บ้านดอนแท่น 
6. บ้านคันนา 
7. บ้านพูล 
8. บ้านม่วง 
9. บ้านพญาแก้ว 
10. บ้านดู่ 
11. บ้านศรีอุดม 
12. บ้านเจดีย์ 
13. บ้านซาววา 
14. บ้านสลี 
15. บ้านปางแก 
16. บ้านน้ าคา 
17. บ้านกอก 
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18. บ้านรัชดา 
19. บ้านหนองแดง 
20. บ้านหนองผุก 
21. บ้านพร้าวกลาง 
22. บ้านน้ าอ้อ 
23. บ้านป่าแดง 
24. บ้านดอนสบเปือ 
25. บ้านไฮหลวง 
26. บ้านวังทอง 
27. บ้านภูแหน 
28. บ้านป่าเลา 
29. บ้านเหล่า 
30. บ้านอ้อ 
31. บ้านวังก้า 
32. บ้านส้อ 
33. บ้านเด่นพัฒนา 

ข้อมูลด้านการบริการ 
ชื่อ-สกุลผู้บรหิาร     
              ชื่อ  นาย  ธวัชชัย    ยวงค า 
     เกิดวันที่  8   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2522 
     ภูมิล าเนาบ้านเขท่ี     99   หมู่ที่   11   ต าบลเชียงกลาง   อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน         
                                         รหัสไปรษณีย์   ๕๕๑๖๐ 
                                         โทรศัพท์  ๐๙๔-๙๗๘๙๑๔๙  E-Mail  Atech009@gmail.com 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสบกอน  
                           ต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  ๒ 
ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)     -     คน  
ประวัติโดยย่อ  

โรงเรียนบ้านสบกอน  ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2465 ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ต าบลเชียงกลาง 1 
(นนทราษฎร์บ ารุงสบกอน) นายนนท ์ ทะอินผล ก านันต าบลเชียงกลาง ได้บริจาคที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียน  ส่วนตัวอาคารเรียนได้ ขอความช่วยเหลือจากราษฎร ช่วยกันสร้างเป็นอาคารเรียน
ชั่วคราว โดยมี นายหวัน  สืบบุตร  เป็นครูใหญ่คนแรก และมีนายธวัชชัย  ยวงค า   ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน 

 



ค าขวัญ 
 “มุ่งเน้นวิชาการ  ประสานสัมพันธ์  ยึดมั่นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น ากีฬา  สืบสานภูมิปัญญา   
             สู่การพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์” 
เป้าหมาย 
 “เด็กเก่ง  แกร่ง  ดี  มีความสุข” 
สีประจ าโรงเรียน 
 สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สีเหลือง หมายถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

1. เพ่ือเป็นการประกันโอกาส  ให้นักเรียนทุกคนที่มีอายุครบเกณฑ์ภาคบังคับ เข้าเรียนรวมถึงเด็กพิเศษ
เรียนร่วม  มีสิทธิเท่าเทียมกันในการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 

3. เพ่ือพัฒนาครูในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม  
ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือการจัดระบบการบริหารจัดการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ เรียนตลอดถึง
สนับสนุนให้การด าเนินงานทุกแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดให้ 

5. เพ่ือจัดหา สรรหา ระดมทุนและทรัพยากร จากชุมชน หน่วยงาน และเอกชนมาร่วม  จัดการศึกษา  
ให้เกิดประสิทธิภาพ  

 
 
  



ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 

 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
    

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    

 นายธวัชชัย  ยวงค า  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

    
งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารทั่วไป 

    
นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย นางพัชราภรณ์  อ าไพ นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ นางนิศากร  มูลค า 
นางวีนา    ไชยยงค์ นางกัลยา  ณ น่าน นางวีนา    ไชยยงค์ นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล 
นางนิศากร  มูลค า นางวีนา  ไชยยงค์ นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 
นางรัชนี    สองค าชุม นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล นางนลินี  ฟ้าสาร นางภัคจิรา  มหานิล 
นางสาวทัยวรรณ สุทธการ นางสัมพรรณ์    ไชยโย นางรัชนี    สองค าชุม นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์
นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล นางนิศากร  มูลค า นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย นายเสนอ   นิลคง 
นางพวงผกา  อินพรม    นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ  นางพัชราภรณ์    อ าไพ 
นางพัชราภรณ์    อ าไพ    นางพวงผกา  อินพรม    นางกัลยา  ณ น่าน 
นางสาวศิริพร  ถาแก้ว   นางทัชชภร  กระหมุดความ 
นางสัมพรรณ์    ไชยโย   นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 
นางภัคจิรา  มหานิล   นายวีรชน  พรานฟาน 
    

           
 
 
 
 
  



ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียน มีข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน  2562)  ดังน้ี 

1. จ ำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรทั้งหมด  408  คน 
2. จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบำล 2 
อนุบำล 3 

26 
20 

16 
24 

42 
44 

รวม 46 40 86 

ประถมศึกษำปีที่ 1 
ประถมศึกษำปีที่ 2 
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4 
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6 

20 
30 
29 
21 
26 
29 

39 
24 
29 
32 
21 
22 

59 
54 
58 
53 
47 
51 

รวม 155 167 322 

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 201 207 408 

ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคคล 
เพศ ระดับการศึกษา สูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว่า ป.
ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 41 17 

รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ครูประจ าการ 3 16 - 11 8 50 26 

ครูมาช่วยราชการ - 1 - - 1 33 9 

พนักงานราชการ - 1 - - 1 37 10 
ครูวิกฤต - 1 - 1 - 30 5 

นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - 57 - 
อ่ืนๆ(ครูจ้างสอน) 2 8 - 10 - 30 5 

พ่ีเลี้ยงเด็ก - 1 - 1 - 35 5 

ธุรการโรงเรียน - 1 - 1 - 31 - 
รวม 7 29 1 24 11   



สภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ  3,500  คน   
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  ชุมชน , วัด , สาธารณสุขอ าเภอ , ตลาดสุขาภิบาล , โรงพยาบาล  
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  เนื่องจากมีพ้ืนที่ส าหรับใช้การท าการเกษตรมาก ประชากรส่วนใหญ่  
นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไปคือ ประเพณีถวายทานสลากภัตร  ประเพณี
ลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  การบายศรีสู่ขวัญ  การบวงสรวงเจ้าพ่อพญาไมย  ฯลฯ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ  ดังนี้ 
  -    รับราชการ  ร้อยละ 15 
  -    อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  3 
  -    เกษตรกรรม  ร้อยละ  63  
  -    พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ  1 
  -    ธุรกิจสว่นตัว  ร้อยละ  5 
  -    อ่ืน ๆ   ร้อยละ  13 
      นับถือศาสนาพุทธ  ( คิดเป็นร้อยละ 100 )  
    ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  8,000  บาท 
    จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4.02  คน 
 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

- โอกาส  
 โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นวัด สาธารณสุขอ าเภอ  ศูนย์ผู้สูงอายุ ตลาดสด 
ไปรษณีย์ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ท าให้โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ตลอดจน  อาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนในด้าน   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฝึกสอนอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

- ข้อจ ากัด 
1. เนื่องจากโรงเรียนมีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพเก่าช ารุดทรุดโทรมประกอบกับ  มีปลวกข้ึน 

ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของนักเรียน  
2. บริเวณโรงเรียนไม่ค่อยมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับจัดแหล่งเรียนรู้ (พ้ืนที่สีขาว) ให้กับนักเรียน 
3. บุคลากรที่มีอยู่ท าการสอนไม่ตรงตามเอก 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 พื้นที่ทั้งหมด  12  ไร่  26  วา 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีทั้งหมด  7  หลัง  ได้แก่ 
 อาคารเรียน    5  หลัง   
 อาคารเอนกประสงค์   1  หลัง 
 อาคารฝึกวิชาชีพ    1  หลัง 



จ านวนห้องเรียน มีทั้งหมด  16  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 = 2 ห้อง   :   2 ห้อง    
 ชั้น ป.1 – ป.6 = 2 ห้อง   :   2 ห้อง   :   2 ห้อง   :   2 ห้อง   :  2 ห้อง   :   2 ห้อง   
 จ านวนห้องน้ าห้องส้วม 
  ห้องส้วม         ห้อง   
ข้อมูลด้านทรัพยากร 
ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

1. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งหมด        34          เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน         16          เครื่อง 

 ใช้ในงานบริหาร   จ านวน     3    เครื่อง 
 เล่น Internet  ได้         30     เครื่อง 
 2.  ปริมาณสื่อ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์     จ านวน    34 เครื่อง 

- เครื่องเล่นวิดีโอ/CD DVD จ านวน       4 เครื่อง 

- เครื่องโทรสาร   จ านวน       1 เครื่อง 

-   โทรทัศน์   จ านวน     14 เครื่อง 

- โปรเจคเตอร์   จ านวน       6 เครื่อง 

-   จ านวนหนังสือในสารระบบ จ านวน     15,800    เล่ม 
 ห้องที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  มีทั้งหมด  12  ห้อง  ได้แก่ 

- ห้องวิทยาศาสตร์ 

- ห้องคณิตศาสตร์ 

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

- ห้องคอมพิวเตอร์ 

- ห้องทัศนศิลป์ 

- ห้องดนครีนาฏศิลป์ 

- ห้องพลศึกษา 

- ห้องวิชาการ/ภาษาไทย 

- ห้องประชุม 

- ห้องพยาบาล 

- ห้องสหกรณ์ ร้านค้าในโรงเรียน 

- ห้องสมุด 

- โรงฝึกงาน 
 



พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามกีฬา  สนามเด็กเล่น  ลานใต้ต้นจามจุรี  อาคารเอนกประสงค์   
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ 
 -  ห้องสมุดมีขนาด  108   ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  15,800  เล่ม  การสืบค้นหนังสือ 
และการยืม – คืน ใช้ระบบ  บาร์โค๊ด  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น  250  คน/วัน 
     -  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  พร้อมทั้งสถิติการใช้  
(จ านวน 650 ครั้ง/ปี)    เฉลี่ย  สูงสุด เดือน  กรกฎาคม  ต่ าสุด  เดือน  มีนาคม 
ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่   ครู / นักเรียน 
ในปีการศึกษานี้ 

1. นายสมคิด   เมืองแก่น   ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
2. นายพยุง   มะโน   ตัดผมชาย 
3. นางอัจฉรา   รัตนวงศ์   ตัดผมหญิง,ท าปุ๋ยชีวภาพ 
4. นายบุญ   พรมมา   การจักสาน 
5. นายนิรันดร์   จันสุวรรณกุล  ตัดเย็บเสื้อผ้า 
6. นางสาวสุพิน   เรือนค า   ตัดเย็บเสื้อผ้า 
7. นางสาวกฤษณา   อินท า   ตัดเย็บเสื้อผ้า 
8. นางจอมศรี   อินท า   การเย็บบายศรี 
9. นางจ าปา  พรมมา   การท าขนมจีน 
10.  นายจรัญ   ชวาเขต   การเรียกขวัญด้วยไข่ 
11.  นางเอมออน   จิณะเสน  การทอผ้าพื้นเมือง 
12.  นางศรีวัย   ประมะสุข   การทอผ้าพื้นเมือง 
13.  นางวิลาวัณย์ ใจสุภาพ   ดนตรีไทย 
14.  นายประหยัด   วรรณโกฏิ  ดนตรีพื้นเมือง 
15.  นางมอญ   อินท า   ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากเศษวัสดุ 
16.  นางบัวจันทร์   สุทธิ   การสานตอกท าหมวก 
17.  นายจันทร์  ยะปัญญา   การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
18.  นางบัวบาน   คงอนันต์   นวดแผนโบราณ  
19.  นายประยุทธ   มะโน   เกษตรกรรม 
20.  นายประเสริฐ   อินท า   ความเชื่อความศรัทรา 
21.  นายประดิษฐ์   จิตรวงค์นันท์  การแพทย์แผนไทย 
22.  นางแววตา   เจริญทรัพย์  ขนมไทย 
23.  นายเจตน์   ค าชนะ   การเพาะเห็ด 
24.  นางสอน   ธิยะศิริ   นวดเพ่ือสุขภาพ 
25.  นางไสว   เทพอินทร์   นวดเพ่ือสุขภาพ 
26.  ดต.อินสวัสดิ์   ไชยยงค์   เทคนิคการเล่นฟุตบอล,ตะกร้อ 



27.  พระครูปุญญากรณ์  วิวัฒน์  ค่ายพุทธศาสนาวันหยุด 
28.  นางละมุล  วรรณโกฏิ   การท าขนม 
29.  นายณรงค์   อินท า   ผู้น าชุมชน 
30.  นายสันติ   จิณะแสน   ผู้น าชุมชน 
31.  นายนิรันดร์   จันสุวรรณกุล  ผู้น าชุมชน 
32.  นายสงวน  อินท า   ผู้น าชุมชน 

 
ผลงานเด่น/รางวัลเกียรติยศ 
 -  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้าน  ปฐมวัย และ ประถมศึกษา  
แผนยุทธศาสตร์หรือธรรมนูญโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม 

1. ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. บุคลากรทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. ขยายผลสู่ชุมชน 

ระบบและกลไกลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณธรรม 
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ร่วมท าบุญตักบาตรในวันพระที่ตรงกับวันหยุด 
3. การขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ 

เป้าหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน 
 คณะครู – นักเรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียนทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม             
มีระเบียบวินัย  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
ทิศทางการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่คุณภาพมาตรฐานสากล บนความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีเป็น 
เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน 

“โรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชน” 
 
 
 
Mission and Goals = พันธกิจและเป้าประสงค์ (Good School) 

G1 = Good Student   หมายถึง  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุขตามมาตรฐานการศึกษา 
G2 = Good Teacher   หมายถึง   ผู้บริหาร ครู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
G3 = Good Learning   หมายถึง  โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ดี 
G4 = Good Place       หมายถึง  สภาพกายภาพของโรงเรียน ห้องเรียน สะอาด สวยงาม 

  บรรยากาศดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
G5 = Good Management  หมายถึง โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ   
 

Core Value = ค่านิยมองค์กร 
P = Participation   หมายถึง  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
L = Learning        หมายถึง  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
U = Unity            หมายถึง  มีความสามัคคีเป็นเอกภาพ   
S = System          หมายถึง  การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

System Process = กระบวนการท างานเชิงระบบ STAR System Process 
S = System analysis          วิเคราะห์ ส ารวจปัญหา ความต้องการ 
T = Technique and Method   เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและเครื่องมือแก้ปัญหา 
A = Action and Control    การลงมือปฏิบัติและควบคุมการด าเนินงาน 
R = Review and Revise    การสรุปประเมินและปรับปรุงพัฒนา 

 
 
 
 
 



 
กระบวนการบริหารและพัฒนาโรงเรียนบ้านสบกอน 5.0 (Sobkorn Frame work 5.0) 

“5G Plus STAR Model” 
 

กระบวนการบริหารและพัฒนาโรงเรียนบ้านสบกอน 5.0 เป็นการก าหนดคุณลักษณะเป้าหมายของการ
พัฒนาโรงเรียนให้ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เน้นการบูรณาการกับโครงการและนโยบายส าคัญต่าง  ๆของ
โรงเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมโดยยึดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน คือ นักเรียน ดี เก่งและมี
ความสุข ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาที่เป็นระบบขั้นตอน โดยได้ด าเนินการพัฒนาตามพ้ืนฐานแนวคิดวิธีการ
เชิงระบบ (System Approach) ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ วิธีการระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  ข้อมูลวัตถุดิบ 
(Input)  กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) การตรวจผลย้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วย 

สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) คือ สิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการ เช่น เป้าหมายของการพัฒนา 
สภาพปัญหา นโยบาย และรวมถึงปัจจัยในการบริหารจัดการ อันได้แก่ บุคคล งบประมาณ เครื่องมือ และการ
บริหารจัดการ  

กระบวนการหรือการด าเนินงาน (Process) คือ การน าเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไป มาจัดกระท าให้เกิดผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ เทคนิคและวิธีการสอนของครู หรือการให้
นักเรียนท ากิจกรรมตามโครงการ สื่อและนวัตกรรม เป็นต้น 

ผลผลิต หรือการประเมินผล (Output)  คือ ผลที่ได้จากการกระท าในขั้นที่สอง ได้แก่ ผลงานของโรงเรียน 
คร ูและผลงานของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น  

ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) คือ ข้อมูลจากผลผลิตหรือการประเมินผลมาพิจารณาปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้ร่วมกัน วิเคราะห์และสังเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาโรงเรียน
และนักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอนในยุคปัจจุบัน ที่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงหลักการแนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาไป
ที่ตัวผู้เรียนคือ การจัดการศึกษาที่พัฒนานักเรียนให้ เก่ง ดี และมีความสุข เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้อย่างดี โรงเรียนจึงได้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ก าหนดรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนบ้าน
สบกอน โดยใช้ชื่อว่า 5G PLUS STAR Model ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน 5 
ด้านคือ   

 
 
 
 



 
1 = Good Student   หมายถึง  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุขตามมาตรฐานการศึกษา 
2 = Good Teacher   หมายถึง   ผู้บริหาร ครู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3 = Good Learning     หมายถึง  โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ดี 
4 = Good Place          หมายถึง   สภาพกายภาพของโรงเรียน ห้องเรียน สะอาด สวยงาม 
            บรรยากาศดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5 = Good Management  หมายถึง   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ   
ดังนั้นในการที่จะขับเคลื่อนการท างานของคณะครูในองค์กรให้สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

นั้นจึงต้องสร้างให้บุคลากรทุกฝ่ายเห็นความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ พร้อมกันนั้นทาง
โรงเรียนจึงได้ด าเนินการในภายใต้แนวคิด การก าหนดเป็นค่านิยมหลักขององค์กร (Core value) ซึ่งเป็นการน า
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในโรงเรียนอันได้แก่ PLUS ประกอบด้วย P = Participation คือ การมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย  L = Learning คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ U = Unity คือ ต้องความสามัคคีเป็นเอกภาพ
และ  S = System  การท างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความ
เป็นเจ้าของ และความรักในองค์กรเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักและทุ่มเทเพ่ือองค์กรอีกด้วย 

นอกจากนี้ได้เชื่อมโยงและบูรณาการแนวทางจัดการศึกษา ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการเชิง
ระบบ System Process เรียกว่า (STAR System Process) ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนที่ 1  S = System analysis คือ กระบวนการวิเคราะห์ ส ารวจปัญหา ความต้องการ 
2. ขั้นตอนที่ 2  T = Technique and Method คือ กระบวนการสรรหาเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและ

เครื่องมือแก้ปัญหา 
3. ขั้นตอนที่ 3  A = Action and Control คือ ขั้นการลงมือปฏิบัติและควบคุมการด าเนินงาน 
4. ขั้นตอนที่ 4  R = Review and Revise คือ ขั้นการสรุปประเมินและปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงระบบดังกล่าวนี้ อาจเรียกชื่อว่า STAR System Process เน้น

หลักการด าเนินการและการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน น าไปสู่การจัดการความรู้ (KM) 
และใช้กระบวนการ PLC รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เห็น
เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของการด าเนินงานได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด (Conceptual Frame Work)  



5G PLUS STAR Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ค าขวัญ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ สีประจ าโรงเรียน  
 ค าขวัญ 
  “ซื่อสัตย์ กตัญญู สู่วิถีพอเพียง” 
 
 เอกลักษณ์ 
  “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล” 
 
 สีประจ าโรงเรียน    สีแดง-เหลือง 
  สีแดง    หมายถึง  ความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนและการท างาน 
  สีเหลือง  หมายถึง  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

 

 

(Input) 
-เป้าหมายของ
การพัฒนา  
-สภาพปัญหา 
นโยบาย 
- ปัจจัยในการ
บริหารจัดการ 

(Process) 
STAR Process 
1.  S = System analysis คือ วิเคราะห์ปัญหา 
2.  T = Technique and Method คือ สรรหาเครื่องมือ 
3.  A = Action and Control คือ ยึดถือปฎิบัติ 
4.  R = Review and Revise คือ เร่งรัดพัฒนา 

Core Value = ค่านิยมองค์กร 
P = Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
L = Learning    หมายถึง การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
U = Unity      หมายถึง มีความสามัคคีเป็นเอกภาพ   
S = System    หมายถึง  การท างานอย่างเป็นระบบ 

(Output) 
G1 = Good Student    
นักเรียนดี 
G2 = Good Teacher    
ครูดี 
G3 = Good Learning    
กระบวนการเรียนรู้ดี 
G4 = Good Place        
บรรยากาศดี 
G5 = Good 
Management  บริหาร
จัดการดี   



 

 

 

 

 

 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนบ้านสบกอน ประกอบด้วย  
-  พระชินธาตุเจดีย์ศรีบุญเรืองธรรมโมลีมิ่งมงคล  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของการศึกษา 
-  แฉกที่พุ่งกระจายออก 19 แฉก หมายถึง ต้นจามจุรีที่ขยายแผ่กิ่งก้านให้ความร่มเย็นดุจดังการศึกษา 

ที่แตกฉานของผู้เรียน  
 - สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนและการท างาน 
 - สีเหลือง หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส 
โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นวัด สาธารณสุขอ าเภอ                

ศูนย์ผู้สูงอายุ ตลาดสด ไปรษณีย์ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค เป็นต้น ท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ตลอดจน   
อาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนในด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฝึกสอนอาชีพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
ข้อจ ากัด 

                          1. เนื่องจากโรงเรียนมีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพเก่าช ารุดทรุดโทรมประกอบกับ มีปลวกขึ้น    
ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของนักเรียน และจ านวนห้องเรียนที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

   2. บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่จ ากัดไม่ค่อยมีเพียงพอส าหรับจัดแหล่งเรียนรู้ (พ้ืนที่สีเขียว)  
ให้กับนักเรียน ประกอบกับโรงอาหารคับแคบ 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
แผนงาน  โครงการและกิจกรรม 

1.  แผนงานบริหารวิชาการ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 39,672 นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 
 1.1 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 นางสุพรรษา อุ่นเครือ 

1.2 กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง 3,000 นางสาวศิริพร  ถาแก้ว  

1.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 16,400 นางธัญญา  จริยประทุมพร 
1.4  กิจกรรมค าศัพท์พื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 3,000 นางณัฐชุดา  เงินวงใน 

1.5 กิจกรรมส่งเสริมเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการ 
ของเด็กปฐมวัย 

12,272 นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

23,675 นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

 2.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3,491 นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

2.2 กิจกรรมการนิเทศภายใน 5,600 นางนิศากร  มูลค า 
2.3 กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 2,000 นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 2,000 นางพวงผกา  อินพรม 

2.5  กิจกรรมท่องจ า น าไปใช้ คิดวิเคราะห์ 2,000 นางภัคจิรา  มหานิล 
2.6 กิจกรรมพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษา 2,000 นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

2.7 กิจกรรมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้ 4,584 

นางวีนา  ไชยยงค์ 

2.8 กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม 2,000 นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยยะ 

3 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
สู่ความเป็นเลิศ 

130,566 นางวีนา  ไชยยงค์ 

 3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 51,866 

นางวีนา  ไชยยงค์ 

3.2 กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 15,700 

นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

3.3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 10,000 นางพวงผกา  อินพรม 

3.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Coding & Robotics 20,000 นายธวัชชัย  ยวงค า 
3.5  กิจกรรมเตรียมความพร้อม o-net nt  8,000 นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

3.6 กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ (ค่ายภาษาอังกฤษ) 20,000 นางสาวฉัตตริยา  วงศ์สัมพันธ์ 

3.7 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 5,000 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 



ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
37,000 นางรัชนี  สองค าชุม 

 4.1 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 10,000 นางรัชนี  สองค าชุม 

4.2 กิจกรรมยอดนักอ่าน 7,000 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

4.3 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 10,000 นางรัชนี  สองค าชุม 
4.4 กิจกรรมค าถามนี้มีรางวัล 5,000 นางพวงผกา  อินพรม 

4.5 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่างๆ 5,000 นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

4.6 กิจกรรมชุมนุม - นางนิศากร  มูลค า 
4.7 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยยะ 

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สู่ประชาคมอาเซียน 

5,000 นางกัลยา  ณ น่าน 

 5.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน - นางกัลยา  ณ น่าน 

5.2 กิจกรรมเรียนรู้ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน 5,000 นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 
5.3 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น - นางนิศากร  มูลค า 

6 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

2,690,121.60 นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

 6.1 กิจกรรมการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 1,325,000 นางวีนา  ไชยยงค์ 

6.2 กิจกรรมเปิดบ้าน MEP 1,000 นาวสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

6.3 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน MEP 239,896.90 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
6.4 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน MEP 58,000 นางจารุนันท์ อิ่นอ้าย 

6.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP - นาวสาวทัยวรรณ  สุทธการ 
6.6 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีห้องเรียน MEP 144,750 นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

 6.6 กิจกรรมกองทุนศึกษาเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 921,474.70 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

11,000 นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

 7.1 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
นักเรียน 10,000 

นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

7.2 กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน - นางกัลยา  ณ น่าน 

7.3 กิจกรรมธนาคารความดี 500.00 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
7.4 กิจกรรมลูกเสือ - นายเสนอ  นิลคง 

7.5  กิจกรรมยุวกาชาด - นางรัชนี  สองค าชุม 
7.6 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 500 นายเสน่ห์ วรสันติวงศ์ 



ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8 โครงการโรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
5,000 นายเสน่ห์  วรสันติวงศ์ 

 8.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ  
โรงเรียนสุจริต 5,000 

นางภัคจิรา  มหานิล 

8.2 กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติและประกาศเจตนารมณ์
สุจริต - 

นางสาวกานต์รวี  เทียนงาม 

8.3 กิจกรรม ปปช. สพฐ.น้อย - นายเสนอ  นิลคง 
8.4  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี - นางสาวอรุณประไพ  ศรีจันทร ์

9 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3,000 นางภัคจิรา มหานิล 
 9.1 กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและ 

การทะเลาะวิวาท - 
นายเสนอ  นิลคง 

9.2 กิจกรรมการเรียนรู้ กับครู DARE - นางนิศากร  มูลค า 
9.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 3,000 นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 

10 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง  
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

13,740 นางทัชชภร  กระหมุดความ 

 10.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 5,000 นางกัลยา  ณ น่าน 

10.2 กิจกรรมแนะแนว - นางนิศากร  มูลค า 
10.3 กิจกรรมพัฒนาระบบออนไลน์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

10.4 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 3,740 นางพวงผกา  อินพรม 
11 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ

ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
7,900 นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 

 11.1 กิจกรรมทันตสุขภาพ (เด็กไทยฟันดี) - นายวีรชน  พรานฟาน 
 11.2 กิจกรรมเรียนรู้สุขบัญญัติ 10 ประการ 3,500 นางนิศากร  มูลค า 

 11.3 กิจกรรมผู้น าอนามัย - นางนลินี ฟ้าสาร 
 11.4 กิจกรรม สบกอนฟุตบอลคลับ 1,000 นายเสนอ  นิลคง 

 11.5 กิจกรรม วอลเลย์บอลคลับ 1,000 นายเสนอ  นิลคง 

 11.6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในและภายนอก 2,400 นายเสนอ  นิลคง 
12 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 79,937 นางนิศากร  มูลค า 

 12.1 กิจกรรมการจัดสวนหย่อม การปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น
และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 5,000 

นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 

12.2 กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ 22,000 นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์

12.3 กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม พัสดุ ครุภัณฑ์ 4,080 นางภัคจิรา  มหานิล 



ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 12.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 45,482 นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

12.5 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

3,375 นางนิศากร  มูลค า 

13 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 นายเสนอ  นิลคง 

 13.1 กิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย - นายเสนอ  นิลคง 
13.2 กิจกรรมกลุ่มสีการดูแลรักษาความสะอาด  อาคาร
สถานที่  5,000 

นายเสนอ  นิลคง 

13.3 กิจกรรมการจัดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน - นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล 

13.4 กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ประชาธิปไตย - 

นายเสนอ  นิลคง 

14 โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน 1,000 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

 14.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน - 

นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

14.2 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1,000 นางวีนา  ไชยยงค์ 
14.3 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) - นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

14.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน - นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

14.5 กิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ
และเอกชน/การท าวารสารเผยแพร่ - 

นางนิศากร  มูลค า 

15 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพสู่
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1,000 นางพวงผกา อินพรม   

 15.1 กิจกรรมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC - นางพวงผกา อินพรม   

15.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ - นายธวัชชัย  ยวงค า 
15.3 กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ 1,000 นายธวัชชัย  ยวงค า 

16 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 10,310 นางนิศากร  มูลค า 
 16.1 วันส าคัญของชาติ 5,310 นางกัลยา  ณ น่าน 

 16.2 วันส าคัญตามหลักสูตร 5,000 นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

17 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 57,795 นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล 

 17.1 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 17,500.00 

นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย  

17.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ
ออนไลน์ 

15,000 นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

17.3 กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน - นางนิศากร  มูลค า 



ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 17.4 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ 

การให้บริการ 
25,295 นางพวงผกา  อินพรม 

17.5 กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน - นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

18 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4,800.37 นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

 18.1กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน - นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

18.2 กิจกรรมเรียนรู้วิถีพอเพียง - นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์
18.3 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม - นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 

18.4 กิจกรรมคัดแยกขยะ 4,800.37 นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 

18.5 กิจกรรม 3 R ลดโลกร้อน - นางทัชชภร  กระหมุดความ 
 
2.  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การบริหารจัดการ 

363,941 นางกัลยา  ณ น่าน 

 1.1 กิจกรรมสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 113,500 นางกัลยา  ณ น่าน 

1.2 กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 188,906 นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
1.3 กิจกรรมบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส านักงาน 61,535 นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์

2 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 529,349.56 นายธวัชชัย  ยวงค า 

 2.1 กิจกรรมการเดินทางไปราชการ 35,349.56 นางวีนา  ไชยยงค์ 
2.2 กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาดูงาน 2,000 นายธวัชชัย  ยวงค า 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ - นายธวัชชัย  ยวงค า 

2.4 กิจกรรมจัดหาและจ้างบุคลากรสาขาขาดแคน 492,000 นางวีนา  ไชยยงค์ 
 
3.  แผนงานส ารองจ่าย 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเงินทุนส ารองเพื่อการบริหารจัดการ 446,645.28 นายธวัชชัย  ยวงค า 

 1.1 กิจรรมสบทบโครงการเร่งด่วน 326,686.28 นางกัลยา  ณ น่าน 
1.2 กิจกรรมสนับสนุนโครงการตามเป้าหมายสถานศึกษา 119,959  นางกัลยา  ณ น่าน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 

แผนงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,3,4 
ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  39,672 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.  2545 ตามมาตรา 6 
ก าหนดให้ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้ “การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโดยปกติเป็น
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3 ปีถึง 6 ปี เพ่ือเป็นการวางรากฐานชีวิต และ 
การเตรียมความพร้อมของเด็กท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านสบกอนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กก่อนวัยเรียนที่จะต้อง
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการครบทุกด้าน อย่างสมดุล และเต็มศักยภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กก่อนวัยเรียนทุกประเภท 
2.  เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน ได้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง  
     มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 
3.  เพื่อพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีความรู้มีแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านสบกอน จ านวน  86  คน 
 เชิงคุณภาพ    

 เด็กระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านสบกอน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีความรู้มีแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
 



4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. บ้านวิทยาศาสตร์น้อย จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางสุพรรษา  อุ่นเครือ 
2. พัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จัดอบรมผู้ปกครองและ

จัดกิจกรรมพ่อแม่เพ่ือ 
ลูกรัก 

 นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 

3. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางธัญญา  จริยประทุมพร 

4. ค าศัพท์พ้ืนฐานส าหรับเด็กปฐมวัย จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางณัฐชุดา  เงินวงใน 
5. ส่งเสริมเตรียมความพร้อมตาม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 

 
5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  39,672 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 5,000    

2. พัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง 3,000    
3. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 16,400    

4. ค าศัพท์พื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 3,000    

5. ส่งเสริมเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย 12,272    
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา 
2.  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนมีคุณภาพ 
3.  การมีส่วนร่วมพ่อแม่ผู้ปกครอง 

แบบสัมภาษณ์ 
การสังเกต 
 
แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
การสังเกต 
 
แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.  พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 



ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ    มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3          
    กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่  1,4,5    
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  23,675  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้เป็น หลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันใน เวทีระดับ
โลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที ่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) การจัด
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย ที่เก่ียวข้องทั้งระดับชาติ 
ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน  
ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนา เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ หากสถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่นแล้ว ก็จะท า 
ให้ สถานศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น 

 3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
                     -  มีงานวิจยัในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 2 เรื่องต่อปีการศึกษา 
            - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 



 เชิงคุณภาพ 
  -  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

2. การนิเทศภายใน จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางนิศากร  มูลค า 
3. การท าวิจัยในชั้นเรียน   นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน   นางพวงผกา  อินพรม 

5. ท่องจ า น าไปใช้ คิดวิเคราะห์   นางภัคจิรา  มหานิล 
6. พัฒนาระบบวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

  นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

7. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

  นางวีนา  ไชยยงค์ 

8. การส่งเสริมการศึกษาพิเศษและ
การเรียนร่วม 

  นาวสาวกัญญาณัฐ  ไชยยะ 

 
5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  23,675 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3,491    

2. การนิเทศภายใน 5,600    

3. การท าวิจัยในชั้นเรียน 2,000    
4. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 2,000    

5. ท่องจ า น าไปใช้ คิดวิเคราะห์ 2,000    

6. พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษา 2,000    
7. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 4,584    

8. การส่งเสริมการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม 2,000    

 
 
 
 



6.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ผลผลิต (Outputs) 
-  หลักสูตรสถานศึกษา   
-  หลักสูตรกลุ่มสาระฯ  
-  กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  

 
- ส ารวจข้อมูล 

 
-  แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
-  ส ารวจข้อมูล 

 
-  แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

           ครูได้ท าการศึกษาหลักสูตร และโครงสร้างท าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีความมั่นใจในการ
จัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
สอดคล้องกับ    มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3          
     กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่  1-4      
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางวีนา  ไชยยงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  130,566  บาท 
.........................................................................................................................................................................
. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามความในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  ได้กล่าวไว้ว่า “การศึกษา”  หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล  และสังคม  
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  แนวการจัดการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22  กล่าวว่า  
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียน 
มีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตาม
ศักยภาพ” 
           นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT , ระดับเขตพ้ืนที่ ( Las ) ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับระดับจังหวัด ระดับประเทศ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสบกอน 
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงานขึ้น 

  
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 
 



 เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คล่องแคล่ว ถูกหลักไวยากรณ์และสื่อสารโดยใช้

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2.  ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีได้ถูกวิธีและคุ้มค่า 

   
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางวีนา  ไชยยงค์ 

2. กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM 
ศึกษา 

  นางพวงผกา  อินพรม 

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
Coding & Robotics 

  นายธวัชชัย  ยวงค า 

5. กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-NET 
NT 

  นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

6. กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ  
(ค่ายภาษาอังกฤษ) 

  นางสาวฉัตตริยา  วงศ์สัมพันธ์ 

7. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

  นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  130,566 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

51,866    

2. กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

15,700    

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 10,000    
4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Coding & Robotics 20,000    

5. กิจกรรมเตรียมความพร้อม o-net nt 8,000    



6. กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ (ค่ายภาษาอังกฤษ) 20,000    
7. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 5,000    

 

6.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โดยเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระ 
-    ตรวจสอบข้อมูลจาก          

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 
       ทางการเรียน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกการพัฒนาผล 
   การเรียนรู้ 

2.  นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

-  สังเกต -  แบบสอบถาม 

3.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น 
     ร้อยละ 90 

-  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม -  แบบบันทึกการ 
    เข้าร่วมกิจกรรม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โรงเรียนรับ
การยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านผลของการจัดการเรียนการสอน 

 
  



ชื่อโครงการ ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1-4 
ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางรัชนี  สองค าชุม 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  37,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ    
ตลอดจนสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้ด้วย บรรดาประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา
ขณะนี้ ต่างเน้นให้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เสมือนเป็นปัจจัยที่ห้าของการด ารงชีวิตของพลเมือง โดยส่งเสริม
ให้เด็กของตนสนใจ และใช้เวลาว่างเพ่ือการอ่านทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน ให้อ่านหนังสือหลากหลายประเภททั้งที่
เป็นภาษาเเม่ และภาษาต่างประเทศ เพราะประจักษ์ว่า หากพลเมืองในประเทศมีความสามารถในอ่าน รู้จักเลือก
น าความรู้และความคิดไปพัฒนาตน และประเทศ ประเทศก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบุคคลตัวอย่างหลากหลายอาชีพที่
แสดงได้อย่างชัดเจนว่า การอ่านมีบทบาทส าคัญต่ออนาคตของบุคคลนั้น ๆ  และมีตัวอย่างจากหลาย ๆ ประเทศที่
บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ เพราะมีประชากรที่มีคุณภาพ เป็นนักการอ่านฉลาดรอบรู้ และมีความคิด
สร้างสรรค์พัฒนาชาติของตนให้ยิ่งใหญ่ 

ตามนโยบายของรัฐบาลเน้นการพัฒนาคุณภาพของคน  ซึ่งได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามความมาตราที่  6  ด้านผู้เรียน  ความว่า “ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”โดยให้สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงห้องสมุดให้มี
มาตรฐาน  ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนาตนเอง และเพ่ิมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  ในปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทย 
เป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  แม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วก็ตาม  ซึ่งอาจเกิดการขาดแคลนหนังสือที่ตรงกับความ
ต้องการ และความสนใจของผู้อ่าน รวมทั้งขาดแรงจูงใจการกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน  ตลอดจนนิสัย
รักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟัง  ได้รู้เรื่องต่างๆจากโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง  ซึ่งถ้าจะให้การอ่านเกิดเป็นนิสัย  จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ 
          ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านสบกอน  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ขึ้นและจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จาก
ห้องสมุดอย่างเต็มที่ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 



2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า  ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน   
 ตลอดจนใช้ การอ่านน าไปสู่การใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

 3.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
4.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  พัฒนาห้องสมุดใด้มาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 เชิงคุณภาพ    

- นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน  จ านวน  408 คนมีนิสัยรักการอ่าน 

- จัดหาคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตจ านวน  4 เครื่อง   

- จัดบริการบันทึกสถิติข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องสมุดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
จ านวน 1 เครื่อง 

- จัดให้บริการยืม - คืน หนังสือโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

- จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น    DVD   VCD  CD-ROM  และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

- จัดหาจัดซื้อหนังสือที่มีประโยชน์และน่าสนใจเข้าห้องสมุด 

- จัดหา จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีตามมาตรฐานห้องสมุด จ านวน 3 ชุด     
 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางรัชนี  สองค าชุม 

2. กิจกรรมยอดนักอ่าน   นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่   นางรัชนี  สองค าชุม 
4. กิจกรรมค าถามนี้มีรางวัล   นางพวงผกา  อินพรม 

5. กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญ
ต่างๆ 

  นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

6. กิจกรรมชุมนุม   นางนิศากร  มูลค า 

7. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยยะ 
 



5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  37,000 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 10,000    
2. กิจกรรมยอดนักอ่าน 7,000    

3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 10,000    

4. กิจกรรมค าถามนี้มีรางวัล 5,000    
5. กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่างๆ 5,000    

6. กิจกรรมชุมนุม -    

7. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ -    
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ห้องสมุดมีระบบบริการ 3D  ที่
ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว 

-  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
บันทึกการอ่าน 

-  ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านได้หลากหลาย 

-  ครูใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการ
สอน 

-  สังเกต 
-  ตรวจสอบ 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

-  แบบประเมินห้องสมุด 
-  สถิติการใช้ห้องสมุด 
-  บันทึกการยืม คืน หนังสือ 
-  บันทึกการใช้ห้องสมุด 
-  แบบบันทึกการอ่านของนักเรียน 
   โครงการห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริม    

นิสัยรักการอ่าน 
-  แบบบันทึกการใช้บริการห้องสมุด

เพ่ือการเรียนการสอน 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ห้องสมุดมีมาตรฐาน และมีสภาพอันพ่ึงประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน (3D) นักเรียนรู้จักวิธีการ  สามารถ
แสวงหาความรู้ และวิทยาการต่างๆได้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง และมีนิสัยการรักการอ่านที่ยั่งยืน  ครูมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ห้องสมุดเป็นสื่อเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
สอดคล้องกับ      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1-5 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางกัลยา  ณ น่าน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  5,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมสอดคล้องกฎบัตรอาเซียน และนโยบาย
ของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ต่อมาที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอ า – หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือ
บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาค
อย่างยั่งยืน และได้ก าหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใน ปี พ.ศ. 2558 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย และภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหาร
จัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียนดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพ และมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว โรงเรียนบ้านสบกอน จึงมีภารกิจ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เพื่อ
พัฒนาความพร้อม และศักยภาพของผู้เรียนให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 



2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านสบกอน มีความรู้ความเข้าในและความตระหนักเก่ียวกับ 

ประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมส าหรับนักเรียน ครู  

บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนบ้านสบกอน รวมทั้งประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียน 
3.  เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้านสบกอน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร 

และสารสนเทศ ในการสื่อสารได้ 
4.  เพื่อสร้างมิตรภาพความร่วมมือของนักเรียนและครูในโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนบ้านสบกอนพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 เชิงคุณภาพ   นักเรียนของโรงเรียนบ้านสบกอน มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับ
   ประชาคมอาเซียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี สื่อสาร และ 
   สารสนเทศ ในการสื่อสารได้ 
 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์  นางกัลยา ณ น่าน 

2. กิจกรรมเรียนรู้ดนตรีไทย ดนตรี
พ้ืนบ้าน 

  นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 

3. กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  นางนิศากร  มูลค า 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  5,000 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน -    
2. กิจกรรมเรียนรู้ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน 5,000    

3. กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น -    

 



 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน 
     มีความรู้ความเข้าใจและความ

ตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสาร และ
สารสนเทศ ในการสื่อสารได้ 

2.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปใช้และถ่ายทอดให้กับบุคคล
อ่ืนได้ 

1.  การสังเกต 
2.  การสัมภาษณ์ 
3.  ภาพถ่าย 
4.  เอกสาร 

1.   แบบสังเกต 
2.  แบบประเมิน 
3.  ใบงาน 
4.  แบบฝึก 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ครูและนักเรียนเข้าใจ รู้หน้าที่ บทบาทการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน 
 2.  ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

3.  ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหา  
     และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
                    Mini English Program (MEP) 
สอดคล้องกับ      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1-5 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  2,690,121.60 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
             ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Programและ Mini English Program) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งในสถานศึกษาเอกชนและของรัฐให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  และ 
เท่าเทียม มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยใช้หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นแนวปฏิบัติ  โดยเล็งเห็นความส าคัญ
ของภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นส าหรับการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคม
อาเซียน (ASEAN) ที่มีการติดต่อสื่อสารเพ่ือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับประเทศสมาชิก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร  จากความส าคัญดังกล่าวระบบ
การศึกษาไทยในขณะนี้จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยให้สามารถท่ีจะ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ และทักษะได้เต็มศักยภาพ เป็นหัวใจส าคัญของ 
การปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และสามารถสนองตอบผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 
4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (1) “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด
ของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดังที่ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 10 วรรค (4) ว่า “การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”และ มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน 
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ปัจจุบันความเจริญทางวิทยาการและ
ระบบการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศจากนานาประเทศ
เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยและสารสนเทศ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดว่าเป็นภาษาสากล ระบบการศึกษาไทยจึง
ควรพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เท่าเทียมกับอารยประเทศ 



            โรงเรียนบ้านสบกอน  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญข้างต้น จึงได้ด าเนินการให้มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งก าหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน มาตรา 8(2) ได้กล่าวไว้ว่า“การจัดการศึกษาให้ยึดหลักให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาโดยได้รับการฝึกฝน 
และพัฒนาอย่างเหมาะสมจากครูผู้สอนชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา 
      2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.3  เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อ
อิเลคทรอนิคส์และแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก 
      2.4  เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย  
     1.  เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 5 ปีการศึกษา 2563  เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน   140   คน      
         2. ครูชาวต่างชาติ จ านวน 4 คน     
     2.  ด้านคุณภาพ 
         2.1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
         2.2  นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหา
ความรู้ส าหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ   นางวีนา  ไชยยงค์ 
2. กิจกรรมเปิดบ้าน MEP   นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

3. กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน 
MEP 

  นางพัชราภรณ์  อ าไพ 



กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน MEP   นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

5.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร MEP 

  นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ 

6.กิจกรรมการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีห้องเรียน MEP 

  นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

7.กิจกรรมกองทุนศึกษาเรียนรู้  
สู่โลกกว้าง 

  นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  2,690,121.60 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 1,325,000    

2. กิจกรรมเปิดบ้าน MEP 1,000    
3. กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน MEP 239,896.90    

4.กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน MEP 58,000    

5.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP -    
6.กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีห้องเรียน MEP 144,750    

7.กิจกรรมกองทุนศึกษาเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 921,474.70    
 
7.  การวัดและประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ประถมโดยได้รับการฝึกฝน
และพัฒนาอย่างเหมาะสมจากครูผู้สอน
ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา 

บันทึก /สังเกต/ทดสอบ 

การสอบถาม 

 

แบบทดสอบ 

แบบสอบถาม 

2. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ  มีความม่ันใจในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทดสอบและการสัมภาษณ์ แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 



 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

3. ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญ

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อ

อิเลคทรอนิคส์และแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก 

ทดสอบ 
สอบถาม 
 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
 

4. ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

สอบถาม 
ทดสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรู้ของตนเองและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
     8.2  นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  มีความม่ันใจการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     8.3  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่ออิเลคทรอนิคส์และ
แหล่งเรียนรู้ทั่วโลก 
     8.4   ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับ      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,5 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  11,000   บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
             ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ไว้ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานด้านระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ในมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็น
คนดีและมีความรู้ โรงเรียนบ้านบ้านสบกอนได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ โรงเรียนวิถี
พุทธขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม  เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ
ศาสนา และกล่อมเกลาความประพฤติให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
        2. เพ่ือให้นักเรียน น าหลักธรรมค าสอนและวิถีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ 
                 นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
        เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 
 
 



4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน 

  นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

2. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน   นางกัลยา  ณ น่าน 
3. กิจกรรมธนาคารความดี   นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

4.กิจกรรมลูกเสือ   นายเสนอ  นิลคง 

5.กิจกรรยุวกาชาด   นางรัชนี  สองค าชุม 
6.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  11,000 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
นักเรียน 

10,000    

2. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน -    

3. กิจกรรมธนาคารความดี 500    
4.กิจกรรมลูกเสือ -    

5.กิจกรรยุวกาชาด -    
6.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 500    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ ด ารงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       2. ชุมชนมีความสงบสุข 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,5 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์  วรสันติวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  5,000   บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

             ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต   ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
โรงเรียนบ้านสบกอน  ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”   ได้ด าเนินการตรมยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก  เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและนักการของโรงเรียนบ้านสบกอน  ให้เกิดคุณลักษณะ  
5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและ 
จิตสาธารณะ  โดยการด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน   ด้านการป้องกัน   
ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่าย  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

2. วัตถุประสงค์    
           2.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
           2.2  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
และต่อต้านการทุจริต 

3. เป้าหมาย  
            3.1 ด้านปริมาณ 
                  -  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ป.ป.ช.น้อย และป.ป.ช.ชุมชน โรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านสบกอน 
จ านวน  135 คน 
                  -  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน  จ านวน   408 คน เข้าร่วมกิจกรรม  



           3.2 ด้านคุณภาพ 
                     นักเรียน  ครู ผู้บริหาร  นักการโรงเรียนบ้านสบกอนมีความสุจริตทุกคน  มีทัศนคติและค่านิยม  
ไม่ยอมรับการทุจริต  ตระหนัก  เข้าใจ  คิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  มีค่านิยมที่ถูกต้อง รังเกียจ 
คนโกง พร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง 

4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 
ประการ โรงเรียนสุจริต 

  นางภัคจิรา  มหานิล 

2. กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติและ
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต 

  นางสาวกานต์รวี  เทียนงาม 

3. กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย   นายเสนอ  นิลคง 
4.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   นางสาวอรุณประไพ  ศรีจันทร ์

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  5,000 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียน
สุจริต 

5,000    

2. กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติและประกาศเจตนารมณ์
สุจริต 

-    

3. กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย -    

4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี -    
6. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม -    

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1) เชิงปริมาณ 
    1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 
2) เชิงคุณภาพ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 



  2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทัศนคติ  ค่านิยมท่ี
ถูกต้อง สามารถน าความรู้ไปปลูกฝัง  ไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบ้านสบกอน สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
        2. เกิดเครือข่ายชุมชน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สอดคล้องกับ      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,2 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางภัคจิรา  มหานิล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  3,000   บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนก าลังเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของเยาวชน ท าให้ไร้อนาคตและท าให้สังคมมีปัญหา ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นภาระของประเทศชาติ 
ที่จะต้องแก้ปัญหา  นอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ที่ได้แพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาอีกหลาย
เรื่องจนเป็นที่น่าห่วงใย เช่น ปัญหาด้านอบายมุข การเล่นการพนัน รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผล
ให้พฤติกรรมของเยาวชนเบี่ยงเบนไปในทางท่ีไม่พึงประสงค์ตลอดจนปัญหาการทะเลาวิวาท อันก่อให้เกิดความ
เสียหายและความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วไปในสังคม 
          ปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นได้รับการดูแลและป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนสี
ขาวขึ้น เพื่อเป็นแนวด าเนินการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด การพนัน สิ่งไม่เหมาะสมและการทะเลาะ
วิวาทท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน  ตลอดจนวางแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือโดยระดมความร่วมมือจากบ้านและ
ชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ และมีความห่วงใยเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน 
           2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งเสพติด 
           2.3 เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน สื่อไม่เหมาะสม และการทะเลาะวิวาท 
           2.4 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

 3.  เป้าหมาย 
           3.1 ด้านปริมาณ 
                -  บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในการท าโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาว ร้อยละ 90 
                -  นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
             3.2 ด้านคุณภาพ 
                   นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอนมีภูมิคุ้มกันสารเสพติด และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 



4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันแก้ปัญหา
ยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท 

  นายเสนอ  นิลคง 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ กับครู DARE   นางนิศากร  มูลค า 
3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  3,000 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและการ
ทะเลาะวิวาท 

-    

2. กิจกรรมการเรียนรู้ กับครู DARE -    

3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 3,000    
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในการท า
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาว 
2. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีภูมิคุ้มกันสารเสพติด
3. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข 
4. โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาว 
อย่างยั่งยืน 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          บุคคลในโรงเรียนปลอดจากสารเสพติด การพนัน สื่อไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาท  นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด มีความห่วงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ชุมชนให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาปกป้องและดูแลให้เป็นโรงเรียนสีขาวตลอดไป 

 

 



ชื่อโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,2,5 
ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางทัชชภร  กระหมุดความ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  13,740 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2542 หมวดที่ 6 มาตราที่ 6 ก าหนดไว้ว่า “การศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  โรงเรียนบ้านสบกอน ได้ด าเนินการ
ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ในปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี 
มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ส่งเสริมครูและผู้ปกครองให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ( IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ มี
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม 

2.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
3.  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
5.  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม และคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน จ านวน 408 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม    
ตามความเป็นจริง 

2.  ครูโรงเรียนบ้านสบกอน จ านวน  35  คน มีความรู้ ความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 



 เชิงคุณภาพ    
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอนทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม                 

ตามความเป็นจริง 
2. ครูโรงเรียนบ้านสบกอนทุกคน  เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง มีข้อมูลสามารถท าการช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
3. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สามารถให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียน 

มีค่านิยมที่ดีงาม 
 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน   นางกัลยา  ณ น่าน 

2. กิจกรรมแนะแนว   นางนิศากร  มูลค า 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบออนไลน์ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

  นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศนักเรียน 

  นางพวงผกา  อินพรม 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  13,740 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 5,000    
2. กิจกรรมแนะแนว -    

3. กิจกรรมพัฒนาระบบออนไลน์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000    

4. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 3,740    
 
6.  การวัดผลและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม -  สังเกตพฤติกรรม 
 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 
 



7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ลดปัญหาพฤติกรรมนักเรียนด้านติดเกม การใช้ความรุนแรง และทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ 

ในวัยเรียน และปัญหายาเสพติด 
2.  นักเรียนมีจิตส านึกท่ีจะปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนสามารถบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

ตนเอง เพื่อน ครอบครัว สถานศึกษา พระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1 
ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  7,900  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามความในมาตรา  6  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2545 )  ได้ก าหนดว่า  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง  ร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข”   
 จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านสบกอน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด
กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการนักเรียน   ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการของแพทย์    
หากสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรคทั้งปวง ย่อมจะส่งผลดีแก่นักเรียน ในด้านการศึกษาเล่าเรียน  
และการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนดีตามไปด้วย  ดังนั้นงานส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการนักเรียน จึงมี
ความส าคัญ  และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการด าเนินการในโรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการหลักโภชนาการ การปฏิบัติตนในการ 

รับประทานอาหาร 
     ที่ถูกสุขลักษณะ  และมีภาวะโภชนาการน้ าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจได้ 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถ

ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ  อุบัติเหตุ  และสิ่งเสพติดได้ 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอนทุกคน มีภาวะโภชนาการน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ และผ่าน
การทดสอบ / เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

 เชิงคุณภาพ    
 นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน สามารถปฏิบัติตนในการเฝ้าระวังตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้
เจ็บ อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้ทุกคน 
 



4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมทันตสุขภาพ  
(เด็กไทยฟันดี) 

  นายวีรชน  พรานฟาน 

2. กิจกรรมเรียนรู้สุขบัญญัติ  
10 ประการ 

  นางนิศากร  มูลค า 

3. กิจกรรมผู้น าอนามัย   นางนลินี  ฟ้าสาร 

4. กิจกรรมสบกอนฟุตบอลคลับ   นายเสนอ  นิลคง 
5.กิจกรรมวอลเลย์บอลคลับ   นายเสนอ  นิลคง 

6.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ภายในและภายนอก 

  นายเสนอ  นิลคง 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  7,900  บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมทันตสุขภาพ (เด็กไทยฟันดี) -    
2. กิจกรรมเรียนรู้สุขบัญญัติ 10 ประการ 3,500    

3. กิจกรรมผู้น าอนามัย -    

4.กิจกรรม สบกอนฟุตบอลคลับ 1,000    
5.กิจกรรม วอลเลย์บอลคลับ 1,000    

6.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในและภายนอก 2,400    

 
6.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดที่ใช้วัด 
1.  นักเรียนมีภาวะโภชนาการ

น้ าหนัก และส่วนสูง ตามเกณฑ์ 
และผ่านการทดสอบเกณฑ์การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

-  การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
-  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

-  แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก และ 
   วัดส่วนสูง 
-  แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ    

ทางกาย 
2.  นักเรียนปฏิบัติตนให้มีสุขภาพ

อนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคภัย 
ไข้เจ็บ อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
ทุกชนิด 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน มีภาวะโภชนาการน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการทดสอบ / เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน สามารถปฏิบัติตนในการเฝ้าระวังตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคภัย  
    ไข้เจ็บ อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,3,4 
ลักษณะของโครงการ ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิศากร  มูลค า 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  79,937  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามความในมาตรา 23 ข้อ 2 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดว่า 
“ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่องการ
จัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และตาม
ความในมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ก าหนดได้ว่า “ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม “ซึ่งหมายถึงสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 จากความส าคัญดังกล่าว โรงเรียนบ้านสบกอน ปัจจุบันขยะมูลฝอยในโรงเรียนมีปริมาณมากข้ึนในแต่ละ
วัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะคนในปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
รูปลักษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภค ตลอดจนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะทุกประเภทในถังเดียวกัน ท าให้
ยากต่อการน าวัสดุที่ยังมีประโยชน์อยู่แต่ปะปนมากับขยะมูลฝอยกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนคือ ให้ทุกคนรู้จักการคัดแยกขยะ เพื่อสามารถน าวัสดุที่ยังมีประโยชน์อยู่กลับมาใช้ได้
อีก ท าให้ปริมาณขยะลดลงและยังเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตวัสดุต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็
ตามยังพบว่านักเรียน ครูและผู้มีส่วนร่วมในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของ
การคัดแยกขยะ รวมถึงยังไม่สามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกวิธี ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการทิ้งขยะของนักเรียน ครู
และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนขึ้น  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมองเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้นักเรียนได้น าไป
ปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 3.เพื่อให้นักเรียนช่วยกันรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 



4.  เพ่ือให้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
 5. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอนจ านวน 408  คน 
 เชิงคุณภาพ    

 นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน สามารถแยกขยะ และบอกความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมได้ สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้และร่วมรถรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
 

4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการจัดสวนหย่อม  
การปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ 
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 

  นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 

2. กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่   นายเสน่ห์  วรสันิวงศ ์

3. กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

  นางภัคจิรา  มหานิล 

4.กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

  นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

5.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

  นางนิศากร  มูลค า 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  7,900  บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการจัดสวนหย่อม การปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ 
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 

5,000    

2. กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ 22,000    
3. กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม พัสดุ ครุภัณฑ์ 4,080    

4.กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 45,482    

5.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 3,375    



6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

2.  นักเรียนน าเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติ และน าไปใช้ 

    ในชีวิตประจ าวัน 

-  ชิ้นงาน 
-  ผลงาน 

-  ชิ้นงาน 
-  ผลงาน 

3.  นักเรียนช่วยกันรณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน 

-  ชิ้นงาน 
-  ผลงาน 

-  ชิ้นงาน 
-  ผลงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกันรณรงค์
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.  สภาพแวดล้อมในชุมชนปลอดมลพิษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,3 
ลักษณะของโครงการ ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายเสนอ  นิลคง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  5,000  บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่และมวีิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้  สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
  
2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

      2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 

  
3. เป้าหมายของโครงการ 

      3.1  ด้านปริมาณ 
         - นักเรียนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 
         - คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย  จ านวน  20  คน 

      3.2  ด้านคุณภาพ 
         - เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

                       - เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหน้าที่ของตนเอง 
  
 4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสภานักเรียนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

  นายเสนอ  นิลคง 



กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมกลุ่มสีการดูแลรักษาความ
สะอาด  อาคารสถานที่ 

  นายเสนอ  นิลคง 

3. กิจกรรมการจัดระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียน 

  นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล 

4.กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตย 

  นายเสนอ  นิลคง 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  5,000  บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย -    

2. กิจกรรมกลุ่มสีการดูแลรักษาความสะอาด  อาคาร
สถานที่ 

5,000    

3. กิจกรรมการจัดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน -    

4.กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

-    

 
 6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. พฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก 
2. ความสนใจของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
3. จากผลการปฏิบัติของนักเรียน 
 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง สามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
 



ชื่อโครงการ สานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 5 
ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  1,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อ
เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้สถานศึกษามุ่มพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามความในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวใน
มาตราที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 4 “มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ” และมาตรฐานที่ 18 
“สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน” 
 จากความส าคัญดังกล่าว โรงเรียนบ้านสบกอน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องสร้างความศรัทธา สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในภารกิจที่
สถานศึกษาด าเนินการ ในแต่ละปีการศึกษาได้มีความก้าวหน้าพัฒนาไปในทางใด เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
ขอรับการสนับสนุนจากชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษา 
และชุมชนให้เห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน และผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปกครอง ครู และชุมชน 
3.  เพื่อให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1.  จัดท าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานศึกษาตลอดปีการศึกษา อย่างน้อย  
     ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2.  จัดท าเว็บไซด์ของสถานศึกษา เผยแพร่ข่าวสาร และผลงานของโรงเรียน ผลงานของครูและ

ผลงานของนักเรียนในทุกๆ กิจกรรม 
3.  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 



 เชิงคุณภาพ    
 ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในนโยบายการจัดการศึกษา 
 

4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

2. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

  นางวีนา  ไชยยงค์ 

3. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open 
House) 

  นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

4.กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด 
โรงเรียน 

  นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

5.กิจกรรมการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน/
การท าวารสารเผยแพร่ 

  นางนิศากร  มูลค า 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  1,000  บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

-    

2. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1,000    

3. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) -    

4.กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน -    
5.กิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ
และเอกชน/การท าวารสารเผยแพร่ 

-    

 
 

 



 
6.  การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  การประสานความร่วมมือระหว่าง    

โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
2.  เอกสาร แผ่นพับ 
3.  เว็บไซด์ของโรงเรียน 
4.  แฟ้มข้อมูลงาน 

-  สอบถาม 
-  สังเกต 
-  ตรวจผลงาน 
 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 
-  แบบรายงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจนโยบายและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้รับรู้
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพสู่การป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับ      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 2,5 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางพวงผกา  อินพรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  1,000 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง  ว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  ก าหนดให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการ 
จัดการศึกษา การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศก าหนดส าหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ซึ่งได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน 
โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการ
ส่งเสริม  สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาภายในจ านวน  15  มาตรฐาน  ซึ่งมาตรฐานที่  12  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกระทรวง 
 โรงเรียนบ้านสบกอน เห็นความส าคัญดังกล่าวจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในขึ้น 
เพ่ือให้การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.  เพื่อน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.  เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง  มีความเข้าใจเชื่อมั่นในแนวทางการปฏิบัติ กิจกรรมได้
อย่างมีคุณภาพในระดับดีมาก 

2.  โครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานของสมศ./สพฐ. ในระดับดีมาก   



เชิงคุณภาพ   
            โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครู  บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ  ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ 
PLC 

  นางพวงผกา  อินพรม 

2. กิจกรรมอบรมพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  นายธวัชชัย  ยวงค า 

3. กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ   นายธวัชชัย  ยวงค า 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  1,000  บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC -    

2. กิจกรรมอบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ -    

3. กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ 1,000      
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  คุณภาพและมาตรฐานกาศึกษา 
-  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
-  ด้านการเรียนการสอน 
-  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
-  ด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้ 

2.  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ทดสอบ 
-  ตรวจผลงาน 
-  ตรวจรายงาน 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 
-  แบบบันทึกกิจกรรม 
-  รายงานการประเมินตนเอง 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 7.2  บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7.3  ชุมชนมีความเชื่อถือศรัทธาต่อโรงเรียน 



ชื่อโครงการ กิจกรรมวันส าคัญ 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,3,5 
ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิศากร  มูลค า 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  10,310 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามความในมาตรา  4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  ได้กล่าวไว้ว่า “การศึกษา”  หมายถึงกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล  และ
สังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และตามความในมาตรา  24  ข้อ  4   “จัดการเรียน 
การสอนผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม   
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา” 
 จากความส าคัญดังกล่าว  โรงเรียนบ้านสบกอน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  และความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการในวันส าคัญประจ าปี  ซึ่งมีทั้งวันส าคัญตามเทศกาล  
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และวันส าคัญอ่ืนๆเ พ่ือให้ผู้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา  และความส าคัญ  ปลูกฝัง
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ สืบต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันส าคัญต่าง ๆ 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  สามารถน าประสบการณ์ไปใช้ 
                  ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ  มีความตระหนัก  และเห็นคุณค่า  รักษามรดกทางวัฒนธรรม 
                  ที่ดีงาม 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

นักเรียน จ านวน 408  คน ครู  33  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรมวันส าคัญประจ าปีของโรงเรียนและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

 เชิงคุณภาพ    
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจประวัติความเป็นมา เห็นความส าคัญของวันส าคัญประจ าปี 



4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส ารวจวันส าคัญ
ประจ าปี 

- จัดท าตารางวันส าคัญประจ าปี 
- รวบรวมประวัติความเป็นมาของ 

วันส าคัญประจ าปี   
   จากหนังสือ เอกสาร   
   และทางอินเทอร์เน็ต 
- จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ          
   เพ่ือสะดวกต่อการค้นคว้า 

ตุลาคม 2562 
 

นางนิศากร  มูลค า 
นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 
นางรัชนี  สองค าชุม 
นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
 

2.  วันปิยมหาราช - จัดนิทรรศการพระราชประวัติ   
  รัชกาลที่ 5 
- จัดท าพวงมาลาร่วมพิธี 
   วันปิยมหาราช 

23 ตุลาคม 2562 นางนลินี  ฟ้าสาร 
นางวีนา  ไชยยงค์ 
นางนิศากร  มูลค า 
 

3.  วันลอยกระทง - จัดนิทรรศการประวัติความ    
เป็นมาของวันลอยกระทง 

- นักเรียนประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ 

- นักเรียนน ากระทงท่ีประดิษฐ์ลอย
กระทางบริเวณแม่น้ ากอน 

11 พฤศจิกายน 
2562 
 

นางนลินี  ฟ้าสาร 
นางกัลยา ณ น่าน 
 
 

4.  วันพ่อแห่งชาติ - ประดับธงชาติและพระบรม 
  ฉายาลักษณ์  ถวายราชสดุดี 
- จัดนิทรรศการพระราชประวัติ 
  ราชการที่ 9 
 

 5 ธันวาคม 
2562 

นางนิศากร  มูลค า 
นางนลินี  ฟ้าสาร 
นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 
นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

5.  วันรัฐธรรมนูญ -  จัดนิทรรศการประวัติความ
เป็นมาของวันรัฐธรรมนูญ 

10 ธันวาคม 
2562 

นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

6.  วันขึ้นปีใหม่ -  จัดนิทรรศการประวัติความ
เป็นมาวันขึ้นปีใหม่ 

1 มกราคม 2563 นางนิศากร  มูลค า 
นางรัชนี  สองค าชุม 

7.  วันคร ู -  จัดนิทรรศการประวัติความ
เป็นมาของวันครู 

-  คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูของ
อ าเภอเชียงกลาง 

 

16 มกราคม 
2563 

นางวีนา  ไชยยงค์ 
นางนิศากร  มูลค า 
นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 
 



กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8.  วันฉัตรมงคล - จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา

ของวันฉัตรมงคล 
4 พฤษภาคม 
2563 

นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

9. วันวิสาขบูชา - จัดนิทรรศการประวัติความ
เป็นมาของวันวิสาขบูชา 

-  ประดับธงชาติ และธงธรรมจักร 
-  กิจกรรมเวียนเทียน 

6 พฤษภาคม 
2563 

 
นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

10.  วันพืชมงคล - จัดนิทรรศการประวัติความ
เป็นมาของวันพืชมงคล 

11 พฤษภาคม 
2563 

นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

11. วันไหว้ครู - จัดนิทรรศการประวัติความ
เป็นมาของวันไหว้ครู 

-  จัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของ
คุณครู 

มิถุนายน 2563 นางนิศากร  มูลค า 
นางนลินี  ฟ้าสาร 
นางวีนา  ไชยยงค์ 
นายเสนอ  นิลคง 

12. วันเฉลิมฯ 
พระราชินี 

- จัดนิทรรศการพระราชประวัติ 
 

3 มิถุนายน 2563 นางกัลยา  ณ น่าน 
นางรัชนี  สองค าชุม 

13. วันสุนทรภู ่
 

- จัดนิทรรศการประวัติความ
เป็นมาและผลงานของสุนทรภู่ 

-  จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
งานวรรณกรรมของสุนทรภู่ 

 26 มิถุนายน 
2563 

นางวีนา  ไชยยงค์ 
นางนิศากร  มูลค า 
นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 
นางรัชนี  สองค าชุม 

14. วันต่อต้าน 
      สิ่งเสพติดโลก 

-  จัดนิทรรศการโทษของ 
    สิ่งเสพติด 
-  เดินรณรงค์ต่อต้าน 
   สิ่งเสพติดโลก 

 26 มิถุนายน 
2563 

นายเสนอ  นิลคง 
นายวีรชน  พรานฟาน 
 

15.  วันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

-  จัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ
ความเป็นมาของลูกเสือไทย 

-  จัดพิธีถวายบังคม 
   พระบรมรูป ฯ ร.6 

1 กรกฎาคม 
2563 

นายเสนอ  นิลคง 
นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์
นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 

 
  



กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
16.  วันอาสาฬหบูชา 
    (ข้ึน 15 ค่ า เดือน 8) 

- จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา
ของวันอาสาฬหบูชา 

-  ประดับธงชาติ และ 
   ธงธรรมจักร 
-  กิจกรรมเวียนเทียน 

5 กรกฎาคม 
2563 

นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์
นางนิศากร  มูลค า 
 

17.  วันเข้าพรรษา 
   (แรม 1 ค่ า เดือน 8) 

- จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา
ของวันเข้าพรรษา 

-  ประดับธงชาติ และ 
   ธงธรรมจักร 
-  ถวายผ้าอาบน้ าฝน  
   ถวายเทียนพรรษา  
   และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 

6 กรกฎาคม 
2563 

นางวีนา   ไชยยงค์ 
นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์
นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
นางนิศากร  มูลค า 
 

18. วันเฉลิมฯ  
รัชกาลที่ 10 

- ประดับธงชาติและพระบรมฉายา
ลักษณ์  ถวายราชสดุดี 

-  จัดนิทรรศการพระราชประวัติ 

28 กรกฎาคม  
2563 

นางกัลยา  ณ น่าน 
นางรัชนี  สองค าชุม 
นายศิรศิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์ 

19.  วันภาษาไทย    
แห่งชาติ 

-  จัดนิทรรศการความส าคัญของวัน
ภาษาไทย 

-  กิจกรรมเรารักษาไทย 

29 กรกฎาคม 
2563 

นางวีนา  ไชยยงค์ 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
นางรัชนี  สองค าชุม 

20. วันแม่แห่งชาติ - ประดับธงชาติและพระบรมฉายา
ลักษณ์  ถวายราชสดุดี 

-  จัดนิทรรศการประวัติวันแม่
แห่งชาติ 

-  จัดกิจกรมน้อมร าลึกถึง 
   พระคุณแม่ 
-  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

12 สิงหาคม 
2563 

นางนิศากร  มูลค า 
นางนลินี  ฟ้าสาร 
นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 
นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
นางนิลวรรณ  พงษ์ธีรโชติกุล 

19. วันวิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ 

- จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจ ผลงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ของรัชการที่ 4 

18 สิงหาคม 
2563 

นางอรุณนาถ  ทิพย์อุปถัมภ์ 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
นางรัชนี  สองค าชุม 

20. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

-  รายงานผลการด าเนินงาน  กันยายน 
2563 

นางวีนา  ไชยยงค์ 
นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล 
นางนิศากร  มูลค า 



 
5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  10,310  บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 5,310    

2. กิจกรรมวันส าคัญตามหลักสูตร 5,000    

 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด 
1.  จ านวนกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี 
2. ผลงานการจัดกิจกรรม 
3.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญ

ของวันส าคัญประจ าปี 
4.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าของวันส าคัญประจ าปีของไทย 
ตั้งใจร่วมกิจกรรม สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม และสามารถน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 2,5 
ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  57,795 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  สถานศึกษาที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ได้สะดวก
ตรงตามความต้องการ  จะช่วยให้สถานศึกษานั้นสามารถด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพราะข้อมูลสารสนเทศท้ังหลายนั้นนอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน  และประกอบการตัดสินใจแล้ว  
ยังน าไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และการสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วย  ดังนั้น การจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็น และส าคัญมากส าหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
   จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านสบกอนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  ตลอดถึงการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่  สะดวกต่อการน าไปใช้  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดท าส ามะโนประชากรผู้เรียนได้ครบถ้วนทุกคน 

2.  เพ่ือจัดท าข้อมูลนักเรียนและครูได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความสมบูรณ์ 
 3.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็ว  

4.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน  
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
                    จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาได้ครอบคลุมทุกงาน 
 เชิงคุณภาพ   
                     สถานศึกษามีการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และชัดเจน 
ครอบคลุมทุกงาน  สามารถน าไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 



4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

  นางจารุนันท์ อิ่นอ้าย 

2. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบออนไลน์ 

  นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 

3. กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

  นางนิศากร  มูลค า 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ และการให้บริการ 

  นางพวงผกา  อินพรม 

5. กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียน
การสอน 

  นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  57,795 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

17,500    

2. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ
ออนไลน์ 

15,000    

3. กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน -    

4. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
ให้บริการ 

25,295    

5. กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน -    

 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.มีข้อมูลระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
2.  ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
 

-  ตรวจผลงาน -  ผลงาน 
 

 
 



 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามีการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และชัดเจน ครอบคลุม 
ทุกงาน  สามารถน าไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1-5 
ลักษณะของโครงการ     ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  4,800.37 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
                    ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง  ให้สามารถจัด
กระบวน การเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขยายผล การขับเคลื่อนตามนโยบาย
ดังกล่าว   โรงเรียนบ้านสบกอนได้มีความตระหนัก และเล็งเห็นความส าคัญในหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
2.  วัตถุประสงค์  
                    1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาหลักสูตร  หน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัด 
          การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

        3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ  
                       น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้ 
 
3.  เป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ  
                    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนในโรงเรียนบ้านสบกอนทุกคน 
               เชิงคุณภาพ  
                     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนบ้านสบกอนทุกคน ด าเนินวิถีชีวิต 
                     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน   นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
2. กิจกรรมเรียนรู้วิถีพอเพียง   นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์



กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์ 

4. กิจกรรมคัดแยกขยะ   นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 

5. กิจกรรม 3 R ลดโลกร้อน   นางทัชชภร  กระหมุดความ 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  4,800.37 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน -    

2. กิจกรรมเรียนรู้วิถีพอเพียง -    

3. กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม -    
4. กิจกรรมคัดแยกขยะ 4,800.37    

5. กิจกรรม 3 R ลดโลกร้อน -    

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีชี้วัด/ประเมินผล เครื่องมือ 
- พฤติกรรมการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของคณะครู  นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียนบ้านสบกอนทุกคน 
 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. คณะครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนบ้านสบกอนทุกคน ด าเนินวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 
   กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 5 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางกัลยา  ณ  น่าน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  363,941 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ นอกเหนือจากทรัพยากรบุคคลแล้ว คือ การบริหารสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งหมายถึง 
เงินสด เพ่ือการด าเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้วางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
รอบคอบ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งในสภาพปัจจุบัน โรงเรียน 
บ้านสบกอน  มีความจ าเป็นต้องใช้เงินในหมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นประจ า เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
น้ าประปา ฯลฯ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการค่าสาธารณูปโภคข้ึน เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือการวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า สอดคล้องกับงานนโยบาย 
2.  เพื่อการตรวจสอบการใช้งบประมาณได้โดยโปร่งใส 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนมีงบประมาณในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตลอดปีการศึกษา  
 เชิงคุณภาพ    

1. โรงเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนสามารถด าเนินงานเป็นระบบ โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท์ 
 

  นางกัลยา  ณ น่าน 



กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

3. กิจกรรมบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  363,941 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 113,500    

2. กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 188,906    

3. กิจกรรมบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส านักงาน 61,535    
 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

มีงบประมาณในการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคตลอดปีการศึกษา 
สามารถด าเนินงานเป็นระบบ 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพถูกต้อง 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 
-  การส ารวจ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบส ารวจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสามารถด าเนินงานเป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับ     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 2,5 
ลักษณะของโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายธวัชชัย  ยวงค า 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  529,349.56 บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน 
จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณวุฒ ความรู้ ความสามารถตรงกับวิชาที่สอน การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านสบ
กอน ในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างครูเอกคอมพิวเตอร์ ให้กับ
นักเรียน ประกอบกับทางโรงเรียนขาดแคลนครูเอกดังกล่าว จึงเห็นควรจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  จัดหาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
2.  นักเรียนมีความรู้ในการใช้โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ มีทักษะทางด้านภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับงบประมาณในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

  นักเรยีนโรงเรียนบ้านสบกอน มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ 

 
 เชิงคุณภาพ    

 นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอนสามารถใช้คอมพิวเตอร์สาร้างสรรค์ผลงาน และเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองได้  มีทักษะทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

 
 



4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการเดินทางไปราชการ   นางวีนา  ไชยยงค์ 
2. กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
ดูงาน 

  นายธวัชชัย  ยวงค า 

3. กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

  นายธวัชชัย  ยวงค า 

4. กิจกรรมจัดหาและจ้างบุคลากร
สาขาขาดแคน 

  นางวีนา  ไชยยงค์ 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  529,349.56 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมการเดินทางไปราชการ 35,349.56    

2. กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาดูงาน 2,000    

3. กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ -    
4. กิจกรรมจัดหาและจ้างบุคลากรสาขาขาดแคน 492,000    

 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ มีทักษะทางภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ 

-  สังเกตจากผลงาน 
-  สรุปรายงาน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินการท างาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน สามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ไปปรับเปลี่ยน
ประยุกต์ใช้ และน าไปใช้เสริมในการเรียนการสอน และในการท างานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

           2.  นักเรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนงานส ารองจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ เงินทุนส ารองเพื่อการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่       
  กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่  1,4     
ลักษณะโครงการ       ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย  ยวงค า  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  446,645.28  บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านสบกอน  เปิดท าการสอนตั้งแตร่ะดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน
จ านวน  408  คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา  35  คน ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ภารกจิและงานที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นประจ านอกเหนือจากงานการเรียนการสอน  คือ   

งานสารบรรณ   จะปฏิบัติเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือทางราชการกับบุคคล  ชุมชน  หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการจัดเก็บหนังสือทางราชการ  เอกสารต่าง ๆ  ให้ถูกต้อง เป็นระเบียบ  หมวดหมู่  ค้นหาได้สะดวก
และเป็นปัจจุบัน 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณตามแผนยุทธ์
ศาสตร์ของโรงเรียน และนโยบายของหน่วยเหนือสถานศึกษา 
 งานการเงินและงบประมาณ   ปฏิบัติการจัดท าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากทางราชการ  หน่วยงาน  หรือเงินที่ได้รับบริจาคจากชุมชน  ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 งานพัสดุ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ได้รับการจัดสรรจากทางราชการ  ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง  ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
ลดความเสี่ยง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของงานดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้นมา  เพ่ือให้เกิดประโยชน์  เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์  
       1.  เพ่ือการด าเนินงานเป็นระบบ  ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ของทางราชการ 
       2.  เพ่ือความสะดวกในหารสืบค้นข้อมูล  สะดวกต่อการใช้และปฏิบัติงาน  ตลอดจนการตรวจสอบ 
       3.  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในการบริหารงานของโรงเรียน 
 
 



3. เป้าหมาย  
            เชิงปริมาณ 
                 ระบบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
            เชิงคุณภาพ 
                   โรงเรียนมีระบบงานธุรการ  งานการเงินและงานพัสดุ ที่ทันสมัย  เป็นระบบ  ถูกต้องตาม     
        ระเบียบของทางราชการ  สะดวกแก่การค้นหาและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจรรมสบทบโครงการเร่งด่วน   นางกัลยา  ณ น่าน 

2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการตาม
เป้าหมายสถานศึกษา 

  นางกัลยา  ณ น่าน 

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  446,645.28  บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจรรมสบทบโครงการเร่งด่วน 326,686.28    
2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการตามเป้าหมายสถานศึกษา 119,959    

 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
   โรงเรียนมีระบบงานธุรการ  การบริหาร
งบประมาณ งานการเงิน การพัสดุ และระบบ
ควบคุมภายใน   ทันสมัย ถูกต้องตามระเบียบ แนว
ปฏิบัติของทางราชการ สะดวก โปร่งใส  เป็น
ปัจจุบันและ ตรวจสอบได้ 
 

-  สังเกตจากผลงาน 
-  สรุปรายงาน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินการท างาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              โรงเรียนมีระบบงานธุรการ  การบริหารงบประมาณ งานการเงิน การพัสดุ และระบบควบคุมภายใน   
ทันสมัย ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการ สะดวก โปร่งใส  เป็นปัจจุบันและ ตรวจสอบได้ 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


